Inleiding
In het kader van Verordening n°537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de
wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (de
« Verordening ») en vanaf de toepassing van deze Verordening in België, zijnde 17 juni 2016,
werden specifieke regels ingevoerd inzake de rotatie van revisoren voor de entiteiten die als
OOB worden beschouwd.
De verzekeringsonderneming Private Insurer wordt als een OOB beschouwd en valt dus binnen
het toepassingsgebeid van de Verordening.

Perimeter van de uitbesteding
De perimeter van de uitbesteding voor het mandaat van revisor betreft de volgende eniteiten :
Private Insurer NV, KBO nr. 866.104.486
Private Insurance Services ESV, KBO nr. 889.014.502
Het betreft de controle van de enkelvoudige jaarrekening in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (“BE GAAP”), en alle werkzaamheden
en verplichtingen vereist door de Nationale Bank van België, hierna afgekort als de “NBB”, in
haar hoedanigheid van toezichthoudende overheid.
De perimeter omvat eveneens de consolidatie van de entiteiten Private Insurer NV en Private
Insurance Services ESV met OMMIA (Europe) ovv (Ocean Marine Mutual Insurance
Association (Europe) ovv, KBO nr. 401.461.917) waarmee een consortium gevormd wordt. De
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld volgens in het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel (“IFRS”).

Perimeter
Het revisorenkantoor zal samenwerken met de équipe van Private Insurer alsook met alle
raadgevers van Private Insurer. De geselecteerde revisor zal moeten beantwoorden aan de
volgende criteria:
•
•
•



Conformiteit met de verplichte rotatie van de revisor voor wat betreft de entiteit;
Geen verboden diensten hebben verstrekt in 2015-2016 conform artikel 5 van de
Verordening;
Erkend door de NBB als revisor voor verzekeringsondernemingen;
Ervaring en deskundigheid in Tak 23 levensverzekeringsovereenkomsten;
Marktconforme pricing.

Voorstelling
Private Insurer is een Belgische verzekeraar gespecialiseerd in Tak 23 verzekeringen.
Een afspraak kan worden georganiseerd teneinde Private Insurer meer in detail toe te lichten.
Antwoord en planning
Een gedetailleerd en becijferd voorstel wordt verwacht uiterlijk op maandag 24 april 2017 om
12 uur CET.
Het antwoord dient (minstens) per e-mail overgemaakt te worden aan:


Erik.Jans@privateinsurer.com

In geval van vragen omtrent de missie kunnen deze aan de hiervoor vermelde persoon gericht
worden per e-mail.
De antwoorden worden in het Nederlands, Frans of Engels overgemaakt.
De antwoorden zullen volgende elementen omvatten:
-

De bevestiging dat de revisorenentiteit de vereiste erkenningen heeft om de missie waar
te nemen, alsook de namen van de personen van de revisorenenteit, erkend door NBB
die het mandaat zullen waarnemen;

-

Een voorstelling van de revisorenentiteit alsook aanduiding van de aanwezige expertise
die toelaat om de verschillende technische werkzaamheden, met inbegrip van IFRS, voor
de verzekeringssector waar te nemen

-

Referenties als revisor bij gelijkaardige verzekeraars;

-

Een voorstel van betrokken vennoten alsook van équipe met aanduiding van hun
ervaring als revisor resp. Auditor alsook het aantal jaren ervaring alsook hun
mogelijkheid om rapporten in het Frans en het Nederlands op te stellen;

-

Een offerte van de honoraria excl. BTW met betrekking tot de werkzaamheden op de
jaarrekeningen, statutair en geconsolideerd, waarbij de kosten worden opgesplitst;
o Volgens ervaringsniveau van de betrokken persoon (vennoot, manager, …);
o Eventuele kosten die niet in het budget zijn voorzien;
o Een opsplitsing van de kosten op basis van de verwachte werkzaamheden:




Statutaire audit en geconsolideerde rekeningen;
De voornaamste werkzaamheden t.a.v. de toezichthoudende overheden;

-

Een opsplitsing van de werkzaamheden per type werkzaamheid;

-

Een beschrijving van de audit aanpak tijdens de loop van het boekjaar en de
verschillende werkzaamheden voorzien teneinde de voorziene termijnen te respecteren.

Keuze
De criteria voor beoordeling van deze offertes zijn de volgende:




Begrip van de gevraagde missie en werkzaamheden;
Kwaliteit van de offerte en ervaring van de dienstverlener in de materie van toegewezen
fondsen Tak 23;
Het financieel voorstel.

De weerhouden offertes zullen voorgesteld worden aan het Audit & Risk comité van Private
Insurer. Het Audit & Risk comité zal een voorstel formuleren aan de Raad van Bestuur.
Private Insurer selecteert de offerte die haar het meest in het belang van de vennootschap
overkomt zonder dat zij zich hiervoor dient te verantwoorden op andere basis dan het
vennootschapsbelang.
Private Insurer kan tevens voorstellen aan bepaalde dienstverleners om bijkomende informatie
over te maken indien dit nuttig zou blijken.
De dienstverleners die niet weerhouden worden zullen per e-mail hiervan geïnformeerd
worden. De niet-weerhouden dienstverleners kunnen geen aanspraak maken op een
schadevergoeding noch intresten in hoofde van Private Insurer.

Het contract
Alle documenten die door Private Insurer overgemaakt worden aan de dienstverleners in het
kader van deze consultatie zijn en blijven confidentieel.
Private Insurer kan op elk moment de consultatie opschorten en de dienstverleners hiervan op
de hoogte brengen zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen.
Eens de beslissing genomen door het Audit & Risk Comité zal Private Insurer in onderhandeling
treden met de dienstverlener teneinde het kader van hun samenwerking vast te leggen.

