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BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING

De maatschappij voor onderlinge borgstelling

.......................................................................................................................................

................................................................ (statutaire benaming)

................................................................

...................................................................................

.............................................

(adres maatschappelijke zetel, te vermelden straat,
nummer, plaats en postnummer)

................................................................ (codenummer toegekend door de Controledienst)

vertegenwoordigd door :

.................................................................................................................................. (1)

heeft tijdens de algemene vergadering van vennoten van ..................................... (2)

................................................................ (naam van de commissaris of van de
revisoraatvennootschap)

...................................................................................

...................................................................................

..........................

(adres van de commissaris of van de
revisoraatvennootschap, te vermelden straat,
nummer, plaats en postnummer) (3)

................................................................ (inschrijvingsnummer van de commissaris of van
de revisoraatvennootschap bij het Instituut der
Bedrijfsrevisoren)

Indien een revisoraatvennootschap als commissaris wordt aangesteld, moet hierna de volledige identiteit
van de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt, vermeld worden.

................................................................ (naam, voornaam van de vertegenwoordiger)

                                                                       
(1) Identiteit en functie vermelden van de persoon die de maatschappij voor onderlinge borgstelling mag

vertegenwoordigen.

(2) Datum van de algemene vergadering van vennoten tijdens dewelke de commissaris werd aangesteld, vermelden
en een afschrift van de notulen van deze algemene vergadering toevoegen.

(3) Het te vermelden adres betreft het adres waar de commissaris zijn kantoor houdt. Alle latere wijzigingen
moeten aan de Controledienst meegedeeld worden.



................................................................ (inschrijvingsnummer van de vertegenwoordiger
bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren)

aangesteld als commissaris en belast met de opdracht zoals vastgelegd in artikel 44 van het koninklijk
besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en controle der maatschappijen voor onderlinge
borgstelling voor de periode :
.................................................................................................................................. (4)

De hierboven aangehaalde commissaris verklaart kennis te hebben van zijn opdracht als commissaris bij de
maatschappij voor onderlinge borgstelling zoals vastgelegd in bovenvermeld artikel 44 van het koninklijk
besluit van 30 april 1999 en de richtlijnen terzake verstrekt door de Controledienst voor de Verzekeringen
betreffende het betrokken koninklijk besluit.

Opgesteld te ......................................... (plaats) op ....................................... (datum)

.......................................... .....................................................

(de commissaris) (5) (de maatschappij van onderlinge 
borgstelling (6)

                                                                       
(4) Periode vermelden van het toegekend mandaat.

(5) Handtekening van de aangestelde commissaris.

(6) Handtekening van de persoon die de maatschappij voor onderlinge borgstelling nog vertegenwoordigen.
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BIJLAGE 2 BIJ DE MEDEDELING F.2

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJEN VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING

Aanbevolen plan voor het verslag van de commissaris voor een maatschappij voor onderlinge borgstelling.

HOOFDSTUK I. Verloop van de opdracht

HOOFDSTUK II. Organisatie

§ 1. Algemeen organigram
§ 2. Functionering van de bestuursorganen
§ 3. Boekhouding
§ 4. Informatica
§ 5. Interne audit en controle

HOOFDSTUK III. Financiële situatie van de maatschappij voor onderlinge borgstelling.

§ 1. Beknopt commentaar van de structuur, de samenstelling van de relevante
posten van de jaarrekening en de toelichting

§ 2. Waarderingsregels
§ 3. Solvabiliteitsratio
§ 4. Dekkingswaarden van de technische voorzieningen
§ 5. Commentaar over het beheer
§ 6. Waarmerking van de jaarrekening

HOOFDSTUK IV. Besluit

De punten van dit plan worden hierna besproken :

HOOFDSTUK I - VERLOOP VAN DE OPDRACHT

In zijn jaarlijks verslag vermeldt de commissaris de hoofdlijnen van zijn methode, die hij voor het
volbrengen van de taken in het kader van zijn opdracht heeft gebruikt ; deze opdracht wordt bepaald in
artikel 44 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der
maatschappijen voor onderlinge borgstelling, dat verwijst naar artikel 40 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
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HOOFDSTUK II - ORGANISATIE

Dit hoofdstuk dient zowel de beschrijving van de organisatie van de verschillende activiteiten van de
onderneming te bevatten als de beoordeling van de commissaris over de hoedanigheid van de
administratieve en boekhoudkundige organisatie evenals over de interne controle van de onderneming ;
deze beoordeling moet zowel gezien worden op het vlak van de naleving van de wettelijke en reglementaire
voorschriften opgelegd aan maatschappijen voor onderlinge borgstelling en meer bepaald deze
voortvloeiend uit artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de
controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling, als op het vlak van de kwaliteit van de
aangewende middelen en methodes op administratief en boekhoudkundig gebied.

De opdracht van de commissaris betreft zowel het onderzoek van het bestaande systeem inzake organisatie,
als de werkelijke toepassing ervan.

§ 1. Algemeen organigram

Zonder in detail te treden, moet dit organigram een globaal zicht geven over de verdeling van de
activiteiten over de verschillende diensten.

§ 2. Functionering van de bestuursorganen

Onder deze rubriek beschrijft de commissaris onder meer de samenstelling, de kwalificatie, de
machten en de frequentie van de vergaderingen van de bestuursorganen (effectieve leiding en raad
van bestuur), in welke mate de dagorde en de verslagen van deze vergaderingen op een adequate
manier worden opgesteld en bewaard...

§ 3. Boekhouding

De commissaris behandelt hier problemen zoals : aangepastheid van het personeel - directie,
samenstelling, kwalificaties - en de uitrusting aan de aard en de omvang van de activiteiten van de
onderneming.
Doeltreffendheid van de planning, de regels en de boekhoudkundige verwerking.

§ 4. Informatica

Deze paragraaf bevat de volgende punten :

Beschrijving van :
- de directie (samenstelling en kwalificatie) ;
- plaats van de directie in de hiërarchie van de onderneming ;
- hiërarchisch toezicht ;
- toepassingsveld van de electronische gegevensverwerking ;
- scheiding van functies in het informaticacentrum (operatoren, gegevensbewaarders, ...), tussen

het informaticacentrum en de gebruikers ;
- controle van de operatoren, bestanden, systemen, informaticaprogramma's, input, verwerking

en output van informaticagegevens ;
- veiligheidsmaatregelen tegen niet geautoriseerde toegang, tegen electronische beschadiging,

brand, waterschade, sabotage) ;
- verzekeringen.

In het geval de onderneming het geheel of een gedeelte van de electronische gegevensverwerking
heeft toevertrouwd aan een andere onderneming of dienstverlenende onderneming, beschrijft de
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commissaris op welke wijze de onderneming een voldoende zekerheid heeft verkregen dat de
desbetreffende dienstverleningen kwalitatief hetzelfde niveau bereiken als indien ze zelf voor de
gegevensverwerking zou instaan.

§ 5. Interne audit en controle

In deze paragraaf geeft de erkende commissaris de volgende aanwijzingen betreffende het
departement interne audit :

- zijn opdracht die blijvend en duurzaam van aard is ;
- de onafhankelijkheid van de functie ;
- de bekwaamheid ;
- het globale onderzoeksveld ;
- het gevolg gegeven aan de vaststellingen gedaan door het departement interne audit.

Wat de interne controle betreft, wenst de Controledienst dat er een bijzonder belang wordt gehecht
aan de werkwijzen die onder meer betrekking hebben op de voorzieningen voor verliezen, het deel
van de herwaarborger in de voorzieningen voor verliezen, de vorderingen op de herwaarborger
zodat eventuele gebreken die aanleiding kunnen geven tot fouten, onachtzaamheden of misbruiken
kunnen aangetoond worden.

HOOFDSTUK III. - FINANCIËLE SITUATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING

Het deel van het verslag dat gewijd is aan de financiële toestand van de maatschappij moet worden
beschouwd als de weerspiegeling van de gezondheidstoestand van de maatschappij en inzonderheid
bevatten :

§ 1. Beknopt commentaar van de structuur, de samenstelling van de relevante posten van de
jaarrekening en de toelichting.

Het betreft de ontwerpen, drie weken voor de datum van de algemene vergadering voor te leggen
aan de Controledienst.

Technische voorzieningen

Onder de belangrijkste rubrieken bevinden zich uiteraard de technische voorzieningen.

De commissaris brengt advies uit over de interne werkwijzen die worden gevolgd voor het bepalen
en de controle van de technische voorzieningen, zowel bruto als netto van het herwaarborgen.
Hiertoe moet hij nagaan :

- voor wat betreft de voorzieningen voor niet-verdiende premies : of de door de onderneming
gebruikte berekeningsmethode overeenstemt met een door de C.D.V. aanvaarde methode ;

- voor wat betreft de voorzieningen voor te betalen verliezen :

- of de aangegeven verliezen ingeschreven en volgens een methodische wijze geschat worden ;
- of de dossiers "verliezen" doorlopend worden bijgehouden. Dit betekent het geregeld volgen

van de voorzieningen per verlies en een aanpassing van hun bedrag in functie van de nieuwe
ramingselementen en van de gedeeltelijk of volledig verrichte uitbetalingen.

Herwaarborgen
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Het verslag van de commissaris bevat eveneens een commentaar op het herwaarborgen.

Hij gaat na of alle voorwaarden van het herwaarborgcontract wel degelijk worden nageleefd door de
herwaarborg-onderneming. Voorts meldt de commissaris elke wijziging van de overeenkomsten die
van aard is om de tussenkomst van de herwaarborger in de verliezen te beïnvloeden.

§ 2. Waarderingsregels

De commissaris geeft een commentaar op elke wijziging van de waarderingsregels van de
maatschappij en analyseert hun invloed op het resultaat.

§ 3. Solvabiliteitsratio

De commissaris is gehouden tot het waarmerken van het niveau van de samengestelde en samen te
stellen solvabiliteitsratio.

§ 4. Dekkingswaarden van de technische voorzieningen

De doorlopende reglementaire dekking van de technische voorzieningen is een van de fundamentele
financiële waarborgen die specifiek zijn opgelegd door de controlereglementering : van de
commissaris wordt geëist dat hij in zijn verslag waarmerkt dat de reglementaire dekking bestaat op
de datum van het document dat zijn verslag waarmerkt, en dat de dekkingswaarden in
overeenstemming zijn met de artikelen 33 tot 39 van het koninklijk besluit van 30 april 1999
betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

Is er een tekort aan dekking, dan is het vanzelfsprekend dat de commissaris commentaar moet
geven over de maatregelen die door de onderneming werden genomen om de situatie te herstellen.
Bovendien moet hij een beoordeling geven over het bijhouden van de doorlopende inventaris.
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§ 5. Commentaar over het beheer

Voor het opstellen van deze paragraaf verwijzen wij naar punt II.4 van de mededeling F.2.
De commissaris voegt bij zijn verslag ook een inventaris van de beslissingen van de onderneming en
van de belangrijkste feiten binnen en buiten de onderneming, die de financiële toestand aanzienlijk
kunnen beïnvloeden en die zich in de loop van het boekjaar hebben voorgedaan.

Als interne factoren kunnen worden vermeld : veranderingen in de structuur van de beleggingen,
veranderingen in het tariefbeleid, het dekken van nieuwe risico's, de herziening van de herwaarborg-
overeenkomsten, de wijziging van het commercieel beleid. De gevolgen van de economische en
sociale conjunctuur moeten eveneens worden onderzocht.

De commissaris dient desgevallend zijn beoordeling te staven met een passende beschrijving van de
administratieve tekortkomingen en de overtredingen van de reglementering die hij heeft vastgesteld.

§ 6. Waarmerking van de jaarrekening

De commissaris is gehouden de jaarrekening te waarmerken of indien dit niet het geval is, de
elementen te vermelden die zijn weigering van waarmerking of het uitbrengen van voorbehouden
tot gevolg hebben (zie artikel 40, § 3, 3° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, naar analogie van toepassing gemaakt door artikel 44 van het
koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor
onderlinge borgstelling).

HOOFDSTUK IV. - BESLUIT

De commissaris dient de belangrijke vaststellingen, waarop de aandacht van de Controledienst moet
gevestigd worden, te hernemen.


