De visie uitbouwen
Meer informatie vindt u op:
www.integrale2016.be/nl/deugdelijk-bestuur

De zeearend is een roofvogel die in de buurt van
meren, rivieren en kustgebieden leeft. Daar vindt
hij probleemloos zijn voedsel dat voornamelijk
bestaat uit vis en amfibieën. Zoals de meeste
roofvogels heeft hij een scherp zicht: zo kan hij
waken over zijn territorium en merkt hij prooien
op grote afstand op.
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Deugdelijk
bestuur

De visie uitbouwen
Voor haar core business, de groepsverzekeringen, werkt Integrale volgens de principes
die vastgelegd zijn door het Koninklijk Besluit
van 14 november 2003 (het voormalig
Koninklijk Besluit van 14 mei 1969, ‘KB
69’). Haar werking verschilt van klassieke
verzekeringsmaatschappijen omdat werkgevers en aangeslotenen vertegenwoordigd
zijn in haar Raad van Bestuur. Deze paritaire
dimensie is een erfenis van de geschiedenis
van Integrale sedert haar oprichting in 1925
onder het statuut van Gemeenschappelijke
Verzekeringskas.

Alle bestuursorganen van Integrale voldoen
aan de reglementaire vereisten. Bovendien
delen ze eenzelfde beleidsfilosofie met
een duidelijke en goed omlijnde taakverdeling. Hun werking is vastgelegd in een
bestuursmemorandum dat overgemaakt
werd aan de NBB. Het risicobeleid bestaat
uit drie verdedigingslinies.

Meer over het deugdelijk bestuur
van Integrale is te vinden in hoofdstuk B van het SFCR-verslag,
Solvency and Financial Conditions Report, het inhoudelijke
Solvency II-verslag dat voor het
grote publiek de solvabiliteit en
de financiële situatie belicht. Dit
verslag is beschikbaar op eenvoudig
verzoek per e-mail, op het adres:
info@integrale.be.
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I. De Raad van Bestuur en de gespecialiseerde comités
De Raad van Bestuur
Integrale wordt bestuurd door een Raad
van Bestuur die sedert de omvorming en
op 31 december 2016 samengesteld is uit
19 bestuurders die voor drie jaar benoemd
worden. De Raad van Bestuur omvat vier
categorieën bestuurders:
• tien vertegenwoordigers van de aandeelhouders;
• vier vertegenwoordigers van de
vzw VLI, die de kernboodschappen
overbrengen en de belangen van de
ondernemingen en aangeslotenen
verdedigen in een filosofie van paritair
beheer;
• twee onafhankelijke bestuurders in de
zin van art. 526ter van het Vennootschapswetboek;
• drie leden van het Directiecomité (CEO,
CFO en CRO).
De Raad van Bestuur staat in voor:
• het uitstippelen van de algemene
strategie
• het risicobeleid (technisch beheer)
• het toezicht op de activiteiten

Samenstelling van de Raad van Bestuur op 31/12/2016
François-Xavier de Donnea
Diego Aquilina
Patrice Beaupain
Valérie Wattelet
Etienne De Loose
Francis Lefevre
Georges Sels
Thomas Di Panfilo
Marc Bolland
Philippe Delaunois
Pol Heyse
Emmanuel Lejeune
Pierre Meyers
Claude Parmentier
(ontslagnemend in februari 2017)
Sylvianne Provoost
Hervé Valkeners
Frédéric Vandeschoor
Marcel Savoye
Michel De Wolf

Voorzitter
Uitvoerend Bestuurder (CEO)
Uitvoerend Bestuurder (CFO)
Uitvoerend Bestuurder (CRO)
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Categorie
Aandeelhouders
Directiecomité
Directiecomité
Directiecomité
VLI
VLI
VLI
VLI
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Aandeelhouders
Aandeelhouders
Aandeelhouders
Onafhankelijk
Onafhankelijk

▶▶In 2016 lag de gemiddelde deelnemingsgraad aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur
op 76,9 % voor de omvorming en 79,2 % na de omvorming.

Samenstelling van het aandeelhouderschap
Nethys
Ogeo Fund
Apicil, Patronale Life en
de vzw VLI

Percentages
55 %
40 %
5%

▶▶François-Xavier de Donnea, Voorzitter

▶▶Diego Aquilina, CEO

▶▶Patrice Beaupain, CFO

▶▶Valérie Wattelet, CRO
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Het Bezoldigings- en Benoemingscomité
Het Bezoldigings- en Benoemingscomité adviseert de Raad van Bestuur zodanig dat de
stimuli die uit het bezoldigingsbeleid voortvloeien niet zouden aanzetten tot het nemen van
buitensporige risico’s in de onderneming of tot gedrag dat andere belangen nastreeft dan die
van de onderneming en haar betrokken partijen. Het Bezoldigings- en Benoemingscomité:
• bepaalt de lonen van de leden van het Directiecomité,
• keurt het globale loonbudget en het sociaal beleid goed.
Samenstelling op 31/12/2016
Pol Heyse
Voorzitter
Philippe Delaunois Bestuurder
Marcel Savoye
Onafhankelijk Bestuurder
▶▶In 2016 lag de gemiddelde deelnemingsgraad voor de vergaderingen van het Bezoldigings- en
Benoemingscomité op 75 % voor de omvorming en op 100 % na de omvorming.

▶▶Pol Heyse, Voorzitter van het Bezoldigingsen Benoemingscomité

Het Risicobeheercomité
Het Risicobeheercomité adviseert de Raad van Bestuur over de strategie en de mate van
risicotolerantie, zowel voor het heden als de toekomst. Het assisteert de Raad van Bestuur
bij de uitoefening van zijn controlefunctie op de uitvoering van deze strategie door het
Directiecomité. Het Risicobeheercomité heeft volgende opdrachten:
• erop toezien dat er efficiënte beleidslijnen, procedés en werkwijzen zijn om de
belangrijkste risico’s van Integrale te beheren,
• de boordtabellen en de verslagen voorbereiden die worden voorgelegd aan de Raad
van Bestuur.
Samenstelling op 31/12/2016
Claude Parmentier Voorzitter (ontslagnemend in februari 2017)
Michel De Wolf
Onafhankelijk Bestuurder
Francis Lefevre
Bestuurder
Hervé Valkeners
Bestuurder
▶▶In 2016 lag de gemiddelde deelnemingsgraad voor de vergaderingen van het Risicobeheercomité
op 85 % voor de omvorming en op 62,5 % na de omvorming.

Het Auditcomité
Het Auditcomité houdt toezicht op de goede werking van Integrale, de integriteit van de
financiële verslaggeving, met inbegrip van de geconsolideerde rekeningen en de aanwending van de middelen. Het bekijkt de efficiëntie van de interne controlemechanismen
en van de onafhankelijke controlefuncties (Risicobeheer en Compliance). Het volgt de
activiteiten van de interne audit op. Het Auditcomité formuleert alle aanbevelingen aan
de Raad van Bestuur aangaande haar activiteitenterrein. Het bevordert de communicatie
tussen de leden van de Raad van Bestuur, het Directiecomité, de Interne Audit, de erkende
Commissaris, het Risicobeheercomité en de controleautoriteit.
Samenstelling op 31/12/2016
Pierre Meyers
Voorzitter
Michel De Wolf
Onafhankelijk Bestuurder
Marcel Savoye
Onafhankelijk Bestuurder
▶▶In 2016 lag de gemiddelde deelnemingsgraad voor de vergaderingen van het Auditcomité op
85 % voor de omvorming en op 83,3 % na de omvorming.
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▶▶Pierre Meyers, Voorzitter van het Auditcomité

II. De Directie
Het Directiecomité
Het Directiecomité buigt zich niet over het algemeen beleid of
alle handelingen die wettelijk voorbehouden zijn aan de Raad van
Bestuur. Het Directiecomité is wel verantwoordelijk voor:
• het concrete beheer van de activiteiten van de vennootschap,
• de toepassing van het risicobeheersysteem,
• de invoering van een organisatorische en operationele structuur.

De collegialiteit van de leden van het Directiecomité is geen hinderpaal voor de toewijzing van specifieke maar niet-exclusieve
competentiegebieden aan zijn leden, en evenmin voor de toekenning
van verantwoordelijkheden onder elkaar.

▶▶Patrice Beaupain, Financieel en Human Resources Directeur
▶▶Philippe Delfosse, Adjunct-Directeur Generaal, Actuaris
▶▶Diego Aquilina, Directeur Generaal, Voorzitter van het Directiecomité

▶▶Valérie Wattelet, Chief Risk Officer
▶▶Luc Gaspard, Directeur Juridische en Fiscale Zaken
▶▶Fabian de Bilderling, Development Director and External Communication

III. Operationeel
Het Intern Controlecomité

De actuariële functie

Het Directiecomité is verantwoordelijk voor de organisatie en voor
de goede werking van de interne controle van Integrale. Het vertrouwt de periodieke opvolging van deze controle toe aan het Intern
Controlecomité dat er zich van vergewist dat de onderneming zich
schikt naar de regelgeving in verband met de interne controle, en
neemt kennis van de gepaste maatregelen die genomen werden.

De actuariële functie wordt uitbesteed. Deze maakt een verslag
op over de tarieven, de winstverdeling, de herverzekering en het
bedrag van de wiskundige voorzieningen. Ze brengt ook adviezen
uit over het kwantitatieve deel van het risicobeheermodel. In het
kader van de Solvency-II-wetgeving zal de inhoud van de door de
actuariële functie vereiste taken uitgebreid worden.

Er werd een intern controlecharter opgesteld. Dit bevat algemene
en specifieke maatregelen en beperkt zich niet alleen tot de boekhoudkundige en financiële processen.

Het risicobeheer
De functie Risicobeheer geeft advies en doet aanbevelingen over de
besluitvorming en alles wat van invloed kan zijn op het risicoprofiel
van Integrale. Ze staat in voor de kwantitatieve en kwalitatieve risicobeoordelingen, combineert bottom-up en top-down benaderingen om
analyses te maken die alle invalshoeken verzoenen. Ze coördineert
het Solvency II-project, waaronder het ORSA-proces.

Het Intern Controlecomité bestaat uit vertegenwoordigers van alle
activiteiten van de vennootschap.
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De functie Compliance
De functie Compliance is belast met het toezicht op de naleving,
door het personeel en de bestuurders van de wetten en/of reglementeringen inzake de integriteit en het gedrag voor de verzekeraars.
De werkingsprincipes van de functie Compliance zijn vastgelegd
in een compliancecharter.

Het Beleggingscomité
Het Beleggingscomité waakt erover dat de grenzen gerespecteerd
worden die de Raad van Bestuur gedefinieerd heeft inzake strategische verdeling zoals vastgelegd in de beleggingsregels. Het comité
stelt indicatoren op die toelaten om de invloed van de financiële
strategie te evalueren op basis van de gestelde objectieven en het
volgt er regelmatig de evolutie van op. Het comité waarschuwt
het Risicobeheercomité als de grenzen overschreden worden,
evalueert elke nieuwe investering op basis van vastgelegde criteria
en bereidt de boordtabellen en verslagen voor die aan de comités
worden voorgelegd.
Het Beleggingscomité is samengesteld uit de leden van het Directiecomité en de beheerder van de beleggingsportefeuille. Het comité
wordt voorgezeten door een lid van het Directiecomité en komt
minstens 12 keer per jaar samen, waaronder twee vergaderingen
in aanwezigheid van externe deskundigen.
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IV. Onafhankelijke beoordeling
Interne audit
De interne audit beoordeelt onafhankelijk en doorlopend de verschillende activiteiten van de organisatie om zich ervan te vergewissen
dat de bestaande processen voor het risicobeheer, het deugdelijk
bestuur en de interne controle adequaat worden toegepast. De
interne audit deelt desgevallend specifieke aanbevelingen mee
om de controle in ruime zin te verbeteren.
De interne audit voert zijn werkzaamheden uit volgens de deontologische code van het Instituut van Interne Auditoren, de internationale
normen voor de professionele uitoefening van de interne audit en
de adviezen en omzendbrieven van de controleautoriteit. Hij hangt
af van het Auditcomité, maakt er de besluiten van de uitgevoerde
opdrachten aan over en houdt het Auditcomité op de hoogte van
de vorderingen van de lopende opdrachten.

Erkende Commissaris
De wetgeving op de verzekeringssector legt de aanstelling van
een Erkend Commissaris op die, naast zijn algemene opdracht,
regelmatig verslag uitbrengt aan het Auditcomité en aan de NBB
over de financiële situatie en het beheer van de onderneming.
De door de NBB erkende Commissaris is PwC, Bedrijfsrevisor
BCVBA, vertegenwoordigd door Isabelle Rasmont, Bedrijfsrevisor.

