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OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNAME 

ERKEND COMMISSARIS 
BOEKJAREN 2023-2024-2025 

 

 

0. ALGEMENE GEGEVENS 
 
 

Naam entiteit:   VerzekeringsMaatschappij van Onderlinge Bijstand Hospitaal-Plus 
 
Adres:    Livornostraat 25 – 1050 Brussel 
 
Contactpersoon: Gwendoline Destrebecq – financieel directeur 
 (Gwendoline.Destrebecq@lm.be) 
 Yannick van Uden –operationeel directeur 
 (Yannick.VanUden@lm.be) 
 
Doel: Oproep tot aanvraag tot deelneming – benoeming erkend commissaris 
 
Sector: Verzekeringen niet-leven (takken 2 en 18) – VerzekeringsMaatschappij 

van Onderlinge Bijstand (VMOB)1 
 
Periode:   Boekjaren 2023-2024-2025 
 
Limietdatum indienen offerte: 22 maart 2023 – 11u00  
 

  

 
1 VMOB’s hebben conform artikel 43bis §5 van de wet van 6 augustus 1990 een burgerlijk karakter en streven geen 
winstoogmerk na. Conform artikel 9 §1septies van dezelfde wet hebben zij rechtspersoonlijkheid vanaf de bekendmaking van 
hun statuten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
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1. PRESENTATIE 
 

a) Naam en adressen 
 
VMOB Hospitaal-Plus 
BE0471.459.194 
Livornostraat 25 
1000 BRUSSEL 
Contactpersonen: Gwendoline Destrebecq en Yannick van Uden 
Telefoon: 02/542.86.58 – 02/542.88.22 
E-mail: Gwendoline.Destrebecq@ml.be – Yannick.VanUden@lm.be 
 
 

b) Communicatie 
 
Het lastenboek wordt ter beschikking gehouden en kan worden opgevraagd via bovenstaande e-
mailadressen. 
 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het adres van de maatschappelijke zetel of via bovenstaande 
contactgegevens. 
 
 

c) Aard van de onderneming en activiteiten 
 
Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand, erkend voor het aanbieden van 
verzekeringsproducten die ressorteren onder de takken 2 (ziekte) en 18 (bijstand). 
 
 

2. OMVANG VAN DE OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNAME 
 

a) Benaming 
 
Oproep tot aanvraag tot deelneming 
 

b) Type opdracht 
 

- Wettelijke controle van de jaarrekening; 
- Deelname aan het prudentieel toezicht van de NBB/CDZ 

 
c) Beschrijving van de opdracht 

 
Een beschrijving van de opdracht is opgenomen in het lastenboek. 
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d) Criteria 
 
De prijs is niet het enige criterium en alle criteria (wettelijk en specifiek) worden enkel vermeld in het 
lastenboek. Er wordt per onderdeel een weging toegepast. 
 

e) Looptijd van de opdracht 
 
Het commissarismandaat heeft betrekking op de boekjaren 2023-2024-2025. 
 
 

3. BESCHRIJVING 
 

a) Type procedure en inlichtingen 
 
De procedure heeft een niet-openbaar karakter. 
 
De oproep tot aanvraag tot deelneming betreft een mandaat als erkend commissaris. Dit mandaat is 
beperkt tot de onderneming zelf en heeft dus geen betrekking op meerdere ondernemingen. 
 

b) Administratieve inlichtingen 
 
De termijn voor ontvangst van deelnemingsaanvragen (offertes) is 22 maar 2023 om 11u00. 
 
Talen die moeten gebruikt worden bij het indienen van deelnemingsaanvragen (offertes): Nederlands, 
Frans. 
 
De rapporteringen die in het kader van de opdracht moeten afgeleverd worden, moeten in het 
Nederlands en het Frans opgesteld worden. 


