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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van
FEDERALE Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen
Arbeidsongevallen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
Jaarrekening
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van FEDERALE Verzekering, Gemeenschappelijke Kas
voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen (de “vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit
bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één
geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 21 mei 2019,
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en
voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die
beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. Wij hebben de wettelijke controle van de
jaarrekening van FEDERALE Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen
voor de eerste maal uitgevoerd gedurende de huidige verslagperiode.
Verslag over de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans op
31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een balanstotaal van 802 409 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst
van het boekjaar van 3 173 (000) EUR.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van
de vennootschap op 31 december 2019 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is
afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing
in België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die
van toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben
alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Kernpunten van de controle
Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het meest
significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn
behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel
hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden.
Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de
controle behandelde

Toereikendheid van de technische
voorzieningen
Per 31 december 2019 bedragen de technische
voorzieningen 695 088 (000) EUR en
vertegenwoordigen 87% van het balanstotaal. Deze
voorzieningen bevatten een voorziening voor te
betalen schaden ten belope van 559 111 (000) EUR.
Enerzijds dient de voorziening voor te betalen
schaden toereikend te zijn om aan alle
verplichtingen betreffende schaden te kunnen
voldoen, zowel voor aangemelde schaden, als voor
niet-aangemelde schaden. Anderzijds is de
toereikendheidstest van de technische voorzieningen
gebaseerd op complexe (model)berekeningen.
De berekeningen zijn afhankelijk van tal van
economische en niet-economische assumpties met
betrekking tot onzekere toekomstige
gebeurtenissen, die deels berusten op
oordeelsvorming van het management. Bovendien
kunnen deze berekeningen onderhevig zijn aan
fouten omwille van ontoereikende datakwaliteit,
onvolledige data, of wegens tekortkomingen in de
interne beheersingsmaatregelen.
Rekening houdend met bovenvermelde
overwegingen, beschouwen wij de toereikendheid
van de technische voorzieningen als een kernpunt
van onze controle.
Wij verwijzen naar rubriek ‘C. Technische
voorzieningen’ van de balans en toelichting ‘Staat
nr. 20 Waarderingsregels’ bij de jaarrekening.
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Onze auditprocedures omvatten zowel het
verkrijgen van inzicht in de vennootschap en haar
omgeving, met inbegrip van de interne beheersing
en het bestuur die relevant zijn voor de berekening
van de technische voorzieningen, als de
kwantitatieve toetsing van o.m. parameters en
opzet van actuariële modelberekeningen. Wij
hebben onze actuarïele specialisten betrokken bij de
uitvoer van onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden inzake interne beheersing
omvatten o.m.:


het beoordelen van de opzet en implementatie
van de relevante interne beheersingsmaatregelen (o.m. betreffende de datakwaliteit);



het kennisnemen en beoordelen van de
documentatie van de keuze van modellen en
parameters, alsook de formele goedkeuring
ervan door de bevoegde comités;



het kennisnemen van de verslaggeving van de
onafhankelijke controlefuncties (risicobeheer en
actuariële functie).

Onze gegevensgerichte procedures omvatten o.m.:


het beoordelen van de geschiktheid van
gehanteerde assumpties en methodologieën;



het kennisnemen van notulen van de bevoegde
comités;



het steekproefsgewijs herberekenen van
elementen vervat in de toereikendheidstest;



het steekproefsgewijs reconciliëren van
inputdata gebruikt voor berekeningen met
boekhoudkundige gegevens;



het controleren van basisgegevens gebruikt voor
de waardering van de technische voorzieningen.
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Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de
controle behandelde

Waardering van beleggingen waarvoor er geen
genoteerde marktprijzen op actieve markten
beschikbaar zijn
Per 31 december 2019 bedraagt de boekwaarde van
de beleggingen 762 188 (000) EUR en
vertegenwoordigt deze 95% van het balanstotaal.
De reële waarde van de beleggingen wordt
opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.
De activa opgenomen in rubriek ‘C. Beleggingen’
van de balans bestaan uit beleggingen, waarvan de
reële waarde gebaseerd is op gepubliceerde koersen
in een actieve markt, modelprijzen en
schattingsverslagen van vastgoedexperts. De
beleggingen, waarvan de reële waarde wordt
bepaald op basis van modelprijzen, hebben een
grotere blootstelling aan het risico van onjuiste
waardering.
Rekening houdend met de invloed van de
waardering van beleggingen op de Solvabiliteit IIberekeningen, beschouwen wij de waardering van
beleggingen als een kernpunt van onze controle.
Wij verwijzen naar de toelichtingen ‘Staat nr. 3
Actuele waarde van de beleggingen’ en ‘Staat nr. 20
Waarderingsregels’ bij de jaarrekening, met
betrekking tot de waardering van beleggingen.

Onze auditprocedures omvatten zowel het
verkrijgen van inzicht in de vennootschap en haar
omgeving, met inbegrip van de interne beheersing
en het bestuur die relevant zijn voor de waardering
van beleggingen, als de toetsing van parameters en
de opzet van waarderingsmodellen. Wij hebben onze
waarderingsspecialisten betrokken bij de
beoordeling en controle van de waarderingsmodellen.
Onze werkzaamheden inzake interne beheersing
omvatten o.m.:


het beoordelen van doorloopbeschrijvingen van
transacties teneinde ons begrip van de processen
en controles in het kader van het afsluiten en
registreren van transacties in beleggingen te
bevestigen;



het beoordelen van de opzet en implementatie
van de relevante interne beheersingsmaatregelen rond het waarderingsproces van
beleggingen;



het opvolgen van de geschikte en tijdige
documentatie van waarderingsmodellen en
parameterkeuzes, en de formele goedkeuring
ervan door de bevoegde comités.

Onze gegevensgerichte procedures omvatten o.m.:
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het beoordelen op steekproefbasis van
marktparameters en kernassumpties toegepast
in de waarderingsmodellen;



het beoordelen of waarderingsmethodes
gebaseerd zijn op marktpraktijken, ervaring van
experten en marktkennis;



het identificeren van elementen met een hoog
niveau van oordeelsvorming door middel van de
controle van impactanalyses opgesteld door het
management en rekening houdend met
toelichtingen van onze waarderingspecialisten;



het onafhankelijk herwaarderen van beleggingen
op steekproefbasis door onze
waarderingsspecialisten.
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Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de
controle behandelde

Continuïteit en integriteit van de IT-systemen
met betrekking tot de financiële rapportering
Aangezien de IT-infrastructuur essentieel is voor de
continuïteit en integriteit van de financiële
verslaggeving, beschouwen wij deze als een
kernpunt van onze controle.
Onze beoordeling houdt rekening met:


de verscheidenheid aan IT-applicaties;



het hoge volume aan transacties;



het feit dat kwalitatieve informatie, vastgelegd
op transactieniveau door de operationele
departementen, van essentieel belang is voor de
financiële verslaggeving (o.m. de aard van
transacties en tegenpartijen).

Wij hebben onze IT-auditspecialisten betrokken bij
de uitvoering van onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden omvatten o.m.:


het beoordelen van de interne beheersing van de
algemene IT-beheersmaatregelen (General IT
Controls) die van essentieel belang zijn voor de
financiële verslaggeving;



het beoordelen van de interne beheersing van de
aanvullende interne beheersmaatregelen van het
financiële en IT-departement aangaande de
integriteit en kwaliteit van de gegevens en hun
doorstroming vanuit de operationele applicaties
naar de boekhoudkundige applicaties;



reconciliaties en steekproefsgewijze controle van
gegevens met betrekking tot de financiële
rapportering.

Paragraaf inzake een overige aangelegenheid
De jaarrekening over het vorige boekjaar werd gecontroleerd door een andere commissaris die hierover een
verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van
aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen
van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog
niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd
een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg
van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze
jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent
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de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee
het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen1.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:


het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat
die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze
risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;



het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn
gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;



het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop
betrekking hebbende toelichtingen;



het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen
ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in
ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of,
indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet
langer kan handhaven;



het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw
beeld.

Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante deontologische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij communiceren met hen over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing, over de daarmee verband
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Uit de aangelegenheden die aan het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen wij die zaken die het meest
significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die derhalve de
kernpunten van onze controle uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het
openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving.

1

We are aware of the inconsistency between the French version (referring to “l’étendue du contrôle legal”) and the Dutch version
(referring to “de wettelijke controle”). It has been decided however to stick to the text as provided by law. For the English version, we
have opted to align the translation based on the French version.
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de documenten
die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven
van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding,
alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen, het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten van de vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing
zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het
Wetboek van vennootschappen, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten te verifiëren,
alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag
overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en
3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het
bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel
belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek
voorgeschreven inlichtingen - waaronder deze betreffende de informatie inzake lonen en vormingen - en bevat
geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het
kader van onze opdracht.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid


Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat
onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.



De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct
vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.
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Andere vermeldingen


Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.



De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de
wettelijke en statutaire bepalingen.



Wij dienen u niets mee te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en
die in overtreding zijn met de statuten, het Wetboek van vennootschappen of, vanaf 1 januari 2020, met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.



Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van
de verordening (EU) nr. 537/2014.

Zaventem, 29 april 2020
De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Dirk Vlaminckx
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