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Geachte Confrater,

Betreft:
- Certificering aangiftes Fonds voor arbeidsongevallen – Toelichting en modelverslagen
- Actualisering bestaande modelverslagen TRIP, CANARA en het Belgisch Gemeenschappelijk

Waarborgfonds

1. Certificering aangiftes Fonds voor arbeidsongevallen

Artikel  4  van  het  KB  van  30  december  1976  tot  uitvoering  van  sommige  bepalingen  van  artikel
59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (KB van 30 december 1976) bepaalt dat
verzekeringsondernemingen bij het Fonds voor arbeidsongevallen (het Fonds) binnen de drie
maanden na het verstrijken van ieder dienstjaar een aangifte moeten indienen welke gegevens bevat
aangaande onder meer de uitgegeven en nog te innen premies.

Artikel 4, tweede lid1 van het KB van 30 december 1976 bepaalt dat de verzekeringsondernemingen
deze aangifte ter certificatie dienen voor te leggen met het oog op het verschaffen van een redelijke
mate van zekerheid (reasonable assurance) en deze certificatie dienen over te maken aan het Fonds
binnen de drie maanden na het overmaken van de aangifte.

Artikel 4, tweede lid verwijst naar een certificatie door een revisor erkend door de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA). De modelverslagen werden opgesteld ervan uitgaande dat
de certificatie wordt verstrekt door de commissaris van de verzekeringsonderneming.

1 Het  tweede  lid  van  artikel  4  werd  toegevoegd  aan  artikel  4  door  artikel  1  van  het  KB  van  13  juli  2014  tot
wijziging van het KB van 30 december 1976 (Belgisch Staatsblad van 30 september 2014). Artikel 4, tweede lid
is van toepassing op de aangiftes die overgemaakt worden na de datum van inwerkingtreding van het KB van
13 juli 2014. Het KB van 13 juli 2014 is in werking getreden op 1 november 2014.
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Artikel 8, derde lid van het KB van 30 december 1976 voorziet in een vergelijkbare certificering van
de aangifte van de overeenkomstig artikel 7 van het KB van 30 december 1976 berekende
reservefondsen. Deze certificatie moet eveneens door de verzekeringsondernemingen aan het Fonds
worden overgemaakt binnen de drie maanden na het overmaken van de aangifte.

De werkgroep verzekeringen heeft op vraag van de Bestuursraad bijgevoegde modelverslagen
opgesteld die gehanteerd kunnen worden in het kader van de beoogde certificeringen.

Bij de opstelling van de modelverslagen werd er, bij gebrek aan het bestaan van een Belgische norm
die als referentie kan worden gebruikt in het kader van deze opdrachten, van uitgegaan dat de
werkzaamheden worden verricht overeenkomstig ISAE 3000 “Assurance engagements other than
audits or reviews of historical financial information”.

In tegenstelling tot het kader dat van toepassing is op de verslaggeving aan de VZW’s TRIP, CANARA
en het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds voorziet het KB van 30 december 1976
uitdrukkelijk in de verschaffing van een redelijke mate van zekerheid.

2. Toelichting bij bepaalde aanpassingen aan de bestaande modelverslagen aan de VZW’s TRIP,
CANARA en het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

2.1  Algemene opmerkingen

2.1.1 Verantwoordelijkheid van de commissaris

Voor wat de verslaggeving aan de VZW’s TRIP, CANARA en het Belgisch Gemeenschappelijk
Waarborgfonds betreft werd er in het verleden vanuit gegaan dat de commissarissen enkel een
beperkte mate van zekerheid in hun verslag tot uitdrukking dienen te brengen. Dit uitgangspunt
werd niet gewijzigd daar er geen concrete aanwijzingen zijn dat een ander niveau van zekerheid
wordt vereist in het kader van deze verslaggeving.

2.1.2  Verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan

In de geactualiseerde modelverslagen wordt, naar analogie met andere bestaande modelverslagen,
bijkomend verwezen naar de verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan met betrekking
tot de opstelling van de aangiftes waarover de commissarissen verslag dienen uit te brengen.

2.1.3 Precisering referentiekader voor de opstelling van de aangifte

In de geactualiseerde modelverslagen wordt, voor zover dit nog niet expliciet werd voorzien in de
modelverslagen, verduidelijkt overeenkomstig welk referentiekader de aangiftes dienen opgesteld te
worden.
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2.1.4  Verduidelijking titel verslagen

In de titel van de verslagen worden volgende punten nader gepreciseerd:

- de vermelding van de bestemmeling van het verslag;
- overeenkomstig welke bepaling de commissaris verslag uitbrengt;
- op welke datum/periode de informatie betrekking heeft.

2.2  Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

Ingevolge:

- de naamsverandering van het fonds werd de verwijzing naar het “Gemeenschappelijk Motor
en Waarborgfonds” vervangen door een verwijzing naar het “Belgisch Gemeenschappelijk
Waarborgfonds”;

- de aanpassing van het huishoudelijk reglement werd onder meer de verwijzing
overeenkomstig welke bepaling de commissaris verslag uitbrengt aangepast.

Tevens werd een nieuw modelverslag opgesteld betreffende de certificering van het in de loop van
het kalenderjaar door de verzekeringsonderneming gerealiseerde incasso burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (tak 13) zoals voorzien in artikel 16 van de wet van 13 november 2011.

* * * * *

Aarzel niet mij, een ander Bestuurslid of Virgile Nijs (virgile.nijs@gmail.com) te contacteren mocht u
aangaande de inhoud van deze mededeling vragen of bedenkingen hebben.

Met de meeste hoogachting,

Jean-François Hubin,
Voorzitter

Bijlagen: Modelverslagen TRIP, CANARA, BGWF en FAO
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