Sector Commissie Banken
De Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB)
is per 1 september 2017 opgesplitst in de Sector Commissie Banken (SCB) en de
Sectorcommissie Asset Management (SAM). Op deze pagina vindt u de samenstelling van
de Sector Commissie Banken en de samenvattingen van de commissievergaderingen.

Actueel
18 december 2020 - SCB vat publicatie over halfjaarberichten 2020 van banken samen
De sectorcommissie banken (SCB) heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste
punten uit de publicatie in juli over de ‘Verwachtingen over de toelichting van de impact
COVID-19 in halfjaarberichten 2020 van banken’. De SCB wilde hiermee de aandacht
vestigen op toelichtingen op halfjaarcijfers in de halfjaarberichten van banken. Het ging
hierbij vooral om het zo transparant mogelijk toelichten van onzekerheden en bijzondere
omstandigheden zoals de aannames die gedaan zijn bij het maken van schattingen.
Lees verder »

13 juli 2020 - Banken moeten halfjaarbericht 2020 uitvoeriger toelichten
De halfjaarberichten van banken over de eerste helft van 2020 vragen door de coronacrisis
om een uitvoeriger toelichting dan gebruikelijk. Dat stelt de Sector Commissie Banken
(SCB) van de NBA in een publicatie.
Lees verder »

16 april 2020 - Aangepast assurance-rapport bij vermogensscheiding
beleggingsondernemingen
Met ingang van boekjaar 2019 heeft de NBA samen met de AFM het assurance-rapport bij
vermogensscheiding beleggingsondernemingen aangepast. Zowel van de

beleggingsonderneming als van de accountant worden extra werkzaamheden verlangd
om de AFM beter in staat te stellen haar toezichttaken op die beleggingsondernemingen
(vermogensscheiding) goed te kunnen uitoefenen. De AFM heeft de
beleggingsondernemingen hierover eind maart per brief geïnformeerd.
Lees verder »
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Publicaties


SCB publicatie Verwachtingen over de toelichting van de impact COVID-19 in
halfjaarberichten 2020 van banken - juli 2020



SCB publication Expectations regarding disclosures around the impact of
COVID-19 in 2020 interim reports of banks - juli 2020



Wat moet de accountant met schattings- onzekerheden vanwege corona? Accountant.nl 11 juni 2020



Onderzoek Accountancy Europe - Scope of Bank audits - april 2020



Onderzoeksresultaten: Auditor reporting of key audit matters in the
European banking sector
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