Samenvatting SCB 13 februari 2020
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Publicaties SCB 2020
De SCB werkt aan een projectplan voor publicaties in 2020. Er wordt gedacht aan onderwerpen zoals
compliance, cybersecurity, Key risk factors, IFRS9, ISA 540 en duurzaamheid.
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a.

SCB-meerjarenplan onderwerpen
Big-data en data-analytics
De rol van de accountant in de toekomst zal door alle technische ontwikkelingen gaan veranderen. In
toenemende
mate zal gewerkt gaan worden met algoritmen en data-analytics, waarbij de accountant algoritmen zal toetsen
op juiste werking. Bij de NBA Community Accounttech zijn nu vooral technische mensen aangesloten.
Controlerend accountants zijn nog onvoldoende bezig met technische vernieuwingen en de mogelijkheden die
dat biedt. Ook de kleinere kantoren hebben voor hun praktijkuitoefening in toenemende mate behoefte aan
deze kennis. Een ieder die belangstelling heeft kan zich aanmelden voor de Community Accounttech.
https://www.nba.nl/projecten/vernieuwingsagenda/vernieuwende-kracht/accounttech/agenda-2020/
ISA’s moeten de komende jaren aangepast worden aan nieuwe technische mogelijkheden in de controle.
Accountants ontwikkelen hun eigen tools en ethische regels voor het gebruik maken van data algoritmes en
beslisbomen. Het is belangrijk dat de SCB participeert in deze community. De Community kan meedenken in
het oplossen van AML vraagstukken en zo een bijdrage leveren aan het voorkomen van witwassen en fraudes.
b Sustainability , de PML duurzaamheid, het Greenpaper van Eumedion en het nieuwe Europese framework
voor Duurzaamheid zijn onderwerpen die de SCB raken. Daarbij zijn er nog veel vragen te beantwoorden zoals:
Wat is de normering bij sustainable finance en wat is de rol van de accountant daarbij? Het EU action plan is
bedoeld om die normering te leveren. Accountants zullen de disclosures daarbij moeten geven. De ECB in
Frankfurt en de Europese Unie zoeken een partij die zekerheid kan geven over asset-quality van banken. De
banken willen zelf duurzaam worden in hun footprint, maar ook de footprint van een hypotheekportefeuille is
essentieel om in kaart te brengen. DNB wil daarin ook stappen maken en zoekt naar wie de
toekomstbestendigheid kan controleren. De NBA is gestart met de Community Planet Finance. De AIB, IA en
extern accountants hebben een belangrijke rol om de taxonomie en de normering verder uit te werken, die nu
nog generiek geformuleerd zijn. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de Community Planet Finance
van de NBA. https://www.nba.nl/planetfinance
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a.

Externe contacten SCB
In overleg met AFM en NBA SCB/SVP is er een template voor vermogensscheiding tot stand gekomen.
Nadat vaktechniek van de kantoren hierop hebben gereageerd zal dit gepubliceerd worden. AFM komt
zelf eind deze maand met een brief, hoe ze de controle bij vermogensscheiding over boekjaar 2019 in 2020
willen zien. De Handreiking 1145 zal hierop in de loop van dit jaar worden aangepast.
b Seminar SCB NVB 16 april 2020
Het concept programma wordt besproken. Binnenkort gaan de uitnodigingen de deur uit.
De sprekers voor het seminar hebben zich gecommitteerd. We willen dit seminar niet alleen voor de IADers van banken organiseren. Er wordt nog naar een dagvoorzitter gezocht.
c
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DNB en ECB ontwikkelingen
Met de banken die onder ECB-toezicht vallen is overleg geweest over de AUP bij Intrest only mortgages. Het
voorstel voor een AUP is bij de ECB positief ontvangen. De SCB en banken willen hier graag consistentie in
bereiken en vragen betrokken partijen die nog niet gereageerd hebben dit alsnog te doen.
Er wordt een overleg met DNB voorbereid medio april /mei 2020.
Organisatie SCB.
Herbenoemingen en vacatures

Er ontstaan vacatures in de SCB die binnenkort op de website komen te staan. De NBA streeft naar 30%
bezetting in commissies door vrouwen. Er ontstaan vacatures voor een IAD-er en een externe accountant.
Daarnaast is er een vacature voor een accountant in business.
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Rondvraag en sluiting
• De SVP is bij het ministerie van Financiën geweest om het Kostprijsmodel en de rol van de accountant daarbij
te evalueren. We wachten op een reactie van het ministerie.
• Volgende vergadering is donderdag 16 april 2020 met aansluitend het seminar in samenwerking met de NVB .
Mocht deze samenvatting bij u vragen oproepen dan kunt u die stellen aan Rob Schouten secretaris van de SCB
r.schouten@nba.nl

