
 
 
 
Samenvatting vergadering Sector Commissie Asset Management gehouden op 1 december 
2022 
 
Opening mededelingen en vaststellen agenda 
San opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn verhinderingen ontvangen van Maurice 
K, Theo en Bert. De agenda wordt vastgesteld. Michel is door het bestuur benoemd voor een tweede termijn. 
Rob zal contact opnemen met de nieuwe stakeholder (Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs) 
voor het maken van een afspraak voor kennismaking.   
 
2.  Kennissessie Dufas over de stand van zaken duurzaamheid door Ivan aan den Toorn 
Ivan houdt een presentatie waarbij hij aangeeft dat de richting en grote lijnen van de (vaak zeer complexe) 
wetgeving (en technische uitwerkingen) wel redelijk duidelijk zijn, maar in de details en technische 
uitwerking nog allerlei in de praktijk voorkomende probleem- en/of knelpunten zich voordoen waar 
vermogensbeheerders nadere duiding of afstemming (en interpretatie) over verlangen. De communicatie en 
afstemming met de AFM hierover is goed, maar de toezichthouder zal niet snel een eenduidige oplossing 
aanreiken omdat ze eerst ervaringen wil verzamelen over de gekozen oplossingsrichtingen in de markt. Zo 
levert de indeling of classificatie in de artikelen 8 en 9 van de SFDR, met een indeling in respectievelijk 
fondsen die klimaat-, milieu- of sociale kenmerken actief bevorderen en volledig duurzame  beleggingen, nog 
wel de nodige discussies op en zullen verdere afstemmingen nodig blijken te zijn. Ook is de timing en indeling 
van de beleggingen van belang bij meten en vergelijken (zie artikel van Follow the Money). De rol van de 
accountant is een ingewikkelde omdat hij/zij nauw betrokken wil zijn in het implementatieproces en 
bijdragen wil leveren aan de transitie en tegelijkertijd ook zijn onafhankelijkheid wil borgen door niet 
betrokken te zijn bij beslissingen in het proces.   
Conclusie (in beeldspraak): de trein (implementatie wetgeving) is in gang gezet maar de vraag hierbij is of het 
een stoptrein is (met veel stations en dus veel afstemmomenten) of dat het een sneltrein is (met weinig 
stations en dus weinig afstemmomenten). De routeplanner (roadmap) voorkomt verkeerde overstap op 
stations (beslissingen) op weg naar het eindstation (einddoel).  
Ivan wordt bedankt voor zijn presentatie en wordt tevens uitgenodigd om over een half jaar opnieuw uiteen 
te zetten waar de sector op dat moment staat.   
 
3   NBA Community Accounttech, toelichting door Age Lammers (projectleider) 
Age geeft een doorkijk in het verleden (wat is bereikt), heden (waar staan we nu) en toekomst (wat willen we 
nog doen) van de community Accounttech. Het is een belangrijke community voor de NBA omdat het gaat 
om de toekomst van het accountantsberoep en controle, waarbij hervormingen nodig zijn vanwege de snel 
voortgaande digitalisering en gebruik van omvangrijke gegevens en data voor data-analyses. Age gaat in op 
de verschillende resultaten / rapporten die zijn bereikt respectievelijk zijn opgeleverd.  
Het programma van Accounttech valt terug op de NBA Vernieuwings- en innovatieagenda en het netwerk. 
Doel is het inventariseren en inzichtelijk maken van ontwikkelingen met hoge impact op de toekomstige 
beroepsuitoefening, het bepalen van de consequenties en het faciliteren van de benodigde netwerken.  
Accounttech is eind 2018 opgezet als community, nu functioneert het meer als programmamanagement ten 
behoeve van MKB-accountants en AiB’s. Het gaat hierbij vooral om praktische toepassingen. 
Age wordt bedankt voor zijn presentatie / toelichting.  
 
4. concept samenvatting en actiepunten vergadering SAM van 5 oktober 2022 
De samenvatting wordt doorgenomen en geaccordeerd en de actiepunten worden besproken.  San geeft aan 
een dubbele tekst te zien en verzoekt correctie. San brengt de actiepunten onder de aandacht van de 
aanwezigen. Niet aanwezigen zullen ook worden benaderd. Maurice heeft per mail een reactie gegeven op 
zijn actiepunt. San neemt contact met Bert op over de status van zijn actiepunten. Arno neemt contact op 
met Jesse over de DAD. San doet een oproep om actiepunten sneller af te werken. 
Maurice K heeft als volgt gereageerd op actiepunt 4: ‘Ten aanzien van duurzaamheid blijft nog veel 
onduidelijk over toekomstige implementatie van nieuwe vereisten en dus is het heel lastig om een roadmap 
te maken op dit moment. Ik dacht dat we dat vorige keer ook wel met elkaar eens waren. Op dit moment zijn 
veel van de externe accountants bezig met prospectusaanpassingen die moeten worden doorgevoerd per 
30-12-2022. Daar hebben we natuurlijk al eerder guidance over gemaakt. Volgende stap is dan wat er bij de 



jaarrekening 2022 aan informatie moet worden gegeven op basis van SFDR. Daar bestaat nog wel wat 
discussie over in de markt hoewel de meeste van onze klanten inmiddels wel dezelfde richting op gaan, maar 
dan nog steeds de vraag welke gegevens je in de Annex wel/niet kunt/moet opnemen en wat je daarover 
toelicht. Daarom jammer dat ik er niet bij kan zijn om te horen wat DUFAS daarvan vindt middels de 
projectgroep die ze hebben opgezet. Nu zit EY daar ook met een vertegenwoordiging in dus die info komt op 
andere wijze ook wel tot mij. Daarnaast goed om dan te delen hoe andere (externe) accountants daar naar 
kijken.’ 
Rob geeft aan dat functionarissen van de afdeling regelgeving bevestigen dat alleen sprake is van een 
wettelijke controle als die als zodanig benoemd is in de bijlage van de Wta. In Handreiking 1142 zijn we ook 
steeds uitgegaan van deze zienswijze. 
 
5. SAM meerjarenplan 2023-2025 
Het meerjarenplan wordt doorgenomen en Rob heeft tekstueel wijzigingen aangebracht om het geheel 
actueel te houden. Het plan is een living document en vormt de basis voor de door de SAM te ondernemen 
activiteiten en acties. Het overzicht met thema’s en producten wordt in meer detail doorgenomen. De 
volgende punten verdienen specifieke aandacht: 

✓ bij onderdeel C hoort de nieuwe stakeholder (Vereniging van Vermogensbeheerder & Adviseurs) te 
worden opgenomen 

✓ de gewijzigde handreiking 1142 is behandeld in het ACB en het bestuur. Een korte consultatieronde 
van 3 weken volgt.  

✓ onlangs is de eerste set ontwerp ESRS door EFRAG gepubliceerd. Het zijn 12 ontwerpen ESRS en 
zullen naar verwachting in juni 2023 worden goedgekeurd door de Europese Commissie.  

✓ Vincent verwijst voor informatie naar het platform voor duurzame financiering. Het platform 
ondersteunt de Europese Commissie bij de ontwikkeling van haar beleid inzake duurzame 
financiering, met name de verdere ontwikkeling van de EU-taxonomy: Platform voor duurzame 
financiering (europa.eu)   

✓ de gewijzigde corporate governance code wordt naar verwachting in januari 2023 gepubliceerd. 
Reacties op de consultatieversie konden tot april worden ingediend. Belangrijk is welke impact 
ESG/duurzaamheid heeft op de code.  

✓ gewezen wordt op het wetsvoorstel wet verantwoord internationaal en duurzaam ondernemen. 
Aangegeven wordt dat het strenger is dan de Europese wetgeving, hetgeen voor VNO-NCW niet 
acceptabel is. Voor details wordt verwezen naar de Tweede kamer stukken:   

✓ Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en 
Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van 
mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet 
verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen) | Tweede Kamer der Staten-Generaal  

✓ De thema’s ISAE 3402 en controlestandaard 315 kunnen worden samengevoegd omdat de risico’s bij 
beleggingsentiteiten zich met name voordoen bij uitbesteding van processen aan gespecialiseerde 
partijen. De AFM vraagt nadrukkelijk aandacht voor de risico’s van uitbesteding en de IT-
ondersteuning daarbij.  

✓ DNB heeft aangegeven begin januari 2023 met nadere guidance te komen over verwachtingen die de 
toezichthouder heeft op werkzaamheden van de interne auditor/accountant bijvoorbeeld ten 
aanzien van werkzaamheden die raken aan de kwaliteit van kapitaal of IC(L)AAP.   De behoefte aan 
duidelijkheid van DNB is al eerder door de SAM aangegeven en wordt ondersteund door de bij de 
NBA binnengekomen help deskvragen.    

 
San stelt de vraag of wij als commissie via een notitie iets kunnen bijdragen aan het kennisbeeld over 
duurzaamheid voor in de sector werkzame accountants om daardoor relevant te blijven. Het gaat dan om 
duidelijkheid te schepen in de rollen van de interne auditor en externe accountant in  het transitiepad (naar 
een duurzame bedrijfsvoering) dat begint bij een nulmeting en eindigt bij concrete eindproducten. Centraal 
staat de vraag op welke wijze en met welke producten wij in de sector werkzame accountants kunnen helpen 
in de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering. Waar lopen we als accountants tegen aan bij het 
bewandelen van die transitiepaden en wat zijn mogelijke  best practices in het doorgronden en 
ondersteunen van het veranderproces. Er is een grote behoefte aan overzicht en inzicht in de vorm van 
bijvoorbeeld een (internationaal) raamwerk van hoe te handelen (en verder af te wikkelen) en welke 
producten daarbij ondersteunend (kunnen) zijn. Afgesproken wordt een eerste inventarisatie van best 
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practices eind Q1 op te leveren. Tijdens het jaarlijkse SAM seminar in mei kan hier dan verder op worden 
ingegaan         
 
6. Andere vaktechnische onderwerpen 
Miriam geeft aan dat Follow the Money (FTM) onderzoek doet naar de toepassing van de  SFDR bij 
beleggingsfondsen waarbij de journalist zich afvraagt hoe de accountant hiermee omgaat. Ook EY heeft 
vragen hierover gekregen. Bert is bij de beantwoording van die vragen betrokken geweest en heeft 
aangegeven dat de SAM reeds hierover een notitie ‘Nieuwe EU-verordening informatieverschaffing over 
duurzaamheid in prospectussen en de gevolgen voor assurance-opdrachten’ heeft gepubliceerd (update 
februari 2022).  
Verder heeft Bert aangegeven dat de accountant de inhoud van een prospectus als zodanig niet controleert, 
maar dat de rol is om vast te stellen dat het prospectus de vereiste gegevens bevat op basis van wet- en 
regelgeving (rekening houdend met de AFM Q&A onder sectie K. Rol accountant bij toetsen van het 
prospectus). Bert verwijst naar voorbeeldteksten 13.10 en 13.11 uit HRA Deel 3. 
Ten aanzien van vermogensbeheerders die beleggen in cryptocurrency producten wordt opgemerkt dat 
dergelijke cliёnten in Nederland niet geaccepteerd worden door de accountantsorganisaties (terwijl dat in 
Amerika wel voorkomt. Reden is dat er te veel uitwassen zijn, te grote waardenschommelingen zich 
voordoen, risico’s te goot zijn en vaak geen onderliggende waarden aanwezig zijn.    
 
7. Externe overleggen voorbereiden en nabespreken 
Het overleg met de AFM is nuttig en constructief geweest.  Naar de NVP is een verzoek uitgegaan om in de 
eerstvolgende vergadering van de SAM een kennissessie te organiseren over de vaktechnische vraagstukken. 
Daarna kunnen we bezien of een seminar een tweede stap kan zijn in de communicatie hierover.   
   
8. Organisatie SAM 
De volgende opmerkingen zijn er: 
✓ De samenstelling van de SAM is nu niet conform  de eisen ten aanzien van de man/vrouw verhouding. 

Het volgende lid moet een vrouw zijn om het percentage van 30% te halen. Belangrijk is dat Mazars 
graag een lidmaatschap in de SAM wil invullen, echter ze hebben op dit moment geen vrouwelijke 
kandidaat. 

✓ Aandacht wordt gevraagd voor de NBA ledenvergadering op 12 december en de bijeenkomst over 
duurzaamheid die daar aan vooraf gaat.   

✓ Besluiten en afspraken over taakverdeling: de leden wordt verzocht om nog eens naar de 
aandachtsgebieden te kijken zoals toegekend in het meerjarenplan. Is dit acceptabel? 

✓ De volgende vergadering van de SAM is op 2 februari 2023 (digitaal van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Aandacht wordt gevraagd voor de organisatie van het jaarlijkse seminar in mei (datum, onderwerp, 
programma etc).   
 

9. Rondvraag en sluiting 
Het diner is aansluitend aan deze vergadering in de Veranda, Amstelveense weg te Amsterdam. 
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