SVP-Vergadering van 11 maart 2019
Tijdens deze SVP-Vergadering zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Het bestuur van de NBA heeft per 1 maart 2019 een nieuwe lid van de SVP benoemd. Het nieuwe
SVP-lid is werkzaam als Accountant in Business bij een grote verzekeraar. De voorzitter heet haar van
harte welkom en er volgt een korte voorstelronde.
Prestentatie over Insurtech
Het Verbond van Verzekeraars is actief op het gebied van Insurtech. Zij onderzoekt mogelijk implicaties
voor beleid c.q. wet- en regelgeving. Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten voor verzekeraars over
actuele thema’s. De SVP wordt middels een presentatie bijgepraat over de actualiteiten op dit thema en
beraadt zich over de impact van Insurtech op de (toekomstige) activiteiten van de sectorgroep
Werkgroep digitale certificering – update
In 2019 wijzigt de manier waarop accountants de DNB-staten certificeren. Over boekjaar 2018 ontvangt
de verzekeraar een digitale verklaring in XBRL-formaat. Eind 2018 heeft een pilot plaatsgevonden met
alle grote accountantskantoren die verzekeraars controleren. Ook de DNB was hierbij
vertegenwoordigd. Deze pilot is met succes afgerond; met DNB zal contact worden opgenomen om
een aantal kleine aandachtspunten in de controlecyclus 2019 af te wikkelen.
In 2019 werd duidelijk dat accountants een digitale verklaring in XBRL-formaat bij pensioenfondsen
moeten gaan afgeven. Hiervoor is geen pilottraject opgezet, wat uitvoeringsrisico’s met zich meebrengt.
Ook de actuarissen zijn zullen hun verklaring in principe digitaal moeten aanleveren, wat additionele
afstemmingen tussen pensioenfonds, expterne accountant en certificerend actuaris zal vragen.
Het Actuarieel Genootschap creëert een uniform digitaal platform voor alle actuarissen die certificeren.
De SVP besluit om een call met DNB en het Actuarieel Genootschap te organiseren om de zorgen (over
onduidelijkheden en onzekerheden) van de SVP te communiceren.
Handreiking 1120
Op 15 februari heeft er een call plaatsgevonden tussen de SVP en het Actuarieel Genootschap. Het
belangrijkste onderwerp van deze call was de onafhankelijkheid van de certificerend actuaris onder
IORP II en de impact daarvan op de accountantscontrole. Het SVP heeft een conceptverslag opgesteld,
hetgeen door het Actuarieel Genootschap is aangevuld/gecorrigeerd. Het verslag dient als input voor
aanpassing van Handreiking 1120.
De aangebrachte wijzigingen in Handreiking 1120 als gevolg van de invoering van IORP II worden tijdens
de SVP-vergadering op 11 maart toegelicht. De voorstellen worden in de vervolg bijeenkomst (op 2 april
2019) met het Actuarieel Genootschap besproken.
De rol van de IAD in relatie tot extern accountant bij kleine verzekeraars
Op 13 februari is over het onderwerp ‘accountantswerkzaamheden en –kosten bij kleine verzekeraars’
een overleg geweest tussen het Verbond van Verzekeraars en de SVP. Als resultaat van een mogelijke
actie wordt gedacht aan een brochure of een flyer (met vragen en antwoorden) om directies van kleine
verzekeraars een goed beeld te geven van de uitdagingen die samenhangen met het plannen en
uitvoeren van een robuuste accountantscontrole bij kleinere verzekeraars en hoe audit efficiëntie kan
worden bevorderd. Afgesproken is dit onderwerp in de komende periode met het verbond meer uit te
diepen.

Kennismaking met een accountantskantoor uit Urk.
Dit accountantskantoor heeft een aantal hele kleine verzekeraars (ca. 20) in zijn portefeuille en
presenteert de wijze waarop voor die cliënten is ingericht en de vaktechnische uitdagingen die daaraan
verbonden zijn.
Om leden, zoals dit accountantskantoor die niet direct in de SVP vertegenwoordigd zijn te informeren
wordt afgesproken dat de SVP de verslagen en de jaarplanning op haar website zet. In de jaarplanning
staan alle overleggen die de SVP in 2019 voert met diverse gremia. Dit overzicht wordt regelmatig
aangepast.
Een actueel onderwerp die ook dit accountantskantoor raakt, is de discussie over de noodzakelijke
audit-inzet en daaraan verbonden kosten bij de kleine verzekeraars. Het Verbond wil die kosten
beheersbaar houden. Er wordt afgesproken dat de SVP het accountantskantoor uit Urk actief betrekt bij
acties die uit dit overleg volgen.
Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen meer, de voorzitter bedankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

