
SVP-vergadering van 11 mei 2020  
Tijdens deze SVP-vergadering zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest. 
 
Impact COVID-19 in interim rapportages 

Economische onzekerheid als gevolg van de COVID-19-uitbraak heeft mogelijk een grote impact op 
de waardering van activa en passiva van verzekeraars en pensioenfondsen. Van belang is om, 

ondanks die grote onzekerheden, te blijven voorzien in zo nauwkeurig mogelijke informatie in  
kwartaal- en (half)jaarrapportages. 
 

Financiёle instellingen moeten in hun publicaties via scenario-analyses duidelijk maken hoe de crisis 
hun weerstandsvermogen kan aantasten en mogelijk tot 'going concern' problemen kan leiden. 

Instellingen moeten meer aanvullende toelichtingen over economische scenario’s, onzekerheden, en 
schattingen in de halfjaarrapportage en  jaarrekening opnemen. Hierin moeten zij uitleggen met 
welke mogelijke afwijkingen als gevolg van COVID-19 zij worden geconfronteerd en welke 

procedures worden gebruikt om (aanpassingen in) waarderingen te rechtvaardigen. 
 
Een specifiek aandachtspunt is de waardering van vastgoed. Door de toegenomen onzekerheid over 

de waarderingen (waaronder toekomstige huurinkomsten) nemen taxateurs een aanvullende tekst 
op in hun waarderingsrapporten om uitdrukking te geven aan deze materiële onzekerheid. Het SVP 

bespreekt de mogelijk impact hiervan op de controle. DNB heeft de SVP geadviseerd om 
bovenstaand punt te bespreken met de branchevereniging van taxateurs (NRVT). Dit punt wordt ook 
op de agenda gezet van de volgende vergadering van de SAM. 

 
COVID-19 heeft ook impact op de interne beheersing van operationele activiteiten bij verzekeraars. 
Zo is er extra aandacht voor frauderisico’s, het regelen van autorisaties en de debiteurenbewaking. 

De standen van debiteuren worden nauw gevolgd en verzoeken tot betalingsregelingen worden 
nauwkeurig afgewerkt. Keuzes hierbij worden bewuster gemaakt. Dit wordt herkend door meerdere 

leden van de SVP. 
 
COS 720 

De SVP heeft contact met DNB en Verbond van Verzekeraars gehad over de eerder gedeelde notitie 
over toepassing van COS720. Nadat  DNB en Verbond hebben gereageerd op een SVP voorstel wordt 
dit aan de Subcommissie Assurance voorgelegd voor goedkeuring en wordt de handreiking 

aangepast. 
 

Voortgang nieuwe governance m.n. faculties en communities 
De SVP wordt uitgebreid bijgepraat over de plannen voor de nieuwe Governance structuur van de 
NBA. De NBA moet worden omgevormd van een organisatie met een "formele hiërarchie" naar een 

"wendbare en vernieuwende organisatie" met een grotere ledenbetrokkenheid en een 
maatschappelijke relevantie. Daarom is besloten om te gaan werken met Faculties en Communities. 

De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen gaat een community worden 
met een mandaat voor toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
De SVP wordt gevraagd om na te denken over hoe  het bereik van de SVP (onder leden en 

stakeholders) vergroot kan worden.  
 
Vacature SVP 

De SVP is al geruime tijd op zoek naar een betrokken accountant/auditor die als lid van de SVP een 
bijdrage wil leveren aan de uitoefening  en ontwikkeling van het accountantsberoep. De SVP is thans 

op zoek naar een  internal auditor die werkzaam is als leidinggevende bij een IAD van een 
pensioenfonds of pensioenuitvoerder.  
    


