Samenvatting SVP 15 mei 2018
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Algemeen SVP
a. Concept notulen SVP 16 maart 2018
Actielijst SVP 26 maart 2018 is afgehandeld.
Samenvatting 26 maart 2018 zijn vastgesteld en voor website.
b. Jaarplan 2018 en meerjarenplan SVP In de aangepaste versie zijn de taken verdeeld.
c.
Vernieuwingsagenda Accountantsberoep
De 5 thema’s uit de vernieuwingsagenda dienen als leidraad voor het SVP-meerjarenplan. Onomstreden kwaliteit is
het fundament. De SVP agenda met de actualiteiten geven hier richting aan. Indien nodig kan een specialist om een
toelichting op de actualiteit gevraagd worden. Besluit: De SVP heeft het meerjaren en jaarplan vastgesteld.
2
Externe contacten
a. Verbond van Verzekeraars 16 april 2018
b. Overleg SVP en het Bestuur van het Verbond van Verzekeraars
c. Pensioenfederatie SVP overleg 4 juni 2018,
d. SVP DNB overleg 9 april 2018
e. Workshop voor DNB toezicht, DNB organiseert een workshop voor toezicht verzekeraars waaraan de SVP zal
bijdragen.
f. Contingent liabilities De SVP bespreekt met DNB hoe zij hiermee omgaan.
3 DNB
a. Pilot XBRL; DNB wil voor 1 juni 2018 van de SVP horen wie deelnemen in de pilot vanuit de 9 grote kantoren en
welke verzekeraars en banken daarbij betrokken zijn. Het is vooral een logistieke oefening, waarbij geen nieuwe
verklaring nodig is. Dit zal ook in de SCB besproken worden.
4
Pensioenfondsen
a. Stand van zaken aanwijzing pensioenfondsen als OOB
Met de OOB wetgeving en IORP 2, krijgen pensioenfondsen te maken met veel nieuwe regelgeving. De Audit
Commissie is op Europees niveau geregeld. Zij moeten anticiperen en voldoende deskundig zijn, om met het bestuur
en de extern accountant van gedachten te kunnen wisselen. Het jaarverslag en het bestuursverslag van
het pensioenfonds moeten goed op orde zijn.
b. Memorie van antwoord inzake de wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties De Raad
van Commissarissen van accountantsorganisaties moeten aan geschiktheidseisen voldoen. Zij zijn
mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de accountantscontrole en moeten anticiperen op de
toekomst.
c. IORP II presentatie governance/sleutelfuncties De sleutel functies zijn belangrijk voor de
systeemgerichte controleaanpak bij Solvency II. Er ontstaan nieuwe data-analyses om sneller
systeemgericht de controle-aanpak uit te voeren. Volgens de gedragscode moet er in IORP II sprake zijn van ‘Chinees
walls’ tussen de certificerend en raadgevend actuaris. De actuariële functie kan worden uitbesteed, mits de roulatie
geregeld is. De regelgeving dwingt af dat de gehele interne governance goed geregeld is. De extern accountant is
complementair daaraan, maar wordt in IORP II verder niet genoemd.
d. Handreiking 1120, de SVP ziet dat de certificerend actuarissen werk bij pensioenfondsen naar zich toetrekken en is
alert waar dit de werkzaamheden van de extern accountant raakt.
e. Handreiking 1104 pensioenfondsen gaat door naar de Sub Commissie Assurance.
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Verzekeringsmaatschappijen
a. Handreiking 1104 Verzekeringsmaatschappijen gaat door naar de Sub Commissie Assurance.
b. Driejaarlijkse controle van de compensatieregeling voor de Claimstichting, Accountants wordt gevraagd om hierbij
een verklaring af te geven. de klanten hebben met de Claimstichting contracten afgesloten, waarin is opgenomen
dat de compensatieregeling eens in de drie jaar gecontroleerd wordt en voorzien van een accountantsverklaring.
Voor accountants is het de vraag of zij op het werk van de vorige accountant kunnen steunen en welke verklaring zij
daarbij kunnen afgeven. De klant blijft verantwoordelijk voor de oplossing van dit probleem, omdat het een
overeenkomst tussen de Claimstichting en de klant is.
c. Accountancy Europe consultation fitness check for public reporting
De SVP-ers kijken of zij de vragen kunnen beantwoorden en bundelen. .
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Volgende vergadering is op 25 juni 2018 Indien er vragen zijn naar aanleiding van deze samenvatting dan kunt u
contact opnemen met Rob Schouten Secretaris van de SVP r.schouten@nba.nl 020 3010318

