Samenvatting SVP 25 juni 2018
1.

De voorzitter en secretaris van de Werkgroep Verklaringen (WGV) vanuit Sub Commissie Assurance komen
kennismaken. De WGV is verantwoordelijk voor het aanpassen van de HRA en de voorbeeld verklaringen. De
WGV levert het stramien voor de nieuwe teksten, waarna de SVP kan aangeven hoe deze sectorspecifiek te
maken zijn. De komende tijd kijkt de SVP naar de aanpassingen bij: de Solvency II verklaringen voor
groepsstaten, de verklaringen bij de Z-score, de verklaringen bij het APF.

2.

Algemeen SVP
a. Vernieuwingsagenda Accountantsberoep
Op 18 juni 2018 was de ALV van de NBA, waar de veranderagenda is vastgesteld en de nieuwe voorzitter van
de NBA is gekozen.

3.

Externe contacten
a. Verbond van Verzekeraars bestuurlijk overleg op 27 mei 2018
b. Pensioenfederatie commissie verslaglegging SVP overleg 4 juni 2018

4.

DNB
a. Pilot XBRL (ter bespreking)
Om de digitale certificering van de Solvency II staten te testen, wordt er in het najaar een pilot uitgevoerd in
samenwerking met DNB. Er zijn vanuit accountantsperspectief nog issues en openstaande vragen waar men bij
de start van de XBRL-Pilot tegenaan loopt. De huidige NBA Taxonomie ondersteunt de standaardverklaring bij de
jaarrekening, maar niet de verklaringen bij de staten. De SVP geeft aan dat de belangrijkste knelpunten in een
dialoog met DNB opgelost moeten worden, om een succesvolle pilot in het najaar 2018 te kunnen uitvoeren.
b. Workshop voor DNB toezicht verzekeraars 9 juli 2018
De SVP levert hier een bijdrage aan in de vorm van twee presentaties.

5.

Pensioenfondsen
a. Stand van zaken pensioenfondsen (ter bespreking)
De lagere regelgeving t.a.v. de OOB classificatie is vastgesteld.
Met de aanstaande invoering van IORP 2 wordt de governance van pensioenfondsen versterkt. De
sleutelhouder is verantwoordelijk voor een aandachtsgebied en daarom is wenselijk deze sleutelfuncties
(interne audit en risicomanagement) intern in te vullen. De actuariële functie kan bij een derde belegd worden.
De beleidslijnen rond IORP 2 moeten nog verder uitgewerkt worden.
b. Handreiking 1104 pensioenfondsen en H1104 verzekeringmaatschappijen
Beide Handreikingen liggen ter consultatie tot eind oktober 2018.

6.

Verzekeringsmaatschappijen
a. Accountantscontrole (ter bespreking)
De SVP bespreekt een overzicht van de gehanteerde materialiteit bij de controle van Nederlandse verzekeraars.
Er zal nader overleg worden gevoerd over de materialiteitsbepaling bij zorgverzekeraars.
c. Provisieverbod kostprijsmodel beleidsnotitie (ter bespreking)
Er zijn geen opmerkingen bij dit concept-document.
d. Contingent liabilities binnen SII-domein. (mondeling)
DNB constateert inconsistenties in de accounting en de rapportering daarover in de accountantsverklaringen
bij de QRT-staten van verzekeraars inzake claim-risico’s inzake in het verleden verkochte
beleggingsverzekeringen. De voorgestelde oplossing vanuit SVP in de vorm van een de toelichtende paragraaf,
of de uitbreiding van de verantwoordelijkheden van het bestuur en de audit commissie, worden aan de
Werkgroep Verklaringen WGV voorgelegd.
e. Driejaarlijkse controle van de compensatieregeling voor de Claimstichting
Accountants worden gevraagd om in het kader van de woekerpolissen de kostencompensatie over 2015 tot en
met 2017 te controleren. Daarbij moeten ze steunen op het werk van de vorige accountant, het is nog
onduidelijk hoe accountants daarmee kunnen omgaan.
f. Accountancy Europe consultation ﬁtness check for public reporting; De SVP geeft hier geen reactie op.

7.

APZ; De SVP heeft met belangstelling kennis genomen van het visiedocument van het APZ en het
discussiedocument materialiteitsbepaling zorgverzekeraars.

8.

Rondvraag en sluiting
Het volgende SVP overleg is op maandag 17 september 2018 van 16.00 tot 18.00 uur
mocht dit nog vr

