Samenvatting SVP 26 maart 2018
1

Opening en mededeling
De voorzitter heet de nieuwe SVP-leden welkom. De SVP denkt na hoe zij meer diversiteit in haar
samenstelling kunnen realiseren.
Het meerjarenplan van de NBA moet in april afgerond worden, zodat dit in juni in de ALV besproken en
vastgesteld kan worden.

2

BGVM presentatie.
De secretaris van de Branche Groep Verzekeringsmaatschappijen BGVM geeft een toelichting op het jaarplan
en meerjarenplan van de BVGM. Onderling zullen beide commissies elkaar informeren over hun activiteiten en
waar mogelijk samenwerken.

3

Handreiking 1104 pensioenfondsen en de Handreiking 1104 verzekeraars
De Handreiking 1104 pensioenfondsen en de Handreiking 1104 verzekeraars zijn onderhanden werk.

4

SVP kalender 2018
Deze kalender bevat de acties van de SVP uit het jaarplan. De Handreiking 1104, thema’s als IORP II
en de jaarlijkse herijking van de verklaringen passen daarin. Het thema bij verzekeringsmaatschappijen is de
Solvency II ontwikkelingen, ook is de onafhankelijkheid een belangrijk onderwerp op de SVP agenda. In mei
zijn belangrijkste issues bekent. Dit najaar speelt de pilot met de digitale controleverklaring in de XBRL van
DNB.

5

DNB
Het DNB SVP overleg is op 9 april 2018.

6

Opvolging verklaring APF
Volgende SVP vergadering komt dit op de agenda terug.

7

APZ
Het APZ-verslag wordt ter informatie met de SVP gedeeld.

8

Externe contacten
a. Pensioenfederatie SVP
De afspraak op 9 april met de Pensioenfederatie is verplaatst naar 4 juni 2018
b. Verbond van Verzekeraars SVP
De afspraak met het Verbond is op maandag 16 april 2018 in Den Haag.
c. Accountancy Europe - update IFRS 17
Ter informatie zijn deze stukken rondgestuurd:
‘Het Insurance contracts EFRAG project plan for IFRS 17’
‘De insurance contracts van de insurance working group van de IFRAC Board’.

9

10

Ter informatie
a. Visie NBA bestuur
https://www.nba.nl/globalassets/projecten/visie/nba-bestuursvisie-op-beroep-en-beroepsorganisatie-maart2018.pdf
b. Toepassing Solvency II en beleggingsverzekeringen in de verklaring (ter informatie) Audit alert 40
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2018/februari/svp-bericht-in-memo-over-langeregeldingsduur-nb
c. VNO NCW (ter informatie) (Rob Schouten)
Brexit interessante websites:
https://europadecentraal.nl/brexit/
<a href="https://www.vno-ncw.nl/standpunten/brexit">https://www.vno-ncw.nl/standpunten/brexit
d. Rode Vlag (ter informatie)
Publicatie NBA over Fraude risico’s
https://www.accountant.nl/nieuws/2018/3/rode-vlaggen-bundel-over-frauderisicos-ontdekken-en-melden/
Sluiting
Volgende SVP vergadering is op maandag 14 mei 2018

Eventuele vragen over deze samenvatting kunt u stellen aan Rob Schouten secretaris SVP. r.schouten@nba.nl

