
SVP-Vergadering van 9 maart 2020 
Tijdens deze SVP-Vergadering zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest. 
 
Externe overleggen - voorbespreken 
Op 18 maart staat er een brainstorm gepland tussen de SVP en de Branchegroep 
Verzekeringsmaatschappijen (de BGVM). Het doel van deze bijeenkomst is het brainstormen over 
gezamenlijke thema’s met als doel het gezamenlijk organiseren van een seminar of het uitwerken van 
één of meerdere thema’s binnen de sector. Gezamenlijke thema’s zijn onder andere: Insurtech, 
duurzaamheid, cybersecurity en digitalisering. 
 
Verder staat er: 
 op 14 april een regulier overleg gepland tussen de SVP en het Verbond van Verzekeraars.  
 op 21 april staat er een regulier over gepland tussen de SVP en de DNB  

 
Handreiking 1120 
Tijdens de NBA bestuursvergadering op dinsdag 10 maart is de Handreiking 1120 besproken. Nadat het 
bestuur de handreiking heeft goedgekeurd, wordt deze op de NBA-website gezet. Vooralsnog is dit punt 
voor de SVP voorlopig afgerond.  
 
De handreiking is op dinsdag 11 maart goedgekeurd door het bestuur  
Klik hier voor de definitieve Handreiking 1120. 
 
Open brief pensioenen 
In juni 2019 is een pensioenakkoord gesloten waarbij op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over een 
nieuw pensioenstelsel. Dit akkoord wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Op 20 februari 
2020 heeft de SVP (een tweede) Open Brief gepubliceerd.    
 
De eerste open brief dateert van 2 februari 2011. In deze brief hebben accountants die pensioenfondsen 
controleren o.a. aandacht gevraagd voor:  
1. Verander geen regels tijdens het spel: korten kan onvermijdelijk blijken  
2. Beoordeel positie pensioenfondsen: inzicht in onzekerheden  
3. Maak het niet te ingewikkeld: test de uitvoerbaarheid 
 
Negen jaar later acht de SVP deze signalen nog steeds actueel. Deze brief is door de Pensioenfederatie 
naar alle pensioenfondsen gestuurd. Klik hier voor de Open Brief 
 
Rapporten CTA en MCA 
De NBA is thans bezig met het schrijven van een reactie aan het kabinet. Een Algemeen Overleg (van de 
commissie financiёn in de Tweede Kamer) over Accountancy is gepland in april. NBA-Commissies die 
hun input willen leveren, kunnen dit doorgeven aan de medewerkers van public affairs.  
 
De SVP vindt het erg belangrijk dat de verschillende disciplines (IT, Actuariaat, risk, compliance, 
econometristen, forensisch specialisten, security experts e.a.) beschikbaar blijven in de accountants-
organisatie voor inzet in de controleteams. Dit is noodzakelijk om de controles van jaarrekeningen van 
verzekeraars en pensioenfondsen met voldoende deskundigheid te kunnen uitvoeren. Door de 
toenemende complexiteit door bijvoorbeeld digitalisering en (toenemende) wet- en regelgeving is het 
inzetten van deskundigen noodzakelijk om te waarborgen dat de kwaliteit van de accountantscontrole op 
het vereiste niveau blijft. In dit perspectief is het van groot belang dat deze specialisten voldoen aan de 
eisen van onafhankelijkheid en deskundigheid en tevens beschikbaar zijn voor inzet in de controles op de 
voor accountants relevante momenten. Uiteraard is het scheiden van controle en advies bij 
gecontroleerde organisaties een randvoorwaarde voor het functioneren van een onafhankelijk accountant 
 
 
 

https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/gedrags-en-beroepsregels/nba-handreiking-1120/
https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/organisatie/commissies/sectorcommissie-verzekeringsmaatschappijen-en-pensioenfondsen/nba-open-brief-pensioenen-20-februari-2020.pdf

