SVP-Vergadering van 10 december 2018
In de SVP-Vergadering van 10 december 2018 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.
Opening mededelingen en vaststellen agenda
De SVP kent thans twee vacatures. Om een goede afspiegeling te hebben, is de SVP op zoek naar
een vrouwelijke lid die werkzaam is als Accountant in Business. Op dinsdag 8 januari 2019 vindt een
kennismakingsgesprek plaats met een kandidaat.
Prestentatie over de nieuwe Governance en vernieuwingsagenda NBA
Berry Wammes verzorgt een presentatie over de nieuw governance van de NBA. De
sectorcommissies zullen in de nieuwe plannen gaan functioneren als een community.
Er hoeft waarschijnlijk niet heel veel te veranderen voor de financiële sectorcommissies. Er wordt, in
het kader van maatschappelijke relevantie, vooral gevraagd om meer aan voorlichting en
informatievoorziening te doen. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van bijeenkomsten
(rondetafels, seminars e.d.) voor accountants die werkzaam zijn bij een verzekeraar, een
pensioenfonds of externe accountants werkzaam bij een accountantskantoor (ook de kleinere) met
één verzekeraar en/of pensioenfonds in hun portefeuille. Er kan ook worden gekozen voor meer
publicaties. De community zal moeten zoeken naar een efficiënte wijze om aan kennisoverdracht te
doen en samen te werken met stakeholders.
SVP-meerjarenplan - Pensioenfondsen tour de horizon
De aanwezigen besluiten dat er voor 2019 een aantal wijzigingen in het meerjarenplan door te
voeren, te weten:
 De kolom 2018 kan worden verwijderd en de kolom 2021 wordt aan het bestand toegevoegd.
 De nieuwe corporate governance code kan van de lijst worden gehaald.
 Digitalisering kan worden verwijderd.
 Het onderwerp Corporate Governance wordt standaard op de agenda gezet.
De onderwerpen Duurzaamheid en verslaggeving zijn belangrijke thema’s die goed kunnen worden
opgepakt door de toekomstige faculty. Zij zouden, bijvoorbeeld in samenspraak met het groene
project uit de vernieuwingsagenda, onderzoek kunnen doen naar het onderwerp duurzaamheid in de
financiële sector (m.n. bij verzekeraars en pensioenfondsen).
Er wordt afgesproken dat eventuele andere wijzigingen zo spoedig mogelijk worden doorgestuurd
naar de secretaris van de sectorcommissie. Tijdens de vergadering op 29 maart wordt het
meerjarenplan wederom besproken en goedgekeurd.
Terugkoppeling bijeenkomst SVP DNB
De SVP overlegt regelmatig met de DNB. Het laatste overleg vond plaats op 5 november. Hier was
ook het Verbond van Verzekeraars bij aanwezig. Tijdens dit overleg is met name gesproken over
datakwaliteit, de COS 720 problematiek en de mogelijke intensievere samenwerking tussen
IAD/externe accountant om tot verlaging van externe accountantskosten te komen. DNB ziet nog
veel kwaliteitsverschillen in IAD’s bij verzekeraars.
Terugkoppeling bijeenkomst SVP Pensioenfederatie
Tijdens het laatste overleg is onder andere gesproken over de stand van zaken inzake IORP (de
onafhankelijkheid van de certificerend actuaris), beleid ten aanzien van duurzaamheid van beleggingen
en de mogelijke aanpassing / herziening van de open brief over pensioenen (‘Uw pensioen is onzeker’)
die in 2011 is uitgebracht. Deze keer was de directie van de pensioenfederatie verhinderd.

Terugkoppeling Accountantsmiddag
Er worden zorgen uitgesproken met betrekking tot data gedreven toezicht. Kwaliteit van data is een
belangrijk aspect, maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe de DNB hiermee om wil gaan. Opgemerkt
wordt dit onderwerp nog duidelijk met de DNB moet worden besproken.
Organisatie SVP
De commissieleden besluiten om de volgende punten te agenderen voor de volgende SVPvergadering op 29 maart 2019:
 ISA 540. – iedereen wordt verzocht de ISA door te lezen zodat we daarna kunnen besluiten of we
iets met dit onderwerp moeten doen. Er wordt voorgesteld om een pilot te maken d.m.v. A4-tje.
 Accountantskantoor Profinis wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering om kennis te
maken. De secretaris nodigt het kantoor uit.
Kennismaking Maurice van Sassen, nieuwe voorzitter Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen
Maurice van Sassen, voorzitter van de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (BGVM), licht aan
de hand van hun activiteitenschema toe welke onderwerpen zoal worden besproken tijdens de
BGVM- vergaderingen. De SVP en de BGVM hebben veel gemeenschappelijke onderwerpen waar
over wordt gesproken.
Er wordt afgesproken om intensiever contact met elkaar te hebben. In 2019 komt een delegatie van
de SVP ook graag een keer bij de BGVM langs. Het bureau organiseert de afspraak tussen de SVP en
de BGVM.
Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen meer, de voorzitter bedankt de deelnemers voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

