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Commentaar op NBA Handreiking 1104b, Specifieke wettelijke verplichtingen van de in-

terne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars, d.d. 14 september 2018  

 

Hieronder staat eerst vet gedrukt de tekst van de Handreiking waarop wij commentaar hebben 

en vervolgens ons commentaar.  

 

3.2.1.8 Verzekeringsmaatschappijen die op grond van de Solvency II richtlijn 

(2009/139/EC) een aanvraag doen voor gebruik van een (partieel) intern kapitaal-

model moeten aantonen dat zij voldoen aan de aan het gebruik van dit model ge-

stelde vereisten. De vereisten voor het applicatiepakket zijn door EIOPA vastge-

legd in de ‘Common Application Package For Internal Models’ en bijbehorend ap-

plicatietemplate (inhoudsopgave) waarin verzekeringsmaatschappijen alle bij het 

applicatiepakket behorende documenten vermelden. 

  DNB verwacht van de interne audit functie een opinie ten behoeve van de Raad 

van Bestuur en een (vormvrij) memorandum met de belangrijkste uitgevoerde 

werkzaamheden en de bevindingen per relevant onderdeel van het in te dienen 

applicatiepakket. 

 

Verzekeringsmaatschappijen die voor Solvency II een (partieel) intern kapitaalmodel gebruiken 

moeten volgens dit punt aantonen dat zij voldoen aan de aan het gebruik van dit model gestelde 

vereisten. Graag zien wij hier een verwijzing naar het juiste artikel van Solvency II. Dat is artikel 

112 van de Solvency II richtlijn (2009/139/EC).  

 

3.3.1.6  De Nederlandse wetgever heeft wettelijk verankerd in art. 3:72 Wft dat de externe 

accountant van solo verzekeraars jaarlijks een accountantscontrole uitvoert. Voor 

groepsverzekeraars ontbreekt deze wettelijke controleplicht, maar kan deze mede 

gezien het belang dat DNB hieraan hecht vrijwillig plaatsvinden. Het toezicht 

brengt een rapportage-inspanning met zich mee waaraan verzekeraars moeten 

voldoen. Dit stelt eisen aan de operationele organisatie van verzekeraars om de 

kwaliteit en tijdigheid van de rapportages te kunnen waarborgen.  

 

De tekst kan hier duidelijker. Het is aan de verzekeraar te bepalen of zij wil voldoen aan deze 

niet-wettelijke controle. Wij stellen daarom de volgende alternatieve tekst voor: 

“De Nederlandse wetgever heeft wettelijk verankerd in art. 3:72 Wft dat de externe ac-

countant van solo verzekeraars jaarlijks een accountantscontrole uitvoert. Voor groeps-

verzekeraars ontbreekt deze wettelijke controleplicht. Deze kan wel op basis van vrijwil-

ligheid van de zijde van de verzekeraar plaatsvinden. De verzekeraar kan bij zijn beslis-

sing hierover in aanmerking nemen welk belang DNB hieraan hecht. Het toezicht brengt 

een rapportage-inspanning met zich mee waaraan verzekeraars moeten voldoen. Dit 

stelt eisen aan de operationele organisatie van verzekeraars om de kwaliteit en tijdig-

heid van de rapportages te kunnen waarborgen.”  

 

 3.3.2.1 Van de door de verzekeraar in te dienen staten valt slechts een deel onder de 

reikwijdte van de controleverklaring (zie bijlage 1 voor Richtlijn Verzekeraars, res-

pectievelijk bijlage 2 voor Koninklijke NBA 15 verzekeraars met beperkte risico-

omvang van deze handreiking).  

Wanneer de controleverklaring wordt opgenomen in een toezichtrapportage, 

waarin naast de gecontroleerde financiële overzichten ook de overige financiële 

overzichten zijn opgenomen, neemt de externe accountant Standaard 720, De ver-

antwoordelijkheden van de accountant m.b.t. andere informatie in documenten 

waarin gecontroleerde financiële overzichten zijn opgenomen in acht. Mede tegen 

de achtergrond van de voorgenomen digitale certificering door de externe ac-

countant op de controleplichtige staten, neemt de externe accountant het DNB 

Open Boek Toezicht in acht in het bepalen van de reikwijdte van Standaard 720 
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bij de controle van de staten [voetnoot 12].  
[voetnoot 12 Voor boekjaar 2016 en 2017 is dit vastgelegd in DNB Openboek Toezicht Q&A referentie 

02082 waarmee met DNB is afgestemd dat Standaard 720 niet van toepassing is op de andere over-

zichten in de door de verzekeraar ingediende jaarstaten.] 

 

Wie deze paragraaf leest, zou tot de conclusie kunnen komen dat ook voor de niet gecontro-

leerde staten een marginale toets van toepassing (COS 720). De volgende zin sluit dit dan weer 

uit, door de verwijzing naar de Q&A (Verwachtingen DNB rondom werk externe accountant van 

niet onder certificering vallende staten van banken en verzekeraars) in de voetnoot. In de voet-

noot wordt echter specifiek 2016 en 2017 benoemd, waardoor discussie kan ontstaan over 2018 

(en volgende jaren). In een gesprek van het Verbond-VCV met de NBA-SVP heeft de NBA hier 

ook op gewezen. Daarbij lijkt er een koppeling te zijn met digitale certificering, maar hoe precies 

is niet duidelijk.  

 

Wij zijn van mening dat voetnoot 12 naar een Q&A van DNB verwijst, maar dat de tekst van de 

Q&A onjuist wordt geïnterpreteerd. De Q&A beperkt zichzelf in reikwijdte niet tot boekjaren 2016 

en 2017. De Q&A interpreteert art. 3:72, lid 7, Wft jo. 130, lid 3, Bpr, jo. art. 2.5, Regeling Staten. 

Deze bepalingen zijn in reikwijdte niet beperkt tot boekjaren 2016 en 2017, maar gelden vanaf 

elk boekjaar na inwerkingtreding, totdat de wetstekst zelf wordt veranderd.  

De tekst van de handreiking moet aan de vorige alinea worden aangepast om te voorkomen dat 

accountants werk gaan doen dat kostbaar is en niet nodig is.  

Voor de digitale certificering moet in overleg met DNB naar een oplossing worden gezocht. De 

tweede en derde alinea van paragraaf 3.3.2.1 zou kunnen worden vervangen als volgt:  

Art. 2.5 van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (hierna: Regeling 

Staten) bepaalt dat van alle 71 staten die in Bijlage 7 van de Regeling Staten staan 

opgesomd, slechts 20 (solo) worden betrokken bij het accountantsonderzoek omtrent 

de getrouwheid. Zie de bijlage voor een overzicht van de te controleren staten. Het is 

niet nodig om de overige staten te voorzien van een marginale toets (DNB Q&A 02082).   

 

3.3.4.3  Bij de afsluiting van de controle voert de externe accountant een evaluatie uit van 

de geconstateerde fouten overeenkomstig Standaard 450, Evaluatie van tijdens 

de controle geïdentificeerde afwijkingen. Uitgangspunt is dat geconstateerde af-

wijkingen worden gecorrigeerd. De externe accountant verzoekt het management 

de geconstateerde afwijkingen te corrigeren. Indien het management weigert om 

sommige of alle door de externe accountant meegedeelde afwijkingen te corrige-

ren, verwerft de externe accountant inzicht in de redenen van het management 

om de correcties niet uit voeren, en zal hij met dat inzicht rekening houden bij het 

evalueren of de financiële overzichten als geheel geen afwijking van materieel be-

lang bevatten. 

 

Het hier gepresenteerde uitgangspunt van de externe accountant, dat de verzekeraar alle ge-

constateerde afwijkingen corrigeert, staat niet als zodanig in COS 450. Wij stellen daarom voor 

de zin “Uitgangspunt is dat geconstateerde afwijkingen worden gecorrigeerd.” te schrappen.  

Het is immers geen (wettelijke) verplichting om elke geconstateerde afwijking te corrigeren. Het 

is aan de verzekeraar of zij wil voldoen aan deze verwachting van de externe accountant. Lei-

dend criterium daarbij is de materialiteit. Of een correctie noodzakelijk is van een geconstateerde 

afwijkingen wordt vooral vanuit het perspectief van de materialiteit bekeken. 

 

3.3.4.10. Uit de controlewerkzaamheden kunnen presentatie-saldering of classificatiever-

schillen naar voren komen die betrekking hebben op deze kwantitatieve informa-

tie. Voor deze informatie wordt een rapportagematerialiteit (vooraf gedefinieerde 

grens voor het rapporteren van verschillen aan met governance belaste perso-

nen) gehanteerd die overeenkomt met de hoogste van de materialiteit die gekozen 

is voor de controle van de EOF en SCR of 10% van de betreffende post. In over-

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020778/2018-04-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020778/2018-04-01#Bijlage7
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-236384.jsp
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eenstemming met Standaard 450, Evaluatie van tijdens de controle geïdentifi-

ceerde afwijkingen dient de externe accountant het management te verzoeken 

deze afwijkingen te corrigeren. De niet-gecorrigeerde controleverschillen, als-

mede de invloed die deze afzonderlijk of gezamenlijk op het oordeel van de con-

troleverklaring kunnen hebben, dienen te worden gerapporteerd in het gedetail-

leerd rapport/accountantsverslag. 

 

Wat is de achtergrond om als ondergrens 10% van desbetreffende post te kiezen? Nu is er geen 

overweging voor opgenomen in de handreiking. 

Als fouten in de rapportage worden fouten in presentatie-saldering of classificatieverschillen ge-

noemd. Er kunnen echter ook andere fouten worden geconstateerd (bijvoorbeeld geen uitsplit-

sing van de vereiste geografische verdeling in S.05 opgenomen). Hoe zou de genoemde mate-

rialiteit in dergelijke gevallen toegepast moeten worden? 

Daarnaast geven de EIOPA-log-files materialiteitscriteria voor het invullen van de verslagstaten. 

Het werken met een 10% ondergrens is in deze situatie ook niet altijd toepasbaar. 

 

3.3.7.7  Wanneer sprake is van heraanlevering van de staten neemt de externe accountant 

kennis van het verzoek hiertoe van DNB. Op basis van (de gronden voor) dit ver-

zoek beoordeelt de externe accountant de impact van de heraanlevering op de 

eerder ingediende staten en de daarbij afgegeven controleverklaring. Indien de 

externe accountant het noodzakelijk acht, of de DNB hierom verzoekt, zal de ex-

terne accountant de heraanlevering controleren en voorzien van een nieuwe ver-

klaring en indien noodzakelijk een nieuwe rapportage.  

 

Op dit moment wordt de accountant niet geraadpleegd als een her-aanlevering geen impact 

heeft op de QRT’s welke gecontroleerd zijn. Dat zou in deze paragraaf verwerkt moeten worden.  

Daarnaast vragen wij ons af hoe de samenloop is tussen een eventuele her-aanlevering (van 

staten de onder controle accountant vallen en de QRT’s waarbij dit niet het geval is) en digitale 

certificering. 

 

25 oktober 2018 
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