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Betreft: Reactie PwC op consultatie herziene NBA-handreiking 1143 
 
Geacht adviescollege, 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om te reageren op de openbare consultatie van de NBA-
handreiking 1143: Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne 
auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars. De ter consultatie gepubliceerde herziene 
NBA-handreiking 1143 is ten opzichte van de oude versie (1 maart 2019) slechts beperkt gewijzigd. 
 
Wij hebben een aantal suggesties en opmerkingen bij het ter consultatie aangeboden document. Wij 
hebben deze in de bijlage bij deze brief, met verwijzing naar pagina- en paragraafnummer, 
opgenomen. 
 
Wij zien in deze herziene NBA-handreiking een welkome guidance voor de gehele financiële sector en 
de accountantspraktijk. Met de in de bijlage opgenomen suggesties, opmerkingen en aanbevelingen 
hopen wij een constructieve bijdrage te leveren aan een verdere aanscherping van deze NBA-
handreiking. Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid onze zienswijze nader aan u toe te lichten en 
mee te denken over de praktische oplossingen. 
 

Hoogachtend, 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

drs. A.C.M. van der Linden RA 
Partner | National Office 
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Pag. 12 
4.2.1.1 

De opgenomen verwijzing ‘Wft art. 3:10 en 3:17’, zou consistent met overige 
verwijzingen moeten luiden ‘art. 3:10 en 3:17 Wft’. 
 

Pag. 13 
4.2.1.8 

De in deze paragraaf opgenomen verwijzing naar Open Boek Toezicht Q&A 00662, is 
door de aanpassingen die DNB aan haar website heeft doorgevoerd, niet meer als 
zodanig terug te vinden. De hiermee verband houdende link naar Audit assurance 
bij het applicatiepakket Interne Modellen Solvency II op de pagina werkt niet.  
 
In overleg met DNB zal een juiste verwijzing naar een werkende URL opgenomen 
moeten worden.  
 

Pag. 17 
4.3.2.1 

In deze paragraaf wordt gesproken over een ‘instelling’. Deze term ‘instelling’ wordt in 
het hele document niet gebruikt. Consistenter zou het naar ons idee zijn om ‘financiële 
instelling’ te gebruiken, of wellicht nog duidelijker ‘de onderneming’. 
 

Pag. 17 
4.3.2.1 

Met de zin ‘Meer concreet kunnen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:’ 
lijkt een vrijblijvendheid te bestaan, die juist door het van toepassing worden van COS 
720 weggenomen moet worden. Het woord ‘kunnen’ zou naar onze mening daarom 
vervangen moeten worden door ‘dienen’. 
 

Pag. 17 
4.3.2.1 

Omdat DNB meerdere validaties van bestanden uitvoert, nadat de verzekeraars de 
rapportagebestanden op het Digitaal Loket Rapportage hebben geplaatst, is het voor 
wat betreft de DNB validaties wenselijk om expliciet aan te geven welke validaties hier 
bedoeld worden. Wij begrijpen namelijk dat niet alle DNB validaties openbaar gemaakt 
zijn en er door DNB ook op de achtergrond validaties worden uitgevoerd. 
  

Pag. 17 
Voetnoot 13 

Het eerste deel van voetnoot 13 luidt: ‘Deze validatieregels zijn opgenomen in XBRL.’ 
 
Een duidelijkere formulering zou naar onze mening zijn: ‘Validatieregels maken 
onderdeel uit van de XBRL taxonomie.’ 
 

Pag. 20 
4.3.4.8 

De in deze paragraaf 4.3.4.8 opgenomen verwijzing naar ‘Richtlijn Solvabiliteit II’ bevat 
een typefout (onjuist is opgenomen ‘Solvabliteit’). 
 

Pag. 22 
4.3.7.1 

Paragraaf 4.3.7.1 luidt:  
De te controleren staten zijn gebaseerd op een stelsel voor bijzondere doeleinden. 

Omdat geen sprake is van een getrouw beeld verslaggevingsstelsel wordt in het 

oordeel opgenomen dat de staten in alle van materieel belang zijnde aspecten 

opgesteld zijn in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Wet op het 

financieel toezicht: 



 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), 1 april 2021, REG/tvv/01042021 
 

Pagina 3 van 4 

Consultatie versie NBA-handreiking 1143 - Specifieke verplichtingen vanuit 
de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe 
accountant bij (her)verzekeraars 

 
“Naar ons oordeel zijn deze staten over 20xx van (naam entiteit), in alle van materieel 
belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de 
Wet op het financieel toezicht (‘Wft’).” 
 
De controleverklaring die beschikbaar is gemaakt via de rapportgenerator van de NBA 
verwijst naar de gecontroleerde staten en bevat een optionele verwijzing naar de 
Gedelegeerde verordening Solvabiliteit II, deze verwijzing is niet in de opgenomen tekst 
in de NBA-handreiking toegelicht: 
  
“Naar ons oordeel zijn de gecontroleerde staten over 20xx van (naam verzekeraar) in alle 
van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van 
en ingevolge de Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (hierna: 'de Gedelegeerde 
verordening Solvabiliteit II') en de Wet op het financieel toezicht ('Wft'), waaronder 
begrepen de door DNB / het College van toezichthouders voor gebruik geaccepteerde interne 
modellen inclusief de daarbij behorende procesbeschrijvingen van ... (verzekeraar) 
(optioneel).”  
 
Het is naar onze mening wenselijk dat de NBA-handreiking zoveel mogelijk aansluit op 
de tekst van de controleverklaring. 
 

Pag. 22 
4.3.7.5 

De in paragraaf 4.3.7.5 opgenomen tekst luidt: 
De onder de controleverklaring vallende staten worden opgesteld voor toezichtdoeleinden en 
zijn bestemd voor DNB. De basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 
verspreidingskring worden, in overeenstemming met de bestaande praktijk, in een separate 
paragraaf van de controleverklaring opgenomen. De volgende tekst wordt toegevoegd:  

 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De staten zijn opgesteld door het bestuur van de verzekeringsmaatschappij ter 
verantwoording aan DNB met als doel het voldoen aan de vereisten van de 
Wft. Hierdoor zijn de staten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 
Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor …..(naam 
verzekeringsmaatschappij) en DNB en dient niet te worden verspreid aan of te 
worden gebruikt door anderen. 

  

De controleverklaring die beschikbaar is gemaakt via de rapportgenerator van de NBA 
verwijst naar de gecontroleerde staten en bevat een optionele verwijzing naar de 
Gedelegeerde verordening Solvabiliteit II; deze verwijzing is niet in de opgenomen 
tekst in de NBA-handreiking toegelicht: 
 

Benadrukking van beperking in gebruik en verspreidingskring 
De gecontroleerde staten zijn opgesteld door het bestuur van de verzekeraar 
ter verantwoording aan DNB met als doel het voldoen aan de bepalingen van 
en ingevolge de Gedelegeerde verordening Solvabiliteit II en de Wft. Hierdoor 
zijn de gecontroleerde staten mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 
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Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ... naam 
verzekeraar/en DNB en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 

 
Ook de koptekst van deze paragraaf is niet gelijk. Het is naar onze mening wenselijk dat 
de NBA-handreiking zoveel mogelijk aansluit op de tekst van de controleverklaring. 
 

Pag. 26 
Bijlage 1 

In deze bijlage wordt gesproken over de staten die de externe accountant betrekt in het 
onderzoek. Door de toevoeging van de volgende tekst wordt duidelijker weergegeven 
wat de reikwijdte van de controle van de staten is: 
 

In de tabel met de staten zoals opgenomen bijlage 7 van de Regeling staten 
financiële ondernemingen Wft 2011, is bij de staten die onder de reikwijdte van de 
controleverklaring vallen een ‘ja’ opgenomen. De staten waarbij in bijlage 7 van de 
Regeling een ‘nee’ is opgenomen, zijn als overige informatie of andere staten aan te 
merken. Op deze andere staten zijn de werkzaamheden in het kader van COS 720 
van toepassing.  

 
Dezelfde tekst kan op pagina 28 bij bijlage 2 worden opgenomen. 

Pag. 26 
Bijlage 1 

De in de inleidende tekst van de bijlage wordt verwezen naar paragaaf 4.3.2.5. Deze 
verwijzing is niet juist en moet luiden: 4.3.1.6. 
 

Pag. 29 
Bijlage 3 

De in de tabel opgenomen verwijzing naar 4.3.2.1 is niet juist. Deze verwijzing moet 
luiden 4.3.1.1. 
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