
 
 

  

  

Reactie Verbond op 

NBA consultatie handreiking 1143 
 

Recentelijk heeft de NBA een voorstel voor herziening van de Handreiking 1143 Specifieke ver-

plichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accoun-

tant bij (her)verzekeraars gedaan.  

 

De herziening is o.a. gedaan, omdat er nog een nadere invulling moest komen van de door de 

externe accountant uit te voeren werkzaamheden uit hoofde van COS 720 bij de controle van 

de toezichtstaten (QRT’s). COS 720 gaat in op de werkzaamheden die de accountant moet 

uitvoeren op (financiële) informatie die niet onder de controle-opdracht valt, maar die wel geza-

menlijk met het controle-object wordt gepubliceerd dan wel gerapporteerd. In deze situatie gaat 

het om de werkzaamheden die de externe accountant moet uitvoeren op QRT’s die volgens de 

Regeling Staten niet onder de controle vallen, maar die wel gezamenlijk met de gecontroleerde 

QRT’s aan DNB worden aangeleverd.  

 

In de handreiking wordt voorgesteld dat de externe accountant zich richt op de validatieregels 

die door DNB/EIOPA zijn ingebouwd. Dit uitgangspunt ondersteunen wij. Echter we voorzien 

dat de huidige omschrijving, onduidelijkheid hierin alsook mogelijke verschillende interpretaties 

zullen leiden tot verschillende werkzaamheden van de accountants bij verzekeraars, en mogelijk 

ook tot onnodige additionele kosten. 

 

Hieronder staat eerst vet gedrukt de tekst van de geconsulteerde paragraaf van de Handreiking 

en vervolgens ons commentaar.  

 

Nieuwe tekst 
4.3.2.1 Op grond van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) 

is Standaard 720, De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere 

informatie van toepassing. De Standaard 720 werkzaamheden richten zich op het vast-

stellen van de goede werking van de validatiecontroles13 bij het rapporteren door de in-

stelling. Dit betreft met name de werking van de set aanvullende controleregels Solvency 

II14 ten behoeve van de niet gecertificeerde staten. Voor opvallende en/of afwijkende mel-

dingen dienen verklaringen aanwezig te zijn. Meer concreet kunnen de volgende werk-

zaamheden worden uitgevoerd:  

-  Stel vast dat de laatste vier cijfers of letters van het hashtotaal dat berekend is over 

het XBRL-bestand overeenkomt met de laatste vier cijfers/letters van het hashtotaal 

dat verkregen is via DNB Digitaal Loket Rapportages (DLR);  

-  Stel vast dat de XBRL-bestanden technisch zijn gevalideerd;  

-  Stel vast dat de XBRL-bestanden op DLR-status ‘voldaan’ hebben en beoordeel de 

validatierapportages vanuit DLR;  

-  Stel vast dat de meest recente en beschikbare validatieregels (EIOPA en DNB) zijn 

toegepast in het validatieproces en dat er uit de validatiecheck geen blokkerende uit-

zonderingen naar voren komen en dat niet-blokkerende uitzonderingen voldoende zijn 

verklaard. 
13  Deze validatieregels zijn opgenomen in XBRL. De controle van deze validatieregels, waarmee 

verbanden in de andere informatie worden gecheckt, is iets anders dan XBRL-tags zelf zoals 

beschreven in Standaard 720, paragraaf A10.  

14  Zie DNB-statistiek: https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapporta-

ges/verzekeraars/index.jsp. 

 
Commentaar 

1. Algemeen 

Het uitgangspunt van de werkzaamheden, namelijk vaststellen van een goede werking van de 

validatiecontroles, vinden wij een logisch uitgangspunt. Wij merken daarbij op dat het in veel 

https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/verzekeraars/index.jsp
https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/verzekeraars/index.jsp


 
 

gevallen niet mogelijk is de QRT’s aan te leveren aan DNB, zonder dat aan bepaalde validatie-

regels is voldaan. Hiermee worden dergelijke controles geautomatiseerd uitgevoerd en afge-

dwongen, zonder dat de externe accountant hiervoor werkzaamheden hoeft te verrichten.  

 

2. Proces voor uitvoeren werkzaamheden door accountant 

De staten zullen pas worden aangeleverd nadát de accountant de staten die controleplichtig 

zijn, heeft gecontroleerd, en overige werkzaamheden heeft uitgevoerd. De werkzaamheden die 

hierboven worden beschreven zijn echter veelal pas uit te voeren nadát de staten zijn aangele-

verd aan DNB. Wij vragen ons af of de hierboven genoemde werkzaamheden dan wel praktisch 

uitvoerbaar zijn?  

Daarnaast hebben wij ook zorgen over de timing: als de accountant dergelijke werkzaamheden 

dient uit te voeren, dan dienen ze waarschijnlijk al veel eerder over een complete QRT set te 

beschikken, waar afgelopen jaren nog kon worden volstaan met eerst de sets opleveren met de 

QRT’s die in scope van de accountant zijn, en pas later de complete sets, inclusief overige 

QRT’s. Dat leidt tot extra tijdsdruk voor beide partijen, aangezien die extra tijdsdruk zowel bij de 

verzekeraar komt te liggen (om eerder aan te leveren) als bij de accountant (om daar ook op tijd 

een oordeel over te vellen). 

 

3. Paragraaf 4.3.2.1, 5e zin: Het valt op dat er meerdere malen staat “meer concreet kunnen 

de volgende...” 

Dit suggereert dat er daarnaast nog andere werkzaamheden verricht kunnen worden, met het 

risico dat accountantskantoren verschillend met de COS 720 regels omgaan. Is dat te vermij-

den?  

 

4. Paragraaf 4.3.2.1, laatste zin, 2e bullet 

Het is niet duidelijk wat specifiek wordt bedoeld met “technisch valideren” van XBRL bestanden 

en waarom dit onderdeel moet uitmaken van de werkzaamheden van de externe accountant. 

Kan dit nader uiteengezet worden? 

 

5. Paragraaf 4.3.2.1, laatste zin, 5e  bullet: Het laatste deel van de laatste zin (‘….. niet blokke-

rende uitzonderingen voldoende zijn verklaard’)   

Bij niet blokkerende validatieregels kan het gaan om zogenaamde ‘non-blocking errors’ en ‘sig-

naling’ meldingen (gericht op plausibiliteit). Wij hebben hierover de volgende opmerkingen:  

• Dit kunnen honderden meldingen zijn, welke in veel gevallen op non-blocking zijn gezet 

omdat de meldingen technisch gezien simpelweg onjuist zijn. Het lijkt ons daarom niet nodig 

en inefficiënt dat een externe accountant in detail kennisneemt van deze meldingen;  

• Vanwege het potentieel grote aantal meldingen en daarmee ook het aantal te geven en te 

beoordelen verklaringen, neemt zowel de noodzakelijk inspanning vanuit de kant van de 

verzekeraar als vanuit de externe accountant mogelijk fors toe. Dat zal waarschijnlijk ook 

een weerslag hebben op de kosten van de accountantscontrole. Wij vinden het daarom niet 

wenselijk als de accountant deze lijst wil zien met per regel een verklaring waarom deze 

melding ‘non blocking’ is. Dat zou effectief neerkomen op een doorlopen van alle staten, 

wat in strijd is met de bedoeling van de wetgever in de Regeling Staten;   

• In de tekst is opgenomen dat non-blocking meldingen voldoende moeten zijn verklaard. Dat 

roept de vraag op wat “voldoende” is. Kan worden volstaan met de verklaringen die door 

verzekeraars momenteel aan DNB worden verstrekt ? Ook hier wordt het risico gelopen dat 

verschillende accountantskantoren een andere invulling geven van het begrip “voldoende”, 

en daarmee verschillend met de COS 720 regels omgaan. Het zou derhalve goed zijn om 

nader uit een te zetten wanneer er sprake is van een voldoende/adequate verklaring, en 

waarop moet worden beoordeeld; 

• Andere meldingen (signaling) zijn inhoudelijk en worden regelmatig door DNB uitgevraagd 

bij verzekeraars. Verzekeraars geven dan een verklaring waarom zij vinden dat de aanle-

vering toch juist is. Het gaat hier vaak om meldingen over de QRT’s die een grote mate van 

detail kennen (bijv. met betrekking tot beleggingen). Door deze mate van detail zien wij het 

risico dat er substantieel additionele werkzaamheden noodzakelijk zullen zijn voor de ac-

countant, omdat deze informatie niet volgt uit de reguliere werkzaamheden van de controle.  

 



 
 

6. In Bijlage 1 en 2 somt het document alle wettelijk voorgeschreven staten op  

Het is wenselijk onderscheid te maken tussen de staten waarop wettelijke controle volgens de 

Regeling Staten verplicht is, en die welke in de controle “betrokken worden” en waarop derhalve 

de COS 720 bepalingen van toepassing zijn.  

 

Mr. R.E. Batten 

8 april 2021 

 

 

 

 

 
 


