Samenvatting SCB, 14 september 2017
1.

Opening.
Dit is een historische eerste vergadering van de Sector Commissie Banken in deze nieuwe samenstelling.

2.

Structurering SBB
Ten aanzien van de inrichting, het mandaat en de werkwijze van de SCB zijn praktische en organisatorische
afspraken gemaakt. Na 10 oktober 2017 komt het NBA-bestuur met haar visiedocument. De SCB bespreekt
dit en wil aansluiten op de NBA-visie met haar jaarplan 2018 en driejarenplan.

3. Toezichthouders overleg DNB SCB op 17 oktober 2017
• Agendapunten zijn DGS, IFRS 9 en de terugkoppeling over de staten controle 2016.
IFRS 9 Accountantsmiddag, 1 november 2017. Er wordt gezocht naar meer inzicht in het proces rond IFRS 9
bij banken. Het zou goed zijn meer consistentie te verkrijgen en guidance op IFRS 9 te geven.
4.

5

Vaktechnisch
PSD2 ontwikkelingen en de presentatie vanuit VNO NCW daarover is interessant. De discussie gaat over
wat er aan informatie over klanten gedeeld mag worden met partijen buiten de bank. Dit is vooral
belangrijk voor de IAD en IT-auditors.
XBRL certificering van staten banken DNB geeft aan dat het proces van aanleveren door de organisaties in
XBRL moeizaam is verlopen. Voor de accountants is de uitvoering van XBRL meegevallen. De Hash-totals
werkten goed. Het grootste probleem zit in de klanten, wanneer die achteraf zaken willen aanpassen. Dit
betekent dat de hashtotal opnieuw berekend moet worden. De accountants wachten op de inhoudelijke
feedback van DNB.
Issues uit de jaarrekeningcontrole, beoordeling halfjaar cijfers en de KAM’s, geven geen aanleiding
daarover te publiceren.
Actualisering Handreiking 1104 loopt. De Handreiking 1104 geeft inzicht in wat er van de accountant
wordt verwacht, vanuit de wet- en regelgeving van de Wft en het toezicht. De sectoren banken,
verzekeraars, assetmanagement en pensioenen zullen ieder hun eigen specifieke onderdelen uitwerken
met een algemeen deel dat voor alle vier de sectoren van toepassing is. Het moet een helder, goed te
begrijpen, praktijkgericht document op de website van de NBA worden. Het wordt zeker geen
werkprogramma!
Externe contacten
NOREA wordt uitgenodigd om hun visie op de veranderingen in het bankenlandschap toe te lichten.
Europese ontwikkelingen, Accountancy Europe, EBA, ECB Op 26 oktober 2017 is de verandering in het
bankenlandschap ook onderwerp van gesprek in het Europees parlement.
Fintech ontwikkelingen, de EU, EC en ESMA willen meer aandacht hiervoor in het kader van de Capital
Union. Daarmee kan het belang van de klant naar de achtergrond verschuiven. Bitcoin en blockchain zijn
onderwerp die veel effect op de samenleving zullen hebben. De strategische impact en hoe dit te
controleren zijn complexe issues, ook voor de overheid! EBA heeft een interessant fintech discussiepaper
gepubliceerd.
Eumedion SCB kunnen over de toegevoegde waarde van accountants bij de controle van de jaarrekening
en de evaluatie van de aandeelhoudersvergaderingen spreken. AFM gaat mogelijk eisen stellen aan
greenfunding. Er wordt naar een datum gezocht.
VNO – NCW :Voor accountants ligt er een rol bij de meting van de effectiviteit van greenfunds en de
transparantie van het toezicht op de financiële markten. Brexit is aanleiding voor veel discussie. Veel
banken verhuizen van London naar Parijs, Frankfurt of Brussel. In Nederland vestigen zich veel beursgerelateerde bedrijven. VNO NCW lobbyt dat Nederland een level-playing-field met Europa gaat hanteren.
6

De volgende vergadering is op donderdag 2 november 2017

Mocht dit aanleiding geven tot vragen dan kunt u contact opnemen met Rob Schouten Coördinator
financiële markten NBA r.schouten@nba.nl

