Samenvatting SBB 6 juli 2017
1.

Opening mededelingen en vaststellen agenda
Dit is een historische laatste vergadering van de Sectorcommissie Banken en Beleggingsinstellingen (SBB). Het
NBA-bestuur heeft ingestemd met de splitsing van de SBB in de Sectorcommissie Banken (SCB) en
Sectorcommissie Asset Management (SAM). De twee commissies gaan zelfstandig verder de komende
tijd zal hier invulling aan gegeven worden

2.

Het AFM rapport
Het AFM rapport is besproken. Het 53 stappenplan heeft tijd nodig om ingevoerd te worden. De AFM
interpreteert de wetgeving, doet de controle op de accountantskantoren en bestraft bij onvoldoende kwaliteit. De
kantoren willen meer duidelijkheid over de normen van AFM.

3.

PML trustkantoren
Volgende week is de eerste brainstromsessie over de trustsector. Er zijn in Nederland ongeveer 400
trustkantoren. Van belang is dat de compliance op orde is en de transacties correct zijn.

4.

Toezichthouders
a. Concept verslag DNB SBB d.d. 15 juni 2017
Er was discussie met DNB over de voorspelbaarheid van de modellen. DNB moet hierover nog met de banken
spreken. De accountants controle op het DGS gaat vanuit ISAE 3402 type 1 en dan volgend jaar - type 2. In
eerste instantie gaat het om opzet, bestaan en werking. Wanneer er echt problemen ontstaan moet de
accountant naar de cijfers kijken.
b. IFRS 9 Accountantsmiddag Evaluatie
Inhoudelijk was het een succes. DNB is geïnteresseerd in de onderliggende assumpties bij IFRS 9, het draait
daarbij om de aanpak hoe voor 2020 te regelen. Het is goed om met de kantoren en banken, de issues bij de
controle van IFRS 9 inhoudelijk te bespreken.

5.

Vaktechnisch
a. XBRL certificering van staten banken
Het nieuwe proces van certificeren van staten banken kent nog problemen bij de berekening van hashes,
waardoor deze later zijn ingediend. De tussenoplossing is voor twee jaar geldig.
b. Issues uit de jaarrekening-controle van banken 2016
IFRS 9 komt zeker terug bij het credit risk. SMI let op de voorzieningen bij derivaten.
c. Kick-off actualisering Handreiking 1104
Er is gekozen om de Handreiking in vier delen op te splitsen, met een algemeen deel voor zowel banken,
verzekeraars, pensioenfondsen en beleggers. De bestaande teksten moeten aan de nieuwe wetgeving
aangepast worden. Het gaat om de Europese verordeningen en de Wft die van toepassing is voor de Extern
auditors. De praktijkmensen nemen deel aan deze werkgroep en herschrijven de Handreiking 1104.
d. Standaard 540 en de rondetafel 12 juli 2017
Bij IFRS 9 voor banken is het specifiek lastig om als accountant zelf tot een estimate te komen en de complexe
calculaties te maken.
e. Seminar Beleggingsinstellingen AFM wil samen met toezicht een nieuwe sessie organiseren. Het is een goed
idee dit te herhalen als de Handreiking 1104 klaar is in het voorjaar.

6.
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7.

Externe contacten
Fintech ontwikkelingen komen volgende vergadering terug.
Dufas SAM, er wordt een nieuwe datum gezocht.
Eumedion; er wordt een nieuwe datum gezocht..
VNO - NCW heeft over Brexit en het vestigingsklimaat in de financiële sector gesproken.
Internationale ontwikkelingen zijn door Vincent Wanders toegelicht. .
Rondvraag en sluiting
Martijn Huiskers bedankt de deelnemers voor hun inzet en sluit de SBB vergadering voor de laatste keer.
De eerste SAM vergadering is op donderdag 14 september van 9.00 tot 11.00 uur
en de eerste SCB vergadering is op donderdag 14 september van 11.00 tot 13.00 uur.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze samenvatting, dan kunt u contact opnemen met
Rob Schouten NBA r.schouten@nba.nl

