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Samenvatting SVP 11 december 2017

1. Normenkader protocol volmachten
Toelichting op het protocol dat is ontwikkeld voor het assurance-rapport risicobeheersing volmachten.
De verzekeraar en de volmachten werken met een samenwerkingsovereenkomst. De accountant moet
rapporteren op 42 punten van de 116 die de volmacht moet uitvoeren. Het doel is om dit protocol per 1
januari 2018 beschikbaar te hebben voor de markt.
COPRO heeft aangegeven dat deze controle mogelijk is, onder voorbehoud dat het aantal
waarnemingen duidelijk is afgesproken in een AUP tussen accountant en de opdrachtgever. In 2018
doet men ervaringen op, in 2019 verwacht men een nieuw model.

2. De nieuwe controleverklaring en assurance rapporten
De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) doet zelf voorstellen
vanuit de inhoud en het normenkader. In 2019 moeten de digitale controleverklaringen en staten bij
middelgrote organisaties, aangeleverd worden in XBRL. Hierover is overleg met de werkgroep SBR
assurance. De financiële afwikkeling van de volmachten komt in het modellenboek. Dit wordt in de
volmacht overeenkomst en in de HRA deel III opgenomen.
3.

Opvolging SVP in 2018
Er wordt een benoemingsvoorstel naar het NBA-bestuur gedaan voor de voorzitter, vicevoorzitter en de
kandidaten vanuit PwC en KPMG. De vacature voor een internal auditor van een pensioenfonds en vanuit een
instelling staan open, evenals de vacature voor de AIB.

4. Jaarplan 2018
Het jaarplan 2017 is actueel en geldt ook voor 2018, wel worden er aanpassingen voorgesteld die
volgende vergadering vastgesteld kunnen worden. Het concept jaarplan 2018 en meerjarenplan komt
terug op de agenda.
5. DNB toezicht
a. Overleg DNB SVP 7 december 2017
DNB ziet in de praktijk dat de kantoren verschillend omgaan met de woekerpolissen. Het vaktechnisch
overleg over Solvency II, op 4 oktober 2017 is door de 6 grote kantoren positief ervaren. DNB was
kritischer over dit overleg en ziet dat de beoordeling door accountants bij technische issues uiteenloopt
en vraagt om uitleg op dit punt. De Accountantsmiddag pensioenfondsen wordt georganiseerd. DNB
stuurt een instructiebrief over de herstelplannen rond, hoe om te gaan met het rendement, de
prognoses en de visie van DNB op de toezicht thema’s.
b. Visie DNB op toezicht 2018 tot 2022
Het themaonderzoek in 2018 van DNB gaat over de compliance-functie. Ook onderzoekt DNB de
technische voorzieningen bij verzekeraars en de ervaringssterfte. Er wordt naar breder
toezichtkader gestreefd bij verzekeraars en pensioenfondsen. De pensioenfondsen worden
individueel benaderd per toezichtklasse. Actie 4: De informatiebeveiliging en risicomanagement bij
cybercrime, zijn sector overstijgende onderwerpen, die samen met het verdienmodel volgende keer
op de agenda komen.
4. Notitie APF 20171130
De APF notitie van de Subcommissie Assurance is ook in de RJ besproken. Per kring is er
eigenvermogen gestort. Dit kan tot meer controlewerkzaamheden en hogere kosten leiden. Er zijn ook
paraplu-fondsen en beleggingsfondsen waarbij dit van toepassing is.
5. Handreiking 1104 pensioenfondsen en verzekeraars
Besloten is om 4 zelfstandige handreikingen te maken voor Verzekeraars, Pensioenfondsen, Banken en
Beleggingsinstellingen omdat de wet- en regelgeving sterk uiteenloopt. Het NBA-bureau bewaakt de
consistentie zo veel mogelijk. De SVP reactie op de concept Handreiking 1104 wordt met de
werkgroepen besproken. Er komt een nieuwsbericht, dat de deadline voor het accountantsrapportage
dit jaar naar 13 mei 2018 verschuift. Voor de groepsrapportage ligt dat nog anders. De Alert 40 blijft van
kracht, zolang de nieuwe Handreiking 1104 nog niet is vastgesteld.
6. De Accountantsmiddag Verzekeringsmaatschappijen, 19 december 2017.

Er is onder andere gesproken over IFRS 17 en datakwaliteit.
7. APZ: Materialiteit bij zorgverzekeraars onder Solvency II
De materialiteit wordt aangepast aan het eigen vermogen dat men hanteert.
8. Externe contacten
Voor 2018 worden nieuwe afspraken gemaakt met AFM, DNB, Verbond, Pensioenfederatie en het PAA.

