Samenvatting SVP 11 september 2017
1.

Algemeen SVP
a. Voortgang Jaarplan SVP wordt in de discussies van de SVP geraakt. De thema’s voor 2018
zullen naar verwachting niet afwijken.
b. Visietraject NBA is eerder besproken in de SVP en moet door ontwikkelen. De SVP zit met de
juiste mensen aan tafel om beleidsmatig richting te geven. In het SVP jaarplan 2018 en het
meerjarenplan wil de SVP aansluiten op de visie van het NBA bestuur.
c. Vacatures; Nadere afstemming is nodig op de eventuele vacatures eind 2017. De huidige EY
vertegenwoordiger kan zowel de pensioenen als de verzekeraars kant invullen binnen de SVP.
Er wordt nu geen vacature opengesteld.

2.

DNB
a. De plafond-risico’s en materialiteit voor de zorgverzekeraars, moeten met DNB besproken
worden.
b. Over XBRL en het technische validatie-proces volgt een memo. De PIM en andere informatie
wordt veelal in Excel aangeleverd, waardoor het belang van de hashes beperkt is.
c. De timing van de QRT-rapportage volgend jaar is 6 mei 2018. De accountants hebben minimaal
een week nodig om goed te kunnen rapporteren. De SVP wacht op de reactie van DNB op dit punt.
d. Het vaktechnisch overleg met DNB op 4 oktober 2017 is voor een beperkte delegatie. BDO en
Mazars worden uitgenodigd. Bespreekpunten zijn:
• Feedback op de Solvency II rapportages en verbeterpunten.
• Diversiteit in het accountantsverslag.
• De materialiteit bij de zorgverzekeraars hoe kijkt DNB hiertegen aan? Moeten de accountants
de equity bij die materialiteit meenemen? De Sub Commissie Assurance moet hiermee
akkoord gaan bij het vaststellen van de nieuwe Handreiking 1104.
• Het DNB themaonderzoek naar de risicomanagement functie. Hoe evalueert DNB de
sleutelfuncties en hoe zou de internal auditor de compliance-, risicomanagement- en
actuariële functies moeten bekijken.
• Verwachtingen DNB voor 1e-, 2e- en 3e -line of defence.
• De verwerking van beleggingsverzekeringen onder SII.
e. DNB – SVP regulier-overleg is op maandag 23 oktober 2017.
•
De contactpersoon bij DNB voor de pensioenfondsen is nog onduidelijk!
•
De invulling van de Accountantsmiddag pensioenfondsen in december en de
Accountantsmiddag verzekeraars op 19 december 2017.
•
De materialiteit bij de zorgverzekeraars APZ en DNB overleg d.d.18 september 2017.
•
LACDT-ontwikkelingen.
•
Position paper Solvency II, van het Verbond van Verzekeraars, hoe kijkt DNB hiernaar?

3.

Vaktechnisch pensioenfondsen
a. EIOPA voert de regelgeving over de risicomanagement functie per 1 januari 2018 in.
Bestuurders van de pensioenfondsen moeten dan een uitspraak doen over de
risicomanagementfunctie bij hun uitvoeringsmaatschappij. DNB benchmarkt de grote
pensioenfondsen op dit punt en vraagt vervolgens een vergelijkbare implementatie bij de
kleinere pensioenfondsen. De proportionaliteit vinden we terug in het tijdspad van de
implementatie.
b. Bij de controle van de groepsrapportage neemt de accountant de buitenlandse
organisaties niet mee. De accountant kijkt uitsluitend naar de binnenlandse organisaties,
waarop hij moet rapporteren. Wanneer de buitenlandse organisaties groot zijn, wil de
accountant toch de materialiteit daarvan weten. Hij kan dan specifieke instructies geven wat de
buitenlandse accountant moet controleren.

c. Handreiking 1104 De werkgroep voor pensioenfondsen wordt aangevuld en gaat aan
de slag met de aanpassing van de Handreiking 1104 voor het deel voor de accountants
van pensioenfondsen. Uitgangspunt daarbij zijn de wettelijke verplichtingen.
d. Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen zou graag zien dat de accountants vanuit de
jaarrekeningcontrole toezien op de naleving van de Code Pensioenfondsen. Accountants kijken
naar het bestuursverslag bij beursgenoteerde bedrijven, vanuit een toereikendheidstoets. De
accountants volgen de NV COS 720 met het principe pas toe of leg uit. MCCP zal de Code
pensioenfondsen daarop aanpassen.
e. Consultation Sustainable financing and Accounting Standards zijn als Europese consultatie
voornamelijk gericht op beursorganisaties. In het bestuursverslag is conform de eisen op ESG
gerapporteerd. De relevantie voor pensioenfondsen is daarbij afhankelijk van de omvang van de
organisatie. De verslaggevings-standaarden en sustainability ontwikkelen snel.
4.

Vaktechnisch verzekeringsmaatschappijen
a. Solvency II Position Paper Verbond is ter kennisname.
b. Aanpassing van de Handreiking 1104. De sectoren zijn in vier werkgroepen te weten
banken, verzekeraars, pensioenfondsen en assetmanagement aan de slag gegaan. De
werkgroep verzekeraars moet de audit alert 40 inpassen. Uitgangspunt bij de
Handreiking 1104 is steeds de wettelijke verplichting. Het streven is om eind dit jaar met
een consultatiedocument te komen, waarbij de vier delen een algemeen deel als
inleiding krijgen.
c. IFRS 17 seminar is op donderdag 5 oktober 2017 vanuit NBA opleidingen. Ter informatie Hans
Schoen is de dagvoorzitter. Voor meer informatie zie link NBA website. (link maken)
d. Accountantsmiddag verzekeringsmaatschappijen is op 19 december 2017 voor
verzekeraars. Onderwerpen kunnen zijn: De Day-1 rapportages over Solvency II. De
materialiteit en de actuariële functie.

5.

Het APZ komt 12 september 2017 bijeen ter voorbereiding en afstemming op het Solvency II toezicht
in de Zorg, de evaluatie van de plafonds in het premierisico en de materialiteit in de Zorg.

6.

Externe contacten
a. Normenkader Controle Protocol Gevolmachtigden vraagt nu niet om actie van de SVP.
b. Pensioenfederatie – SVP; er wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
c. Verbond - SVP vergaderen op maandag 9 oktober
d. PAA de SVP voorzitter neemt contact op met het AG. Zodra er bespreekpunten zijn, kan er een
afspraak voor het PAA gemaakt worden.

7.

De volgende SVP vergadering is op maandag 6 november in de Jansen Peltzerzaal van de
NBA van 16.00 tot 18.30 uur.
Eventuele vragen m.b.t. deze samenvatting kunt u stellen bij Rob Schouten coördinator Capital
Markets afd. Beleid en Beroepsontwikkeling r.schouten@nba.nl

