Samenvatting SVP 5 februari 2018
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SVP organisatorisch
a. Meerjarenplan en jaarplan 2018: De SVP wil toekomstgericht denken en innovatie meenemen in de
jaarplannen. Regelgeving en proportionaliteit is een belangrijk onderwerp de komende jaren. Er wordt een
kolom met de taakverdeling en prioritering toegevoegd aan het meerjarenplan en er worden suggesties gedaan
hoe de vijf thema’s van de NBA invulling vinden in het meerjaren- en jaarplan van de SVP.
b. Samenwerking Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen: De Branchegroep
Verzekeringsmaatschappijen geeft volgende SVP vergadering een presentatie over hun activiteiten en de
mogelijke samenwerking in 2018.
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Toezicht
a. DNB en SVP willen vaker met het accountancy netwerk en de toezichtsteams educatieve sessies organiseren
om meer inzicht in de uitvoering van de controle te bewerkstellingen bij toezichtteams
b. XBRL is in 2019 verplicht: Bij het aanleveren van de QRT-staten over 2018, wordt dezelfde methode en
software gebruikt als in 2017. In 2019 moeten de staten over 2018 met XBRL aangeleverd worden. De audit
alert bij COS 720 met de verwijzing groepsrapportages wordt niet aangepast. De deadline voor de datering van
de controle verklaring voor de solo entiteiten is 14 mei 2018.
3 Pensioenfondsen
a. Verklaring APF: Volgens de PW moet men één verantwoording per kring geven. De WGV heeft een voorstel
gedaan om de materialiteit per kring en één jaarrekening met één toelichting per kring te maken. De SVP gaat
uit van een vrijwillige uitgebreide verklaring met KAM’s en een materialiteit van 1% van het eigen vermogen. De
APF verklaring wordt verder uitgewerkt.
b. IORP II: De proportionaliteit hierbij is nog onduidelijk. DNB doet hierop een sector-breed themaonderzoek in
Q2.
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Verzekeringsmaatschappijen
a. Handreiking 1104 Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen: Binnenkort bespreekt de Sub
Commissie Assurance SCA de eerste conceptversie van de Handreiking 1104 voor verzekeraars, ook de SVP
komt nog met haar reacties op de voorliggende versies.
b. Accountancy Europe: IFRS 17 staat a.s. woensdag in Brussel op de agenda. De matrix met de audit aspecten
bij IFRS 17 worden daar besproken.
c. EFRAG komt begin maart met een consultatie over de ‘Contractual Service Margin’ (CSM). Bovendien komt er
een consultatie over de ‘Transitievereisten’. De lobby op mutualisation en op uitstel is gaande. De US ontwikkelt
haar eigen standaard zonder CSM. Bij het Verbond bespreekt men de issues die men bij IFRS 17 tegen komt.
De SVP denkt na over haar rol daarbij.
d. Premie opgaves wijziging scope en controle: Het Verbond vraagt om een verklaring hierbij vanuit de
wettelijke opgave en wil daarmee de betrouwbaarheid van de opbrengsten verbeteren. De SVP geeft aan dat er
door de wijziging in de QRT staten er aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht te opzichte van
2015 om de gewenst verklaring af te geven vanwege de hoge kosten. Er zijn slechts enkele
verzekeringsinstellingen waar dit speelt en de informatie wordt ontleend aan de QRT-staten. Het
Verbondsbestuur moet beslissen in hoeverre de uitvraag hierop anders kan, vooral ook omdat de QRT-staten
niet voor publieke doeleinden zijn bestemd. Deze actie ligt bij het Verbond.
e. Provisieverbod:. Uit de formele evaluatie komt nu nog geen wijziging in de wetgeving naar voren waardoor
assurance rapport nog verplicht blijft, mogelijk wel minder frequent maar dat is nog niet besloten.
f. Controle Protocol Volmachten: De SVP heeft kennis genomen van de publicatie (van het COPRO) van het
Accountantsprotocol werkprogramma Risicobeheersing Volmachten 2018.
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APZ
Het APZ heeft een nieuw jaarplan opgesteld, met actuele onderwerpen zoals: ZIN verantwoordingen,
zelfonderzoeken MSZ en GGZ als ook de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht. Voorts zal in 2018 opnieuw
naar controleprotocollen worden gekeken vanuit de APZ.
Een belangrijk thema bij zorgverzekeraars is de verantwoordingsketen en de complexiteit die dit met zich
meebrengt, met name de bijzonder lange doorlooptijden brengt behoorlijke onzekerheden met zich mee. In dat
kader moet ook verwezen worden naar de Commissie Transparantie en Tijdigheid. Een ander belangrijk thema
betrof het vermogensvraagstuk. Per 1 januari 2018 verviel de beklemming. De zorgverzekeraars hebben
afgesproken dat nieuwe wetgeving af te wachten en voorlopig niets te doen met het vermogen.
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Sluiting: Het volgende overleg van de SVP is op maandag 26 maart 2018 .
Mocht u naar aanleiding van deze samenvatting vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de
secretaris van de SVP Rob Schouten r.shouten@nba.nl

