Samenvatting SVP 6 maart 2017
Het SVP driejarenplan richt zich primair op de extern accountant.
Met name t.a.v. de samenwerking met de IIA en de AIB is het van belang om hun inbreng in de SVP
breder te trekken, door gebruik te maken van elkaars kennis t.a.v. governance en risicomanagement.
De samenwerking in de ‘three lines of defence’ zijn een thema voor de SVP in 2017 met name de
assurance keten.
De toekomstbestendigheid van verzekeraars blijft een aandachtspunt in de komende drie jaar.
Het jaarplan 2017 is vastgesteld en staat op de NBA website.
Verklaringen:
De SVP heeft gesproken met de Werkgroep Verklaringen over de werkzaamheden t.a.v. de omzetting
van oude templates naar het nieuwe model voor de COS 700 en 800. Deze reguliere templates zijn nu
beschikbaar. Aan de sectorspecifieke templates wordt hard gewerkt. Voor de
verzekeringsmaatschappijen die OOB zijn, ligt er een nieuwe template. De toepassing van Solvency II is
aanleiding om te kijken hoe de nieuwe SII toezichts-rapportage er uitziet.
Bij pensioenfondsen geldt dat de meeste van hen de uitgebreide controleverklaring inmiddels toepassen.
Er zijn nog verklaringen rond basisgegevens, norm-portefeuilles en Z-scores onder bewerking.
De NBA website :
Het jaarplan 2017
De Handreiking 1116
De Engelse versie van het audit alert SII
De SVP bespreekpunten:
• De kantoren reacties op het APF wordt op 20 april besproken.
• De DNB guidance op de toepassing van LACDT is onderwerp van gesprek met het Verbond,
DNB en SVP.
• Solvency II ontwikkelingen, zoals de materialiteit en of men internationaal mag vragen de SCR in
scope te brengen.
• De concept controleverklaring bij de staten van verzekeringsmaatschappijen.
• De Brief NBA aan ministerie van Financiën over de consultatie van de nieuwe Wft
• Proces actualisering Handreiking 1104 is gestart; er ligt een plan van aanpak de werkgroep-leden
zijn bekend, vanuit de Werkgroep Verklaringen zijn er sponsoren. Er wordt nog een penvoerder
gezocht.
• SBR assurance elektronische certificering er is een Taskforce geformeerd dit het proces gaat
aansturen.
Externe contacten:
• Het DNB SVP-overleg is verplaatst naar 24 april 2017
• PAA overleg woensdag 12 april 2017
• Overleg met het Nederlands Pensioen Bureau woensdag 29 maart 2017
• Verbond van Verzekeraars, maandag 3 april 2017
• APZ, NZa, ZN-overleg vrijdag 3 maart 2017
Het volgende SVP overleg is op maandag 10 april 2017
Mochten er vragen zijn over een van deze onderwerpen dan kunt u contact opnemen met:
r.schouten@nba.nl
020 3010318

