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1 Taakopdracht
De SVP behartiging de belangen van de leden van de NBA die werkzaam zijn bij of voor de financiële
ondernemingen en functioneert als klankbord voor sectorspecifieke onderwerpen naar van het NBAbestuur.
2 SVP thema’s verzekeraars
• Solvency II, het AUP- programma bij de audit van Solvency II in 2016. De SVP heeft met het
Verbond van Verzekeraars en DNB het AUP programma ontwikkelt. De accountant krijgt hiermee
een eerste indruk van de kwaliteit van de Solvency II implementatie, informatie en control
omgeving. De publicatie van het AUP audit programma januari 2016 (link)
notities over materialiteit en tijdslijnen rapportages (link)
• Update Handreiking 1104 t.a.v. de ontwikkelingen rond Solvency II en IFRS in 2016.
• Afstemming over de kernpunten voor de verzekeringssector in samenhang met de nieuwe
controleverklaring.
• Toekomstbestendigheid beoordelen van economische en toezichts-ontwikkelingen die een
significante impact kunnen hebben op de financiële positie van instellingen, zoals zorgplicht,
beleggingsverzekeringen en kostenproblematiek met als doel een toelichting in de uitgebreide
controle verklaring daarover te geven.
• Sector Zorg in control Horizontaal toezicht de werkgroep Accountants Platform Zorg (APZ)
bespreekt vraagstuk van controle van de rechtmatigheid en de betekenis daarvan voor de
controleverklaring en past waar nodig het protocol aan.
• Evaluatie van de toepassing van de nieuwe controleverklaring bij verzekeraars en eventuele
impact op verklaring bij Wft staten.
• IFRS 4 fase 2 ontwikkelingen volgen: De RJ – standaard is pas effectief na 2018.
• DNB thema’s voor 2016 volgen en de organisatie van een accountantsmiddag voor verzekeraars
in december 2016
3 SVP thema’s Pensioenfondsen
• De gevolgen van het Nieuw FTK bij de invoering nagaan en daarop guidance geven.
• Kostentransparantie bij de vermogensbeheerkosten in de staten en het jaarverslag.
• De PPI verslaggevingsontwikkelingen (RJ publicatie).
• Governance besturen en de consequenties voor organisatie fondsen, mede vanuit de Code
Pensioenfondsen.
• De thema’s van DNB voor 2016 bij pensioenfondsen en de organisatie van een
accountantsmiddag bij DNB in oktober 2016.
• Een open brief over wijziging in het pensioenstelsel als daar aanleiding toe is.
4 Relevante thema’s NBA
De SVP stelt specifieke thema’s voor de controle in de sector centraal en zal deze waar mogelijk
uitwerken in de context van de NBA brede maatregelen waaronder ook het rapport ‘In het publiek
belang’(link)

5 Werkwijze
De SVP anticipeert op ontwikkelingen concipieert beleid, beroepsreglementering, publicaties en
andere uitingen om het functioneren van NBA-leden in de financiële sector te ondersteunen. De SVP
onderhoudt contact met de wetgever, toezichthouders en representatieve organisaties in de financiële
sector, om vaktechnisch en strategisch beleid af te stemmen.
De SVP heeft onder meer contacten met:
• het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
• het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
• De Nederlandsche Bank (DNB);
• Koninklijk Actuarieel Genootschap
• het Verbond van Verzekeraars (VvV);
• de Pensioenfederatie (PF);
• VNO-NCW en MKB Nederland;
• de Insurance Working Party van de Fédération des Experts-comptables Européens (FEE).
De SVP werkt samen met de NBA commissies:
• het Adviescollege Beroepsreglementering,
• de subcommissie Assurance,
• de Sectorcommissie Banken, Beleggingsinstellingen en –ondernemingen (SBB),
• het Overleg Platform Vaktechniek (OPV),
• de Commissie Jaarverslaggeving (CJ)
• de Commissie Governance Risk en Compliance (GRC).
6 Samenstelling
SVP-leden zijn betrokken bij en hebben ervaring met verzekeraars en pensioenenfondsen. De
verdeling tussen de externe accountant, interne auditor en accountant in business is evenwichtig. Er is
een linking pin vanuit de commissie verslaggeving van het Verbond van Verzekeraars om de
samenwerking veilig te stellen. (link naar ledenlijst)

