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Aandachtspunt

Uitwerking

Internal Capital
Adequacy Assessment
Proces (ICAAP)

DNB houdt in haar toezicht op beleggingsondernemingen en beheerders van
beleggingsinstellingen in 2018 onverminderd aandacht voor adequate kapitaalbuffers
en een gezonde bedrijfsvoering. Om kapitaaltekorten proactief te mitigeren zal DNB in
het reguliere toezicht in 2018 extra aandacht vragen voor het Internal Capital
Adequacy Assessment Proces (ICAAP). Bij vastgestelde kapitaaltekorten zal DNB
handhavend blijven optreden.

Inzicht in
pensioenvermogensbeheerders

DNB wil meer inzicht krijgen of pensioenvermogensbeheerders voldoende
toekomstbestendig zijn om de ontwikkelingen het hoofd te bieden. DNB brengt
hiervoor de impact van de veranderingen op de pensioenvermogensbeheerders in
kaart, waarbij gebruik wordt gemaakt van eerdere onderzoeken naar de robuustheid
en het verandervermogen van pensioenfondsen. Bevindingen en verdere
onderzoeksvragen worden in de managementgesprekken met de besturen van
pensioensvermogensbeheerders besproken.

kapitaalraamwerk
voor beleggingsondernemingen

Op het gebied van regelgeving verwacht DNB dat de Europese Commissie in 2018 met
wetsvoorstellen komt voor een nieuw kapitaalraamwerk voor beleggingsondernemingen. DNB heeft zich zowel bij EBA, als via het Ministerie van Financiën,
ingezet voor een passend regelgevend kader. Hierbij streeft DNB naar een
kapitaalraamwerk dat meer recht doet aan de specifieke risico’s van
beleggingsondernemingen.

Kwaliteit
beleggingsbeleid

In 2017 is DNB gestart met een onderzoek naar de houdbaarheid van verdienmodellen
van beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Ook is er een
onderzoek uitgevoerd naar liquiditeitsrisico bij openeind beleggingsfondsen, risico’s
rond outsourcing en IT-risico. De bevindingen van deze onderzoeken worden nader
uitgewerkt, wat mogelijk kan leiden tot aanvullende onderzoeken en maatregelen in
2018.

Thema’s DNB toezicht - sector overstijgend
Aandachtspunt

Uitwerking

Technologische
vernieuwing

Financiële technologie (FinTech) heeft steeds verdergaande invloed op
betaalinstellingen, banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Fintech kan tot
leemtes in wet- en regelgeving leiden, waardoor daarmee samenhangende risico’s
niet of onvoldoende worden geadresseerd. In 2017 brengt DNB de verschillende
knelpunten in kaart, en doet zij beleidsaanbevelingen om onwenselijke situaties te
ondervangen. DNB en de AFM hebben gezamenlijk voornemens om marktpartijen de
mogelijkheid te bieden om dergelijke producten/diensten, in een gecontroleerde
omgeving met maatwerk toezicht, aan te bieden.
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Toekomstgerichtheid
en duurzaamheid

DNB wil bereiken dat financiële instellingen in staat zijn om veranderingen tijdig te
identificeren en succesvol door te voeren. Op basis van een methodiek die de DNB
samen met de AFM heeft ontwikkeld, onderzoekt DNB in 2018 bij acht verschillende
soorten financiële instellingen het verandervermogen. De focus zal liggen op
financiële instellingen die op de drempel van een belangrijke verandering staan, dan
wel een belangrijke wijziging hebben ingezet. De resultaten van het onderzoek
koppelt DNB in ieder geval terug aan de in het onderzoek betrokken instellingen, en
mogelijk ook sectorbreed.

Algemene risico’s

Uitwerking

Cybercrime

De toegenomen digitalisering en de onderlinge afhankelijkheden in de financiële keten,
maken dat cyberrisico's de financiële stabiliteit kunnen raken. DNB heeft toenemende
digitalisering en cyberaanvallen dan ook als een van de grote risico’s geïdentificeerd
voor 2018. DNB wil bereiken dat financiële instellingen hun niveau van beheersing van
cyberrisico’s verhogen. Dit geldt voor alle financiële sectoren. Onderzoeken bij
financiële instellingen naar de beheersing van risico’s ten aanzien van
informatiebeveiliging worden in 2018 voortgezet. Naast onderzoeken brengt DNB het
belang van het beheersen van cyberrisico bij financiële instellingen onder de aandacht,
bijvoorbeeld door seminars en ronde tafels te organiseren met betrokkenen en door
voorlichting en nadere guidance.

Klimaatrisico

Financiële instellingen moeten in toenemende mate rekening houden met de risico’s
die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale
economie. DNB gaat klimaatrisico’s steviger verankeren in haar toezicht met als
uiteindelijke doel om duurzame financiële stabiliteit te bewerkstelligen. In 2018 zal
DNB een aantal vervolg stappen zetten om klimaatrisico’s verder te verankeren in haar
toezichtaanpak. Daarnaast wordt gewerkt aan klimaatstresstesten.

Staartrisico

DNB wil een beter beeld krijgen van de mogelijkheden van financiële instellingen om
tijdig en scherp staartrisico’s te signaleren. Hiervoor inventariseert en analyseert DNB
methodologieën waarmee staartrisico’s worden gesignaleerd. DNB doet dit door
hierover in gesprek te gaan met de sector en experts. DNB informeert gedurende het
jaar de sector over de voortgang van het project en zal de resultaten van het project
publiceren in een rapport.
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