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Uitwerking

Evenwichtige
financiële keuzes en
transparantie

DNB legt in 2018 de nadruk op twee onderwerpen: pensioenfondsen moeten scherp
zijn op hun financiële opzet én zekerstellen dat het beleggingsbeleid, voor zowel
uitkerings- als premieregelingen, evenwichtig is en op lange termijn houdbaar. In
2018 geven DNB en de AFM daarmee vervolg aan het thema ‘duidelijke
verwachtingen’ uit 2017. Specifiek wordt gekeken hoe de besluitvorming door het
pensioenfonds tot stand komt bij de financiële opzet. Bij een selectie van
pensioenfondsen is DNB voornemens hiervoor de besluitvorming en vastlegging van
herstelplannen, haalbaarheidstoetsen en eventuele kortingen te onderzoeken.
Samen met de AFM kijkt DNB naar hoe pensioenfondsen hierover communiceren met
hun deelnemers en andere stakeholders. De exacte planning van dit onderzoek wordt
begin 2018 aan pensioenfondsen gecommuniceerd.

Toekomstgerichtheid

DNB wil bereiken dat pensioenfondsen operationeel, organisatorisch en bestuurlijk
wendbaar en weerbaar zijn ten aanzien van mogelijke veranderingen in hun
omgeving. In 2016 en 2017 onderzocht DNB of pensioenfondsen een visie en
strategie hebben, of de strategie wordt geïmplementeerd en of kwetsbaarheden en
strategische risico’s worden gemitigeerd. In 2018 geeft DNB verdere opvolging aan
deze onderzoeken. DNB monitort de implementatie van de strategie door
pensioenfondsen en hoe daarbij kwetsbaarheden en risico’s worden geadresseerd.

Beheerste
pensioenuitvoering in
een digitaliserende
omgeving

DNB wil bereiken dat pensioenfondsen en de pensioenuitvoeringsorganisaties
voldoende zijn toegerust om de pensioenadministratie op een beheerste wijze uit te
voeren. De in 2017 gestarte inventarisatie naar de uitbesteding van de administratie
bij uitvoeringsorganisaties wordt in 2018 afgerond. DNB onderzoekt daarnaast in
2018 ook de kwaliteit van de administratie en monitort de verbetering van
informatiebeveiliging bij individuele pensioenfondsen. Als afsluiting van beide
onderzoeken naar dit onderwerp ontwikkelt DNB nadere guidance om
pensioenfondsen duidelijke handvatten te bieden voor het beheersen van
operationele en IT-risico’s bij de pensioenadministratie.

Klaar voor IORP II

In 2019 zal de Europese richtlijn IORP II worden geïmplementeerd in nationale
wetgeving. Onderdeel van IORP II zijn de concretere eisen aan de inrichting van de
risicomanagementfunctie en sleutelfuncties. Pensioenfondsen worden bijvoorbeeld
verplicht een actuarieel en internal audit functie in te richten. DNB wil bereiken dat
pensioenfondsen anticiperen op de vereisten van aanstaande veranderingen in
wetgeving en tijdig aan de vereisten kunnen voldoen. DNB doet in dit kader uitvraag
bij verschillende pensioenfondsen naar de huidige opzet en werking van
sleutelfunctie, in het bijzonder de risicomanagementfunctie. Op basis van deze
uitvraag doet DNB bij een selectie van pensioenfondsen verdiepend on-site
onderzoek.
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Uitwerking

Technologische
vernieuwing

DNB geeft technologische vernieuwing de ruimte, zodat de financiële sector zich kan
ontwikkelen en verbeterde dienstverlening kan ontstaan. Toegenomen digitalisering
veroorzaakt echter ook (nieuwe) risico’s, zoals cybercriminaliteit. DNB wil bereiken
dat financiële instellingen hun niveau van beheersing van cyberrisico’s verhogen.
DNB voert ook in 2018 onderzoeken uit bij financiële instellingen naar de beheersing
van risico’s ten aanzien van informatiebeveiliging. DNB brengt het belang van het
beheersen van cyberrisico bij financiële instellingen onder de aandacht door middel
het organiseren van seminars en ronde tafels en door voorlichting en nadere
guidance. Een seminar voor verzekeraars en pensioenfondsen zal bijvoorbeeld
plaatsvinden op 18 januari 2018.

Toekomstgerichtheid
en duurzaamheid

In 2018 onderzoekt DNB 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. Daarnaast gaat DNB in 2018 klimaatrisico’s steviger verankeren in haar
toezicht met als uiteindelijk doel om duurzame financiële stabiliteit te
bewerkstelligen. DNB zal klimaatrisico’s waar relevant opnemen in
beoordelingskaders en deze agenderen voor gesprekken met onder toezicht staande
instellingen. Tot slot publiceert DNB in 2018 de uitkomsten van haar onderzoek naar
onbedoelde effecten van regulering.

Financieeleconomische
criminaliteit

Financiële instellingen moeten anticiperen op de aanstaande wijzigingen van wet- en
regelgeving op het terrein van financieel-economische criminaliteit en de integere
bedrijfsvoering van financiële instellingen. Daarnaast leg DNB in 2018 het
zwaartepunt in het toezicht op de manier waarop instellingen de uitkomsten van hun
SIRA laten doorwerken in de praktijk, zowel qua risicoafweging als qua getroffen
beheersmaatregelen. Tot slot wil DNB bereiken dat financiële instellingen zich verder
ontwikkelen en een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van
betrokkenheid bij terrorismefinanciering en het ondermijnen van financiële sancties.
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