Toezichtthema’s DNB 2018

Verzekeraars

Thema’s DNB toezicht - Verzekeraars
Aandachtspunt

Uitwerking

Toekomstgerichtheid

Het toezicht van DNB zal in 2018 in het bijzonder gericht zijn op het belang van een
sterke financiële positie van verzekeraars en op de vraag of verzekeraars zich
voldoende klaar maken voor de toekomst. DNB besteedt hier in het reguliere toezicht
aandacht aan en daarnaast in specifieke onderzoeken.

Technologische
innovatie – kansen en
risico’s insurtech

De impact van technologische innovatie op de verzekeringsbranche – insurtech – is
groot. DNB wil bereiken dat verzekeraars op een verantwoorde wijze omgaan met de
risco’s en kansen die voortvloeien uit insurtech. DNB zal daarom in 2018 het
onderzoek vervolgen naar risico-mitigerende acties die nodig zijn om te borgen dat de
sector ook op de middellange en lange termijn op een passende wijze omgaat met
insurtech ontwikkelingen. DNB zal verzekeraars vragen om hun strategie,
bedrijfsvoering en organisatie zodanig in te richten dat zij op verantwoorde wijze
omgaan met de risico’s en kansen die voortvloeien uit insurtech. Het
verandervermogen van verzekeraars krijgt hierbij in het bijzonder de aandacht.

Inzicht in vaststellen
Net Capital Generation
(NCG)

DNB heeft geconstateerd dat verzekeraars verschillende definities gebruiken van het
begrip NCG. Om meer inzicht te krijgen in de precieze berekeningswijze per
verzekeraar doet DNB in 2018 een uitvraag bij de verzekeraars. DNB gaat daarmee
onderzoeken of de manier waarop verzekeraars omgaan met NCG kan leiden tot
prudentiele risico’s. Hiervoor kijkt DNB naar de berekeningswijze per verzekeraar,
welke rol NCG speelt in het beleid van de verzekeraar, hoe verwachting en realisatie
gereconcilieerd worden en hoe wordt omgegaan met onzekerheden in de hoogte van
de NCG. DNB zal haar bevindingen terug koppelen aan de sector.

Inzicht in technische
voorzieningen en
ervaringssterfte

De onder druk staande solvabiliteit van leven- en uitvaartverzekeraars vergroot het
belang om de technische voorzieningen nauwkeurig te schatten. In 2018 wil DNB meer
inzage in de technische voorzieningen, en dan met extra aandacht voor de inschatting
van de ervaringssterfte. DNB onderzoekt in 2018 bij een selectie van leven- en
uitvaartverzekeraars of de ervaringssterfte consistent en op basis van realistische
aannames worden geschat, of deze achteraf wordt getoetst en wat de onzekerheid is.
Terugkoppeling van dit onderzoek zal aan de sector plaatsvinden.

Invulling compliancefunctie

DNB wil in 2018 meer inzage krijgen in de werking van de compliance-functie bij
verzekeraars. DNB onderzoekt daarom on-site bij een selectie van 5 á 6 verzekeraars
in hoeverre de inbedding van de compliance functie voldoet aan de wettelijke vereisten
en of de aandachtspunten die uit het onderzoek van 2015 naar voren kwamen
adequaat zijn doorgevoerd. DNB zal de bevindingen van het onderzoek aan de sector
terug koppelen.
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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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