Kalender Uitvragen verzekeraars 2019*
Naam

Betrokken verzekeraars

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Thema's
Implementatie Wet Herstel en Afwikkeling Verzekeraars, die per 1-1-2019 van
kracht is. In 2019 vraagt DNB een VCP (Voorbereidend Crisisplan, als bedoeld in deze Selectie van verzekeraars
wet) op bij een groep van verzekeraars.

Seminar in februari over (implicaties
van) nieuwe wet; verzekeraars stellen Verzekeraars stellen VCP op.
VCP op.

Start beoordeling van de eerst ontvangen Beoordeling van ontvangen VCP’s;
VCP’s
terugkoppeling van eerste bevindingen

Uitzetten sectorbrede uitvraag,
gericht op impact van insurtech op
bedrijfsmodel en strategie,
operationele risico's en gedrag en
cultuur.

Uitzetten verdiepende vragenlijst en evt.
Resultaten verwerken
gesprekken, gericht op specifieke risico’s.

Volmachtkanalen: onderzoek naar beheersing risico's. Dit is essentieel omdat een
volmachtconstructie de meest vergaande vorm van uitbesteding is. Uitvraag is via een Selectie van schadeverzekeraars
self asessement aan de hand van een geactualiseerd normenkader.

Voorbereiding onderzoek

Uitvraag via self assessment

Terugkoppeling van bevindingen

Scenario's Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Doel: inzicht krijgen in hoe
Alle verzekeraars, op basis van de ingezonden
verzekeraars de stress scenario’s selecteren die ze in de ORSA gebruiken, o.a. door te ORSA’s; bij selectie van verzekeraars verdiepend Analyse ORSA's (vanaf april)
kijken naar (de gevoeligheden van) het basisscenario.
onderzoek

Vervolg Analyse ORSA's

Terugkoppeling van bevindingen
Verdiepend onderzoek bij geselecteerde
verzekeraars

Verdiepend onderzoek bij geselecteerde
verzekeraars

Uitvraag (april of begin mei)

Beoordeling inzendingen

Afronding

Uitvraag

Beoordeling inzendingen

Terugkoppeling van bevindingen

Uitvraag, cijfermatig, i.s.m AFM

Beoordeling inzendingen

Afronding

InsurTech (Bedrijfsmodellen & Strategie) : vervolg van 2018, verder onderzoek
d.m.v. sectorbrede uitvraag en bij individuele verzekeraar naar specifieke risico’s.
Doel onderzoek: komen tot een toezichtaanpak die aansluit bij de mogelijkheden en
risico’s van insurtech.

Sectorbrede uitvraag, bij selectie van
verzekeraars verdieping

Voorbereiden sectorbrede uitvraag

Algemeen
Sectorbrede Analyse niet-financiële risico's 2019. Governance, Gedrag & Cultuur,
Integriteit, operationele en IT-risico's, Bedrijfsmodellen & Strategie (en mogelijk ook
informatie over garanties)

Alle Solvency II-verzekeraars

WIA/WGA, beperkte kwantitatieve jaarlijkse uitvraag

WIA/WGA-verzekeraars

Variabel pensioen: onderzoek naar risicohouding, beleggingsprofielen en
vormgeving van variabel pensioenproduct en of wordt voldaan aan wettelijke eisen.
Een cijfermatige uitvraag i.s.m. de AFM maakt hier onderdeel vanuit.

Kleine selectie van levensverzekeraars

Voorbereiding onderzoek

Voorbereiding onderzoek, desk
research

IFRS 17/9 benchmark: implementatie van IFRS17/9 is een belangrijk aandachtsgebied
voor verzekeraars die onder IFRS rapporteren. Hoewel het toezicht van DNB zich m.n.
IFRS-verzekeraars
concentreert op de Solvency II wetgeving en –cijfers, kan implementatie van IFRS17/9
belangrijke effecten hebben voor toezicht van DNB.

Uitvraag naar risico’s
beheersingsmaatregelen en
restrisco’s van programma IFRS 17/9

LAC DT. Doel: om impact van eventuele aanpassingen aan bestaande LAC DT Q&A’s
te bepalen als gevolg van het evalueren van deze Q&A’s en het in lijn brengen van
deze Q&A’s met de nieuwe LAC DT-criteria in de Solvency II regelgeving naar
aanleiding van SCR-review in 2018.

Verzekeraars die toekomstige winsten gebruiken
ntb
in hun LAC DT-onderbouwing

ntb

ntb

Loan level uitvraag woninghypotheken. Monitoren van risicokenmerken van
hypotheekleningen op balansen van verzekeraars, met het oog op mogelijke
systeemrisico's.

Selectie van grote verzekeraars

Verzekeraars ontvangen in juni
informatie over uitvraag met
referentiedatum 30-06-2019

Deadline beantwoording uitvraag: 15
september

Onderzoek naar klimaatgerelateerde risico's (zoals Carbon, Energy labels; hierbij
vindt afstemming plaats met de EIOPA-uitvraag Klimaatrisico's, zie hieronder)

Kleine selectie van verzekeraars

Uitvraag (ntb)

Overgang van Euribor/EIONA naar ESTER (risicovrije rentes waar aan gerefereerd
wordt in rentederivaten); kwalitatieve uitvraag i.s.m. de AFM. Doel: instellingen
Selectie van levenverzekeraars
bewust maken van de overgang en nagaan of zij alle risico’s voldoende inzichtelijk (en
mogelijk gemitigeerd) hebben.

Uitvraag naar voortgang programma en
impact van IFRS 17/9 implementatie

ntb

Uitvraag (van 8 januari t/m 18 maart)
Terugkoppeling van bevindingen
en beoordeling

Operationele en IT risico's
Informatiebeveiliging, cybersecurity

Selectie van verzekeraars

Doorlopende onderzoeken

Onderzoek en beoordeling van de
uitkomsten

Onderzoek en beoordeling van de
uitkomsten

Terugkoppeling richting instellingen en
sector

Beoordeling Operationele en IT-risico's ("OPIT-scan")

Selectie van verzekeraars

Doorlopende onderzoeken,
beoordeling uitkomsten

Doorlopende onderzoeken,
beoordeling uitkomsten

Doorlopende onderzoeken, beoordeling
uitkomsten

Doorlopende onderzoeken, beoordeling
uitkomsten

Kleine selectie van verzekeraars

Uitvraag (ntb)
Analyse en beoordeling door DNB en
EIOPA projectgroepen

Publicatie jaarlijks LTG rapport en
(onder voorbehoud)
consultatiedocument EIOPA advies LTG
review

EIOPA
Onderzoek Klimaatrisico's in Solvency II en balansen van verzekeraars
LTG-Review: Illiquidity of insurance liabilities (uitvraag) + Impact of LTG Measures
(LTG-rapport, jaarlijks)

Selectie van verzekeraars

EIOPA InsurTech Taskforce, mogelijk een uitvraag of consultatie over de
onderwerpen Innovation, New business models en Algorithms

Selectie van verzekeraars

Uitvraag of publieke consultatie

MCRCS data request (comparative study on the market risk models)

Kleine selectie van (IM-) verzekeraars

Uitvraag

Impact assessment LTG review:

Selectie van verzekeraars

Verstuurd in week van 17 maart

deadline aanlevering: 17 mei voor
solo, 14 juni voor groepen

Uitvraag

IAIS
GSII-data collectie: uitvraag ten behoeve van de identificatie mondiaal
systeemrelevante verzekeraars

Kleine selectie van verzekeraars

Insurance Capital Standards ICS Field Test 2019: Uitvraag, jaarlijkse field test, om
impact van voorstellen op International Active Insurance Groups te testen

Kleine selectie van verzekeraars

Uitvraag, start ca medio maart

Uitvraag, eind ca medio mei

Start field test medio april - begin mei Deadline aanleveren templates: 31 juli

*) De kalender uitvragen verzekeraars 2019 geeft een overzicht van uitvragen van De Nederlandsche Bank N.V. aan verzekeraars die worden gedaan in het kader van toezicht en financiële stabiliteit. De kalender ziet op uitvragen die nu staan gepland en betreft geen definitief overzicht. In de toekomst kunnen uitvragen worden
aangepast, toegevoegd of geschrapt.

