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1. Beeld uit DNB 
onderzoeken
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Beeld uit DNB onderzoeken

• Thema-onderzoek 2017: 

Selectie groot tot klein, schade/leven 

en zorg

• Uitkomst varieert van onvoldoende tot 

ruim voldoende

• Daarnaast: 35 on-site onderzoeken in 

2014-2017 waarbij 

risicomanagementfunctie (RMF) direct 

of indirect is geraakt 

• 80 bevindingen on-site onderzoeken 

over RMF

Veel voorkomende bevindingen 
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Beeld uit DNB onderzoeken

Inrichting

• Niet voldoende onafhankelijk

• Onvoldoende capaciteit en expertise

• Onvoldoende gezag 

• Niet kritisch 

Beleid

• Geen uitgewerkt beleid voor 

risicomanagementproces (waar kijk je 

naar, hoe meet je, hoe beheers je)

• Geen centraal uitgewerkt beleid voor 

belangrijke risico’s 
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Beeld uit DNB onderzoeken

Proces 

• Uitgesloten aandachtsgebieden

• Geen beoordelingskaders 

• Niet meer zichtbaar wat RMF vond

• Niet betrokken bij strategische 

vraagstukken

Rapportage en evaluatie

• Wel cijfers, geen opinie, geen 

Stuurinformatie

• Geen besluiten n.a.v. signalen en 

opvolging 

• Geen evaluatie RMF en aanpassingen 

indien nodig 
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2. Stellingen en  
Good practices
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Inrichting

Proportionaliteit

• Proportionaliteit werkt twee kanten op: Aard, omvang en complexiteit van de 

activiteiten (en dus risicoprofiel) bepalen de juiste toepassing. 

 Soms méér 

 Soms minder

Proportionaliteit is ook bepalend voor het mogen combineren met andere functies. 

Uitbesteding? 
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Bijlage: Regelgeving

Artikel 3:17 Wft, 
betreffende de 
beheerste en 
integere 
bedrijfsvoering) 

Artikel 23 en 26, lid 2 van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) betreffende de beheerste 
uitoefening van het bedrijf (verwijzing naar artikel 44 en 45 van de Richtlijn SII).

Richtlijn Solvabiliteit II (nr. 2009/138/EG) (SII), in het bijzonder artikel 44 
(risicomanagement) en 45 (beoordeling van eigen risico en solvabiliteit).

Gedelegeerde verordening (EU) 2015/35 van de Commissie, in het bijzonder artikel 258 
(algemene governance vereisten), artikel 259 (risicomanagement systeem), artikel 260 
(risicomanagement gebieden), artikel 262 (algehele solvabiliteitsbehoeften) en artikel 269 
(risicomanagement functie).

EIOPA-BoS-14/253, Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system 
of Governance en/of Richtsnoeren voor het governance systeem, in het bijzonder afdeling 1 
“Algemene Governancevereisten”, afdeling 4 “Riskmanagement”, afdeling 12 “Specifieke 
governancevereisten op groepsniveau”.  

EIOPA-BoS-14/259, Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit 

Overige referentie documenten:
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