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Onderwerp Doel van dit onderdeel Tijd

1. Welkom & check-in

2. AI 
1. Dialoog Ai Verordening
2. NLP

• Gedeeld beeld impact van de AI verordening op de activiteiten binnen het iForum
• Informeren over pilot Natural Language Processing: trainen van algoritmes met 

gebruik van instellingsdata

40 min
15 min

3. Terugkijken 2021 • Vaststellen toegevoegde waarde voor sector m.b.t. resultaten 2021 45 min

4. Prioriteiten 2022 • Bespreking voorgestelde prioriteiten 2022 15 min

5. Resultaten Q4 • Update over resultaten Q4 5 min

6. Afsluiting • Check op commitment en samenstelling iPanel voor 2022
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2.1 Dialoog – AI
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Risk based approach and Prohibited uses

Unacceptable risk

High risk

Limited risk

Minimal 
risk

Use subliminal techniques to 
materially distort 
behaviors and (likely) 
cause harm

Exploit 
vulernabilities 

and (likely) cause 
harm

Use real-time remote 
biometric 
identification systems 
in public spaces for law 
enforcement purposes

Are used for social 
scoring by public 
authorities (or on 

their behalf)

The Regulation identifies AI practices that are 
prohibited because of validation of EU values or 
EU individuals fundamental rights

The regulation follows a risk-based approach, 
differentiating between uses of AI that create (i) an 
unacceptable risk, (ii) a high risk, and (iii) low or 
minimal risk.
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Appreciatie NVB

• The NVB welcomes the European Commission’s proposal for a 
Regulation for Artificial Intelligence (AI) and its overall objectives to 
make the EU an “AI-friendly” environment, which encourages 
investment, aims to strengthens competitiveness and to ensure 
that AI systems respect fundamental rights and EU values

• The proposal should be limited to requirements to address the risks  
based on the facts and circumstances, provided that they are not 
already covered by existing regulations.

• Ensuring legal clarity and trust in the proposal is paramount, 
particularly regarding the definition of AI, the scope, and 
supervision. 
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Microsoft 
PowerPoint Presentation

Verdieping 
Appreciatie NVB
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1. Eind november is in de Raad voorgesteld verzekeringen ook tot high risk categorie te rekenen: 
zorgwekkend en onduidelijk waarom.

2. Definitie van AI is in Raadvoorstel 30-11 wel wat aangescherpt, maar onduidelijk of het nu gaat 
om zelflerende software met veel impact en autonomie, of om veel bredere categorie. 

3. Verdeling tussen users en providers blijft ingewikkeld: lawyers’ paradise. Al is er e.e.a. 
aangescherpt eind november. 

4. Aantal toezichthouders lijkt verder toe te nemen: belangrijk dat goed wordt gecoördineerd. 

5. Ethisch kader Verbond geldt ook bij niet-AI, maar omvat bovendien inspanningsverplichting om 
mensen verzekerbaar te houden. Een dergelijke inhoudelijke eis tot inclusie vinden we nergens 
in de wet, terwijl uitsluiting bij digitalisering nu juist hét issue is. Ethisch kader bij wet 
verbindend verklaren?
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Appreciatie Verbond van Verzekeraars
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Appreciatie DNB

Voorstel grotendeels in lijn met 
‘SAFEST principes’

Focus vrijwel uitsluitend op 
bescherming consument en burger

Kwalificatie van (slechts) credit 
scoring als hoog-risico lijkt arbitrair.
Raad wil hier ook verzekeringen 
aan toevoegen

Integratie artikelen AI 
regulation in de CRD vervaagt 
de grens tussen 
gedragstoezicht en 
prudentieel toezicht

Definities en criteria voor 
inschatten risico van AI-
toepassingen nog onduidelijk. 
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Discussie

1. AI toepassingen zouden op het risico moeten worden beoordeeld en 
niet op de sector waarbinnen ze plaatsvinden. (Verbond)

2. Hoe kunnen we als sector (toezichthouders en instellingen) 
bevorderen dat er een eenduidige verantwoordelijkheid 
en taakverdeling komt in het toezicht op AI en hoe gaan we om met 
conflicterende wetgeving? (NVB)

3. Waar raken de (voorgenomen) AI activiteiten in 
het iForum de lopende beleidsdiscussie over de AI verordening (die 
plaatsvindt buiten het iForum)? (DNB)

19-01-2022iPanel vergadering 8
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2.2 NLP 
Gebruik van Instellingsdata
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DNB experimenteert met het trainen van algoritmes met instellingsdata

/ 10

In het kader van Mijn Toezicht experimenteert DNB met algoritmes om het toezichtwerk te verbeteren

 DNB vraagt grote hoeveelheden 
kwantitatieve maar ook kwalitatieve data 
uit van de instellingen

 Kwalitatieve data kunnen ook 
persoonsgegevens bevatten

 Het onderzoeken van deze data is zeer 
arbeidsintensief

DNB ontvangt grote hoeveelheden data DNB experimenteert met algoritmes

 Om het toezichtwerk efficiënter maar ook 
effectiever te laten verlopen 
experimenteert DNB met het trainen en 
gebruiken van algoritmes om specifieke 
onderzoeksvragen in het kader van haar 
toezichttaak te beantwoorden: 

 30% besparen op zoek en leeswerk 
(vuistregel McKinsey)

 Beschikbare data beter benutten
 Meer consistentie in besluitvorming 

in toezicht (level playing field)
 Waar aan te denken?, bijvoorbeeld:

 Kwantitatieve data: outlier detectie
 Kwalitatieve data: het 

geautomatiseerd opzoeken van 
relevante passages in teksten

Beheersmaatregelen

 Op basis van de uitkomsten van deze 
algoritmes vindt geen geautomatiseerde 
besluitvorming plaats

 De Autoriteit Persoonsgegevens wordt 
geconsulteerd over deze experimenten

 Het privacy beleid van DNB ten aanzien 
van het gebruik van instellingsgegevens 
blijft onverkort van kracht 

 Vanuit Europa wordt gewerkt aan nieuwe 
regelgeving om het gebruik van Artificial 
Intelligence (AI) technologie te reguleren. 
De EC heeft daartoe een 
regelgevingskader voorgesteld

 DNB werkt aan guidance op dit gebied en 
neemt naast de Europese regelgeving ook 
de guidance aan de sector (o.a. 
uitlegbaarheid) als basis.

Doel van dit agendapunt:
• Informeren en ruimte geven voor vragen 
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Vooralsnog zijn dit een experimenten: na eventuele beslissing 
over toepassing worden de sectoren geïnformeerd 
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iForum 
Werkgroep

Experimenten 
met AI

iPanel

Beslissing over 
toepassing AI 

binnen toezicht 

Informeren via 
de reguliere 

communicatie 
kanalen
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3. Terugkijken 2021
Heeft het iForum voldoende 
toegevoegde waarde geleverd?

/ 1219-01-2022iPanel vergadering 8
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Thema’s 2021: Thema Dashboard

Algemene reflectie (DNB)
• In 2021 zijn de gestelde jaardoelen voor de thema’s grotendeels behaald. De road map indirecte kosten is volledig uitgevoerd naar tevredenheid van 

deelnemers, innovatie heeft meer ruimte gekregen via gezamenlijke onderzoeken naar AI en analyse van de kansen en risico’s van innovatie in relatie tot 
regelgeving, en de klantervaring van de DNB portaaldiensten is verhoogd op basis van doorlopende feedback van gebruikers uit de sector. 

• Continue afstemming over wat prioriteit heeft in praktijk gewerkt: bestaande thema’s geschrapt (benchmark informatie) en nieuwe toegevoegd 
(cultuurprincipes) op verzoek van het iPanel. Met de oprichting van de werkgroep is de sector meer betrokken bij de (operationele) agenda van het 
iForum. 

• Er zijn onderaan de streep meer initiatieven uitgevoerd dan initieel in de planning stonden. Tegelijkertijd merken we dat initiatieven in het iForum meer 
capaciteit, tijd en afstemming vragen van zowel sector, AFM als DNB dan vooraf verwacht. Dit gaat ten koste van de impact die we kunnen maken. 
Aandachtspunt blijft daarnaast om nog scherper te zoeken naar de “what’s in for me” vanuit sector perspectief en AFM perspectief. In retrospect zou dat 
tot meer voortgang hebben gezorgd op de thema’s AI en Realtime toezicht. 19-01-2022
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Thema: Beperking indirecte kosten toezicht DNB

Doelstelling 2021: 

Minimaal vier initiatieven (op basis het onderzoek in 2020) en daarmee verbonden business 
case, waarbij het verwachte besparingspotentieel inzichtelijk en meetbaar is gemaakt. 

Reflectie
DNB
• De roadmap met sector ideeën vrijwel volledig uitgevoerd, aanvullend nog twee extra initiatieven. 
• Aantal observaties:

• Bij banken en verzekeraars waren zorgen over dubbele uitvragen: na gezamenlijk onderzoek blijkt dit in beperkte mate het geval op nationaal gebied.
• Inzet van panels bij nieuwe voorgenomen uitvragen bij aan een meer vertrouwen in de toezichthouder en begripsvorming. 
• Verbetering van de gebruikerservaring Mijn DNB en het Open Boek Toezicht.

• Meer inzicht in de drivers van indirecte kosten van het toezicht: naast harde kosten besparingen zijn kwaliteit van gebruikerservaring, vertrouwen, 
begripsvorming, en transparantie bij de uitvoering van toezicht minstens zo belangrijk. Tegelijkertijd kunnen sectordeelnemers lastig besparingen kwantificeren. 

• Instellingen waarderen de aanpak, bijvoorbeeld: 
• Het initiatief “Onderzoek verbetermogelijkheden Open Boek Toezicht” heeft een positieve bijdrage geleverd voor deelnemers organisatie (gemiddeld 

7,6) en aan de relatie met DNB (gemiddeld 8,3). 
• Deelnemers van het initiatief “Harmonisatie Toetsingproces” DNB-AFM waarderen hun input zichtbaar is opgepakt (gemiddeld 8,7) net als de open 

opstelling vanuit DNB. 

Sponsoren (NVB en Verbond)
NVB
Het thema wordt voortvarend opgepakt en wordt door de sector gesteund. De uitdaging blijft om concrete kostenbesparingen te vinden en te realiseren in een 
landschap van toenemend en complexer toezicht op de sector. 

Verbond
Het is voor ons een belangrijk thema, waar heel veel goed werk is geleverd. Qua vervolg is het voorstel om het roer om te gooien en een wat bredere scope te 
kiezen. Er zou meer aandacht moeten komen voor het echt beperken van uitvoeringslasten in het toezicht naast ook de directe en indirecte kosten. Het is belangrijk 
dat het iForum project ook focust op realiseren van efficiëntieverbetering in uitvoering van het toezicht.

19-01-2022iPanel vergadering 8

Voortgang
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Thema: Beperking indirecte kosten toezicht DNB

Initiatief Type benefit Status Opgeleverde benefit voor sector/toelichting waarom niet gehaald

Roadmap Indirecte 
Kosten met sectorideeen

n.v.t. Roadmap 2021: Met sector afgestemde roadmap met initiatieven voor 2021 met als doel indirecte kosten te verlagen. De roadmap is afgelopen jaar vrijwel 
volledig uitgevoerd. 

Dubbele Uitvragen bij 
Banken

n.v.t. Het initiatief is na de eerste fase (scope verkenning) afgerond, aangezien de sector onvoldoende potentiele waarde ziet in een vervolg. Verbeterkansen op dit 
onderwerp worden hoofdzakelijk gezien bij de internationaal bepaalde uitvragen en niet de nationaal bepaalde uitvragen waar DNB directe invloed op heeft.

Dubbele Uitvragen bij 
Verzekeraars

Dubbel uitgevraagde informatie bij verzekeraars komt slechts in beperkte mate voor. Voor het voorkomen van dubbele uitvragen in kwalitatieve (Solvency II) 
rapportages zijn vervolgstappen ondernomen. Overige vervolgstappen zijn of zullen worden genomen m.b.t. constructievere samenwerking onderzoeken op 
locatie en betere user experience. 

Harmonisatie 
Toetsingsproces 
AFM-DNB

Op basis van een geslaagde sectorbijeenkomst is een eindrapport opgesteld met 9 concrete verbeterpunten en bijbehorende verbetersuggesties, met als doel: 
betere gebruikerservaring, transparantie en tijdsbesparing binnen de toetsingsprocessen van DNB en AFM. DNB en AFM gaan op dit moment na welke 
verbeteracties mogelijk zijn en koppelen dit in Q1 2022 terug aan de deelnemende instellingen.

Panel Ad-Hoc uitvragen en 
rapportages Banken

n.v.t. De pilot heeft in 2021 geen doorgang gevonden wegens gebrek aan een geschikte ad-hoc uitvraag. Dit initiatief wordt in Q1 2022 opgepakt. 

Panel Ad-Hoc uitvragen en 
Rapportages: Pensioenen & 
Betaalinstellingen

Succesvolle pilot waaruit blijkt dat de panel aanpak toegevoegde waarde biedt voor zowel DNB als instellingen. Instellingen ervaren lagere mate van frustratie 
en hogere mate van vertrouwen bij het indienen van uitvragen. Ook kunnen ze sneller aan een uitvraag voldoen. Het voorstel is deze methode toezicht-breed te 
implementeren (nog niet gecommitteerd). 

Panel Ad-hoc: uitvragen 
Verzekeraars

n.v.t. Een (extra) pilot heeft geen doorgang gevonden omdat er in de huidige situatie al pilots worden georganiseerd voor (sommige) ad hoc of nieuwe uitvragen voor 
verzekeraars.

Verbeteren user experience
ten behoeve van Mijn DNB 

Succesvolle user group bijeenkomsten gewaardeerd door deelnemende instellingen. Zie slide 13 en slide 26.

Tijdig gepubliceerde en 
realistische 
Toezichtkalender

Toezichtkalender ontwikkeld en geïmplementeerd. Via de Mijn DNB user group en testsessies is succesvol input opgehaald bij gebruikers en verwerkt in de 
Toezichtkalender, die medio december is gelanceerd. Dit stelt instellingen met één centraal overzicht in staat stelt tijdiger en efficiënter resources te alloceren 
voor toezichtactiviteiten. Zie ook slide 26.

Onderzoek Mogelijkheden 
Open Boek Toezicht

Middels twee sectorsessies zijn gebruikersbehoeften opgehaald. Concrete vervolgstappen voor 2022 met betrekking tot wijzigingen en nieuwe functionaliteiten 
voor het Open Boek Toezicht zijn teruggekoppeld naar de deelnemende instellingen, hetgeen de gebruikerservaring binnen het Open Boek Toezicht naar 
verwachting zal verbeteren. 

Pilot Digitale Handtekening Succesvolle afgeronde pilot resulterend in een geschikte tooling om toezichtdocumenten digitaal en veilig te ondertekenen. DNB is voornemens de tool in 2022 
beschikbaar te stellen zodat instellingen door DNB geïnitieerde toezichtdocumenten efficiënter, tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen ondertekenen.

Efficiency
(tijd, geld, FTE) Gebruikerservaring Kwaliteit relatie/samenwerking

DNB en instelling
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Thema: Optimalisatie user experience instelling & Digitaal Loket

Doelstelling 2021: 

Het portaal Mijn DNB sluit aan op de 
behoeften van de sector via 
doorlopende betrokkenheid sector bij 
ontwikkeling en implementatie van 
geprioriteerde functionaliteiten. 

Initiatief Status Opgeleverde benefit voor sector/toelichting waarom niet gehaald

User Group Mijn DNB • Gestart met de MIJN DNB user-group, een dwarsdoorsnede van financiële 
instellingen, die DNB elk kwartaal voorziet van feedback en nieuwe wensen 
rondom Digitaal Loket Toezicht en Digitaal Loket Rapportages;

• Feedback heeft geleid tot:
• meer efficiëntie (tijdwinst en minimaliseren van inspanning); 
• een gebruiksvriendelijke interface;
• vereenvoudigen uploaden van toezichtdocumentatie.

• Deelnemers benadrukten de waardering voor de dialoog met DNB, het doorlopend 
terugzien van hun input in functionaliteiten en inspraak in het aandragen van 
nieuwe functionaliteiten (zoals status updates en de nieuwe toezichtkalender).

• Deelnemers waarderen deze aanpak positief: gemiddeld 7.7.

Reflectie 

DNB
• De User Group geeft DNB goed inzicht wat de sector wil en wat de sector belangrijk vindt. Hiermee heeft de sector nu een integrale rol binnen de 

ontwikkeling (prioriteitstelling, testen en implementatie) van het Mijn DNB portaal. 
• DNB ontwikkelteams hebben hier voordeel bij omdat het gebruikersperspectief nu beter is verankerd. Ontwikkelaar Mijn DNB: “Heel fijn dat we nu 

eindelijk een gezicht hebben bij de gebruikers en ideeën kunnen toetsen. Ik wil niet meer terug.”

Sponsor (Pensioenfederatie)
We zijn zeer tevreden met de opzet en de uitkomsten van de usergroup. We zien een duidelijke link tussen de feedback uit de sector en de User 
experience verbeteringen die zijn doorgevoerd in de portalen. Het sneller uploaden van toezichtdocumentatie is één van de concrete voorbeelden die 
ons én de sector aanspreken. De usergroup is in 2021 een win-win gebleken. We kijken er naar uit meer betrokken te zijn en de volgende stap te 
zetten. Dit is wat ons betreft het samen pilotten van functionaliteiten met users in de usergroup.

Voortgang
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Thema: Effectief beleid DNB over kansen en risico’s AI

Doelstelling 2021: 

Gezamenlijke visie met de sector op 
(verantwoorde) toepassing van AI, 
onder meer door uitwerking van 
minimaal drie use cases in een 
dedicated werkgroep in het iForum.

Initiatief Status Opgeleverde benefit voor sector/toelichting waarom niet gehaald

Opzetten AI Werkgroep Aangesloten bij bestaande AI werkgroepen (o.a. AI coalitie) en hiermee sluit de iForum aan bij een breder 
debat over AI. Dat zorgt ervoor dat uitgangspunten breder gedragen worden.

Verantwoorde inzet AI: 
uitlegbaarheid bij Banken

White paper gepubliceerd over xAI en hoe dit uit te voeren in de praktijk doormiddel van een xAI
framework. Dit zorgt ervoor dat de Sector en DNB van elkaars uitgangspunten bekend zijn en ook de 
onderlinge verschillen zijn nu in kaart gebracht..

Verantwoorde inzet van AI: 
Ethics

AFM had geen capaciteit in 2021 en dat is randvoorwaarde voor sector om gedeelde visie te 
ontwikkelen.

Explainable AI bij Verzekeraars Het Verbond heeft al een goed ethisch kader. De xAI frameworks kunnen bijdragen aan het toetsen van 
dit kader. Voor 3 casussen xAI framework ingevuld en uitgewerkt. Vervolgstap: schrijven van publicatie.

Reflectie
DNB
• Samen met AFM, NVB en de grootbanken is gekeken naar Uitlegbaarheid van AI: het eerste iForum initiatief op AI gebied en meteen een complex vraagstuk, 

waar deelnemers samenwerking moesten aftasten. Gezamenlijke conclusie dat de langer dan verwachte doorlooptijd nuttig leergeld heeft opgeleverd. Het 
resultaat is een goed gedragen publicatie die bijdraagt in het debat rond AI, en een bevestiging dat de gehanteerde aanpak nuttig is.

• De betrokkenheid van andere toezichthouders, in het bijzonder de AFM en AP, is een belangrijke voorwaarde voor succes van dit thema. Plannen per initiatief 
levert (te)veel onzekerheid op over commitment van vanuit andere toezichthouders. Hierdoor zijn vervolginitiatieven met banken en verzekeraars niet conform 
planning in 2021 (volledig) afgerond. Tijd nemen voor goede voorbereiding (gedeeld beeld over doelstelling, tussen & eind deliverables en rollen & 
verantwoordelijkheden) levert in het vervolg traject veel snelheid op, dit is te merken bij het explainable AI project bij verzekeraars.

Sponsoren 
NVB
Met het project xAI is goede ervaring opgedaan om gezamenlijk met toezichthouders en sector op een vernieuwende wijze met elkaar samen te werken. Dit legt 
de basis om gezamenlijk de verschillende aspecten rond AI toepassingen in de financiële sector te verkennen. Gelet op het horizontale karakter van AI is daarbij 
samenwerking tussen verschillende toezichthouders nodig, waarbij naast DNB en AFM ook de AP is betrokken.

Verbond
AI vinden wij een belangrijk strategisch thema. Nadrukkelijk ook vanuit het perspectief van een level playing field. Samenwerking hier op binnen 
het iForum is dus belangrijk. Met het ethisch kader heeft de verzekeringssector een eerste belangrijke stap gezet en is een eerste handvat gecreëerd.19-01-2022iPanel vergadering 8
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Thema: Beter inzicht in wet- en regelgeving

Doelstelling 2021: 

Een update van de InnovationHub 
dat resulteert in goede afspraken 
(o.a. randvoorwaarden) tussen 
toezicht en sector om innovatie en 
experimenten optimaal te 
accommoderen binnen het huidige 
regelgevend kader.

Initiatief Status Opgeleverde benefit voor sector/toelichting waarom niet gehaald

Voori Rapport • Het in samenwerking met de sector opgestelde VOORI rapport “Innovatie en Regelgeving: Kansen en 
Obstakels” is in 2021 gepubliceerd. 

• De klankbordgroep gaf aan de open dialoog te waarderen en het rapport is goed ontvangen in de 
sector. Deelnemende instellingen gaven aan dat het initiatief waarde oplevert voor de organisatie 
(gemiddelde score 6.8). 

• De concrete vervolgstap van het VOORI-traject is een onderzoek naar vernieuwing van het bestaande 
Maatwerk voor Innovatie. 

Onderzoek vernieuwing Maatwerk 
voor Innovatie 

• Het onderzoek naar mogelijke update Maatwerk voor Innovatie is gestart (onder anderen op basis van 
peer onderzoek en use cases uit de sector). 

• Aanleveren van use cases door sector was voorwaardelijk om te kunnen starten, dit heeft langer 
geduurd dan verwacht.

• De eerste uitkomsten hiervan zullen in Q2 2022 worden gedeeld. 

Machine readable / Executable
regulation

• De pilot is afgerond en de opgedane inzichten (zoals benchmark mogelijkheden) worden meegenomen 
in andere lopende relevante trajecten. Op zichzelf heeft de pilot te weinig waarde opgeleverd om een 
follow-up te rechtvaardigen.

19-01-2022iPanel vergadering 8

Voortgang

Reflectie
DNB
• Het VOORI-rapport is een effectief en leerzaam traject geweest, met nuttige inzichten in de ervaren obstakels en potentiele verbeteringen in het toezichtrechtelijk kader in 

relatie tot innovatie. 
• Sectordeelnemers waardeerden de open dialoog en gaven aan dat het initiatief waarde oplevert voor de organisatie (gemiddelde score 6.8).
• In gezamenlijkheid opstellen van een dergelijk rapport met gedeelde inzichten (vanuit brancheverenigingen, instellingen, toezichthouders) was nieuw. Dit resulteerde in een 

langere doorlooptijd. Feedback van deelnemers (dat DNB meer had kunnen sturen op snelheid na analyse en actie) neemt DNB mee in opvolgende initiatieven. 

Sponsoren (NVB en Verbond)
NVB
Het VOORI rapport heeft een nuttige dialoog, gedeelde inzichten en beter begrip opgeleverd tussen verschillende participerende partijen rond de digitale transformatie van de 
sector. Het rapport kan een nuttige bijdrage kan leveren in de bredere Europese discussie rond het Digital Finance Package. Met het onderzoek vernieuwing Maatwerk (Maatwerk 
2.0) is een concrete invulling gegeven aan het uitwerken van een belangrijke wens voor de sector. Daarnaast leidde het rapport tot meer inzichten en het is daarmee zaak om 
opvolging te geven aan de verschillende aanbevelingen uit het rapport. Achteraf bezien zou het proces rond de totstandkoming van het rapport sneller zijn gegaan als 
voorafgaand duidelijkere afspraken waren gemaakt, zowel rond eindproduct, planning en rolverdeling.

Verbond
Wij vinden Maatwerk voor Innovatie (of een Regulatory Sandbox) een belangrijk thema. Uiteraard zijn de use cases relevant, maar belangrijk is ook het internationale beeld. Wat 
zijn de succesfactoren uit het buitenland (peers) en hoe kunnen wij dit in NL toepassen. Hierbij wellicht ook goed om te noemen dat het nieuwe Kabinet inzet op digitalisering en 
Nederland een knooppunt wil laten zijn. Ook daarom zou het goed zijn om hier samen een succes van te maken.
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Thema: Cultuur digitalisering en innovatie

Doelstelling 2021: 

Een set heldere principes en 
afspraken voor een juiste cultuur in 
het iForum om “veilig” 
experimenteren mogelijk te maken.

Initiatief Status Opgeleverde benefit voor sector/toelichting waarom niet gehaald

Toepassen Innovatie Cultuur 
iForum

Op basis van het Cultuur onderzoek zijn er 6 Cultuur principes gedefinieerd die er voor zorgen dat er een 
veilige en vrije innovatie cultuur is binnen het iForum.

Toepassen Cultuur Principes De 6 Cultuur principes worden in de iForum processen opgenomen zodanig dat alle initiatieven binnen het 
iForum starten met een kick of waarbij de 6 principes een belangrijke rol spelen. Na ieder initiatief zal er 
een evaluatie plaats vinden.

Reflectie 

DNB
• Samen met iForum deelnemers uit de sector is een set van praktische principes opgesteld voor succesvolle samenwerking rondom het iForum en 

de gezamenlijke initiatieven. Deelnemers waardeerden de mogelijkheid om feedback te kunnen geven op het proces. 
• Om de principes te verankeren in onze werkwijze hebben we nieuwe processtappen toegevoegd voor het maken van afspraken, monitoren en 

evalueren van de principes per initiatief. Zo maken we de principes onderdeel van het iForum DNA. Halverwege 2022 geven we het iPanel een 
update. 

Sponsoren (Achmea en Adyen)
Er is een goede evaluatie geweest waar, na een langzaam begin, iedereen elkaar steeds meer feedback durft te geven. Als de principes gebruikt 
worden dan wordt er tevens een angst van bepaalde onderwerpen afgehaald en kan er gezamenlijk een veilige werkomgeving voor alle deelnemers 
worden gecreëerd. Door de principes bij ieder initiatief in het begin te bespreken en gaande het initiatief te monitoren en aan het einde te evalueren 
bewaken we dat de 6 principes binnen ieder initiatief gaan leven. 

19-01-2022iPanel vergadering 8
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Thema: Datakwaliteit verbeteren rapportages

Doelstelling 2021: 

Bepalen van de mogelijkheden om het data 
kwaliteit initiatief Data Quality Rules uit 
2020 uit te breiden, met als doel om het 
aantal “first time right” inzendingen van 
verzekeraars te verbeteren, met de intentie 
om te starten met een of meerdere 
vervolgexperimenten. 

Verbetering van de communicatie tussen 
DNB en sector door een combinatie van de 
ervaringen binnen het initiatief Dataloop uit 
2020 en de follow-up daarvan met minstens 
één vervolginitiatief.

Initiatief Status Opgeleverde benefit voor sector/toelichting waarom niet gehaald

Samenwerking voor betere 
rapportage kwaliteit: vervolg 
DQR

• Door technische verbeteringen hebben deelnemers in tegenstelling tot het eerste experiment veel tijd 
kunnen besteden aan het uitvoeren van de controleregels en het analyseren van datakwaliteit

• De controleregels en inzichten die daaruit volgen m.b.t. datakwaliteit hebben deelnemers geholpen 
om scherper en op een andere wijze naar de eigen rapportages te kijken.

• Indien DQR structureel ingezet zou worden dan hebben deelnemers de voorkeur om validatieregels 
op interne brondata (begin proces) toe te passen in plaats van op het XBRL bestand (eind van het 
proces). Het meten van potentiële efficiëntiewinsten en hogere datakwaliteit vergt verdere integratie.

• Deelnemers zijn positief over de begeleiding van DNB tijdens het experiment (8,8) en concluderen 
dat het traject een positieve bijdrage heeft geleverd aan de relatie met DNB (8,5).

Samenwerking voor betere 
rapportage kwaliteit: vervolg 
Dataloop

DNB bereid een pilot met live data voor om met 5-8 verzekeraars uit te voeren in 2022. Hierin wordt 
getoetst of directe communicatie in Dataloop (via Mijn DNB) het rapportageproces efficiënter maakt door 
vermindering van (i) email verkeer, (ii) het # contactmomenten en (iii) doorlooptijd. I.v.m. 
fundamentele impact op DNB IT landschap en beperkte capaciteit vanuit DNB architectuur is dit niet 
gestart in 2021.

Reflectie 
DNB
• Dankzij de doorgevoerde technische verbeteringen hebben we dit Data Quality Rules experiment meer ruimte gehad om de functionele behoeften 

in kaart te brengen. De dialoog was actief, open, en constructief. Tijdens de eindevaluatie hebben deelnemers aangegeven de komende periode 
meer ervaring op te willen doen met het integreren van DQR in het eigen proces. Dit stelt deelnemers beter in staat om conclusies te trekken over 
de toegevoegde waarde (betere datakwaliteit, efficiënter proces) voor de eigen organisatie. In ’22 zal hierover een nadere dialoog plaatsvinden.

• De Dataloop pilot met live data is in voorbereiding en wordt uitgevoerd in 2022.

Sponsor (PGGM)
• Het thema heeft in 2021 verschillende inzichten opgeleverd: (i) Datakwaliteit is onderdeel van een integraal bedrijfsproces, dus om 

rapportagekwaliteit te verbeteren is het goed om rekening te houden met verschillen en overlap tussen instellingen; (ii) hoe meer toegevoegde 
waarde de sector ziet, hoe meer betrokkenheid bij use cases; (iii) concrete en kleinschalige aanpak werkt; (iv) het helpt om vanaf de start van 
ieder initiatief een gezamenlijke business case op te stellen die de kernbehoefte en het beoogde resultaat schetst.

• Inzichten en geleerde lessen uit dit thema zullen worden meegenomen in het thema Datagedreven Toezicht. 
19-01-2022iPanel vergadering 8
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Thema: Verkenning real time toezicht

Doelstelling 2021: 

Minimaal twee experimenten met de 
sector gericht op zowel verdiepende 
technische kennis als valideren van 
de functionele behoefte bij toezicht 
en sector. 

Initiatief Status Opgeleverde benefit voor sector/toelichting waarom niet gehaald

Visie vorming 2025  Visie Rapport Real Time Toezicht opgesteld (incl. Hoog over Road map Experimenten). Deze Visie 
maakt duidelijk wat we verstaan onder Real Time Toezicht en welke kansen en risico's er bestaan 
rondom het onderwerp.

 De visie hebben we tweemaal besproken en bediscussieerd in het iPanel, waarbij we niet alleen zijn 
ingegaan op de visie, maar ook op het bijbehorende ambitie niveau.

Experimenen ON HOLD Het voorgenomen experiment in de Pensioen sector is op het laatste moment in goed overleg uitgesteld 
naar 2022, vanwege urgente Toezicht gerelateerde vraagstukken die voorrang vroegen voor zowel DNB als 
instelling. Daarnaast is gekozen om een tweede experiment niet door te drukken, vanwege de 
onduidelijkheden in de sector over het begrip realtime toezicht.

Reflectie 

DNB (tevens sponsor)

Op dit thema is de minste voortgang geboekt ten opzichte van de genoemde doelstelling. Dit komt mede voort uit de discussies in het iPanel (en de 
iForum wekgroep) waarbij we concluderen dat er blijvend verschillende beelden bestaan over de betekenis en gevolgen van Real Time Toezicht voor 
de sector en de gevolgen die het heeft op de Toezicht-relatie. Onder meer om die reden besloten om in 2022 eerst te werken aan een gezamenlijk 
gedragen visie, in plaats van de voorgenomen experimenten in Q4 door te zetten. 

19-01-2022iPanel vergadering 8

Voortgang



| DNB UNRESTRICTED |

4. Prioriteiten 2022
Creëren we met deze prioriteiten 
voldoende toegevoegde waarde?
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Belangrijkste Learnings 2021 en uitgangspunten 2022
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Meer betrokkenheid in 
alle fasen van de sector

• Sector geeft aan zich niet altijd 
volledig betrokken te voelen bij 
besluitvorming

• In de initiatie fase, waarin het plan van aanpak wordt geschreven, zijn alle 
Stakeholders betrokken om gezamenlijk het plan te schrijven;

• Prioriteiten voor het nieuwe jaar worden gezamenlijk in zowel iPanel besproken en 
Werkgroep wordt intensief betrokken. Daarnaast richten op subgroepen met experts 
die tijdelijk in werkgroep kunnen deelnemen. 

Vooraf commitment op 
de road map van alle 
stakeholders

• Afgelopen jaar zijn meerdere 
initiatieven uitgelopen of zelfs 
uitgesteld omdat er geen 
resourcing beschikbaar was 

• In Q1 wordt de Roadmap per Thema uitgewerkt in een jaarplan. Alle betrokken 
partijen worden bij het maken van deze plannen betrokken en geven meteen aan of 
zij ook instaat zijn om op dit plan hun commitment te geven.

Aantal thema’s • Door de beperkte resources is het 
niet mogelijk om veel impact te 
maken op 1 thema als er aan heel 
veel Thema’s wordt gewerkt. 

• Focus strategie invoeren. Maximaal drie hoofdthema’s per jaar en per thema met de 
sector bepalen hoe gezamenlijk een zo’n groot mogelijke impact te maken.

• Rond ieder Thema een expert groep creëren die ervoor zorgt dat de focus blijft en 
realistische doelen worden gesteld.
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Aanvullend op de lessons learned:
1. Beperking van Indirecte kosten is geen Thema maar is onderdeel van het iForum DNA. Alle initiatieven moeten bijdragen aan de beperking van indirecte kosten. 
2. Cultuur is geen apart Thema in 2022 maar volledig geïntegreerd in de iForum processen en zal bij ieder initiatief behandeld worden;
3. De doelstellingen voor 2022 zijn op basis van workshops en sessies met het iPanel en iForum Werkgroep gezamenlijk samengesteld.

Op naar een zelflerende organisatie
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Prioriteiten iForum 2022

Het iForum levert toegevoegde waarde voor sector en DNB, door:

Versnelling van verantwoord gebruik van AI in de sector, doordat instellingen weten weet welke ruimte zij hebben voor AI 
toepassingen;
• Uitwerking van de 3 belangrijkste SAFEST principes in overleg met de sector, zoveel mogelijk in samenwerking met AFM en AP, die vervolgens breed 

zijn gedeeld.
• Publicatie van (gezamenlijke) visie op verantwoorde toepassing AI;
• Doorlopende dialoog over hoe de eisen die de AI-verordening stelt kunnen worden ingericht bij financiële instellingen. 
De sector ervaart de meerwaarde van de vernieuwde Innovationhub (en Maatwerk) bij toepassing van innovatie binnen bestaande 
regelgeving:
• Instellingen weten de Innovationhub beter te vinden, en de criteria voor Maatwerk om actief de dialoog met toezichthouders aan te kunnen gaan zijn 

bekend en helder. 
• De uitkomsten van het onderzoek naar de vernieuwing van Maatwerk (waaronder de lessen vanuit succesvolle peers en vanuit de aangeleverde use

cases uit de sector) zijn effectief toegepast in de Innovationhub, zodat de sector DNB (en AFM) aantoonbaar meer ervaart als een toegankelijke 
sparringpartner die actief meedenkt over innovatie vraagstukken. 

Lancering Mijn DNB, het portaal voor snelle, transparante en gebruikersvriendelijke communicatie met instellingen
 

• Voor elke opgeleverde dienst binnen Mijn DNB zijn sectorgebruikers geconsulteerd en is feedback verwerkt;
• Naast de diensten zijn minimaal 3 gebruikerswensen vanuit de user group opgehaald en ter beschikking gesteld binnen Mijn DNB; 
• Er is een aantoonbare verhoging van de gebruikservaring ten opzichte van de laatste (0-)meting;
• Gebruikers waarderen Mijn DNB met minstens een 7. 

 

Nieuwe manieren van data gedreven toezicht zijn onderzocht en de voordelen voor de sector zijn gevalideerd: 
• Aangescherpte visie op real-time toezicht - inclusief waarde voor de sector – op basis van gerichte dialoog; 
• Verheldering van technische en functionele behoeften via 3 experimenten;
• Voordelen voor de sector inzichtelijk en meetbaar door pilot met integrale digitalisering van het rapportage beoordelingsproces (pilot Dataloop met 

verzekeraars); 
• Samenwerking met andere toezichthouders, zoals AFM, intensiveren rondom datagedreven toezicht, zodat de sector hier (meer) de voordelen van 

ervaart (bijvoorbeeld onderzoek naar overlap tussen uitvragen AFM en uitvragen DNB in bancaire sector).

Meer ruimte voor innovatie

MijnDNB portaal, dat aansluit 

op gebruikerswensen

Data gedreven toezicht

Fundament
• Lancering iPlatform; samenwerkingsplatform om efficiënter en plezieriger digitaal samen te werken aan iForum initiatieven. 
• Cultuurprincipes; verankeren en meten voortgang in de iForum projecten van 2022. 
• Indirecte kosten; meetmodel om voor elk iForum project mogelijke (relatieve) besparingen inzichtelijk te maken.  
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5. Resultaten Q4
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Gerealiseerde benefits in Q4
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Preview Mijn DNB (MVP) en Toezichtkalender (gelanceerd medio december 2021)

Mijn DNB Portaal met de eerste diensten (officiële launch medio 2022)

 Preview versie van Mijn DNB is live per 10-12: De versie bevat nog geen 
diensten. 

 Het Digitale Loket Toezicht zal de eerste dienst zijn die gemigreerd gaat 
worden naar Mijn DNB.
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Toezichtkalender

 De Toezichtkalender is live per 15-12: instellingen en toezichthouders hebben 
nu op één plek hetzelfde inzicht in de geplande toezichtactiviteiten. 
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Gerealiseerde benefits in Q4
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Substantiëring van benefits die voortkomen uit de initiatieven

Naam Doel initiatief Benefit

Harmonisatie 
toetsingsproces 
DNB – AFM

Onderzoek in hoeverre 
harmonisatie te realiseren is 
tussen DNB en AFM op het 
gebied van toetsingen

De behoeftes uit de sector met betrekking tot een geharmoniseerd toetsingsproces voor AFM en DNB zijn 
verwerkt tot een overzicht. Hiervoor is een afvaarding van de sectoren banken en verzekeraars bij elkaar 
gebracht. Dit overzicht van verbeterpunten en verbetersuggesties is via het iForum overgedragen aan de 
toetsingenteams van AFM en DNB. 

Vervolg: Opvolging van de verbeterpunten uit het Rapport

Onderzoek 
Mogelijkheden 
Open Boek Toezicht

Het ophalen van concrete 
gebruikersbehoeften en 
verbetersuggesties om de 
gebruiksvriendelijkheid van het 
Open Boek Toezicht te 
vergroten, inclusief concrete 
opgestelde vervolgstappen om 
de eventuele wijzigingen te 
realiseren. 

Middels twee sectorbijeenkomsten is een aantal concrete gebruikersbehoeften opgehaald, waaraan 
vervolgstappen zijn gekoppeld met betrekking tot in 2022 te implementeren nieuwe functionaliteiten en 
wijzigingen in het Open Boek Toezicht. De wijzigingen leiden naar verwachting tot een betere 
gebruikerservaring bij het uitvoeren van toezichtactiviteiten binnen het Open Boek Toezicht. 
Deelnemende instellingen gaven aan dat het initiatief een positieve bijdrage heeft geleverd voor hun 
organisatie (gemiddeld 7,6) en dat dit een positieve bijdrage heeft geleverd aan de relatie met DNB 
(gemiddeld 8,3). 

Vervolg: Realisatie vervolgstappen  

Onderzoek Dubbele 
uitvragen banken 

Verkenning van in aanmerking 
komende uitvragen (scope) en 
op basis daarvan de 
opportuniteit beoordelen voor 
het vervolgonderzoek, waarin 
inzichtelijk wordt gemaakt in 
welke mate dubbel uitgevraagde 
informatie voorkomt in de 
gekozen selectie uitvragen. En 
verbeterideeën opstellen t.b.v. 
verbeteracties op dit vlak.

Initiatief is om de sector opgesplitst in twee delen, waarvan het tweede deel voorwaardelijk is. In deel 1 
is de scope verkend middels een workshop met de instellingen. De sector ziet op basis hiervan 
onvoldoende potentieel voor deel 2. Verbeterkansen op dit onderwerp worden hoofdzakelijk gezien bij 
internationaal bepaalde uitvragen waar DNB geen directe invloed op heeft. Daarom is dit initiatief 
beëindigd na het eerste deel. 

Vervolg: n.v.t. 

Prioriteiten 2022 Samen met de iPanel en iForum 
Werkgroep de prioriteiten 
vaststellen voor 2022 inclusief 
initiatieven voor Q1 2022.

Drie hoofdthema’s: Innovatie (AI & Innovationhub met inbegrip van Maatwerk), Real Time Toezicht & 
Mijn DNB waar de focus in 2022 op komt te liggen. 

Vervolg: 
• Verdieping Prioriteiten in Jaarplanning inclusief commitment alle stakeholders 
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6. Afsluiting
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Op naar een volgend iPanel 21 april 2022
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