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NAAM TOEZICHTACTIVITEIT BETROKKEN VERZEKERAARS Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023

Themaonderzoek Rente en Inflatie
Met het themaonderzoek Rente en Inflatie richt DNB zich op het verbeteren van het inzicht in de risico’s en de kwetsbaarheden 

van verzekeraars voor rente- en inflatieschokken. Centraal staat hoe verzekeraars zijn omgegaan met de rente- en 

inflatieschokken in 2022 en de uitwerking hiervan op de verzekeraar. DNB kijkt hierbij naar de monitoring, rapportage en 

mitigatie. Bij de mitigatie wordt onder andere gelet op (de executie van) het hedgebeleid, management van liquiditeitsposities en 

kostenbeheersing. Waar mogelijk bouwt DNB voort op eerdere onderzoeken.

Selectie van verzekeraars

Q1:

Inventarisatie documentatie, 

eventuele gesprekken en/of 

uitvraag

Q2:

Inventarisatie documentatie, 

eventuele gesprekken en/of 

uitvraag

Q3:

Analyse en monitoring DNB

Q4:

Analyse en monitoring DNB

ESG Themaonderzoek 2023
In 2023 blijft de implementatie van duurzaamheid in het toezichtraamwerk een belangrijk speerpunt. De recente aanpassing van 

de Solvency II gedelegeerde verordeningen met betrekking tot de inbedding van ‘duurzaamheid’ en de publicatie van de 

consultatieversie van de 'Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s’ spelen daarbij richtinggevende rollen. DNB zal in 

2023 de voortgang van implementatie van duurzaamheidsrisico’s in de strategie, de governance en het risicomanagement blijven 

monitoren. Daarnaast wil DNB in 2023 de dialoog over ESG-implementatie met de verzekeringssector voortzetten, bijvoorbeeld in 

de vorm van ronde tafels of één op één gesprekken.

Selectie van verzekeraars
Q1:

Self-assesment

Q3: 

Follow-up

Themaonderzoek Risicomarge
DNB voert in 2023 een themaonderzoek uit naar de risicomarge. Met dit onderzoek wil DNB meer inzicht krijgen in de methoden 

die in de markt worden gebruikt om de risicomarge te bepalen, de mate waarin de risicomarge aansluit bij de waardering van 

verzekeraars bij fusies en overnames en in de gevoeligheid van de risicomarge voor veranderingen in methoden en parameters. 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een uitvraag. In de eerste fase van het onderzoek maakt DNB een selectie van 

verzekeraars die aan deze uitvraag deelnemen. 

Selectie van verzekeraars
Q1: 

Selectie instellingen

Q2: 

Uitvraag

Q3: 

Analyse

Q4: 

Rapportage

Themaonderzoek cybersecurity en uitbesteding
Het beheersen van risico's op het gebied van informatiebeveiliging (IB), uitbesteding en cybersecurity blijft onverminderd 

belangrijk. Uit DNB toezichtsonderzoeken en dreigingsanalyses komt onder meer naar voren dat cyberdreigingen hoog zijn. We 

zien hierbij een groei van de afhankelijkheid van ketenpartners en een toename van ransomware-aanvallen. Naast een goed 

fundament op cyberweerbaarheid is ook de noodzaak van testen alsmede herstel bij geslaagde aanvallen essentieel. Hierbij heeft 

DNB ook aandacht voor de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied, in het 

bijzonder de Digital Operational Resilience Act. DNB doet bij een selectie van verzekeraars nader onderzoek in de vorm van een 

onsite, deepdive of risico inventariserende gesprekken.

Selectie van verzekeraars
Q1:

Uitvoeren themaonderzoek

Q2:

Uitvoeren themaonderzoek

Q3:

Uitvoeren themaonderzoek

Q4:

Uitvoeren themaonderzoek

Nieuwe pensioenregelgeving en verzekeraars
De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is 1 juli 2023. Het is van belang dat pensioenuitvoerders en de 

toezichthouders zich voorbereiden op deze potentiële wetswijziging, ook al is wetgeving nog niet definitief. In 2022 heeft DNB in 

kaart gebracht hoe verzekeraars inspelen op de komst van de Wtp, welke producten verzekeraars gaan aanbieden, hoe ze zich 

voorbereiden en wat uitdagingen en risico’s zijn betreffende de transitie en implementatie van de nieuwe regels. Aan de 

uitkomsten wordt opvolging gegeven waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor implementatieplannen, buy-outs en 

informatiebehoefte.  

Selectie van verzekeraars

Q1: 

Onderzoek en waar relevant 

interne en externe guidance

Q2: 

Onderzoek en waar relevant 

interne en externe guidance 

SBA NFR 2023 (prudentieel): Sectorbrede analyse niet-financiële risico's
DNB doet een reguliere sectorbrede uitvraag onder verzekeraars op het gebied van operationele- en IT-risico’s en naar de invloed 

van de governance, het gedrag en cultuur, risicomanagement en beheersmaatregelen op het risicoprofiel van verzekeraars. Naast 

de reguliere cijfermatige rapportage verzamelt DNB deze informatie jaarlijks om een beeld te krijgen van de risico's die een 

verzekeraar loopt en de specifieke beheersing van deze risico's. Deze gecombineerde informatie wordt vervolgens gebruikt voor 

het data gedreven, risicogebaseerde toezicht dat DNB uitvoert. De resultaten worden onder andere gebruikt om de agenda van 

het toezicht voor de komende periode (2024) vast te stellen.

Alle verzekeraars
Q2:

Uitvraag

Q3:

Analyse

SBA NFR 2023 (integriteit): Sectorbrede analyse niet-financiële risico's - Integriteitstoezicht vragenlijst
DNB doet een reguliere sectorbrede uitvraag onder verzekeraars op het gebied van integriteitsrisico's (de Integriteitstoezicht 

vragenlijst). Op basis van deze jaarlijkse uitvraag vormt DNB zich een beeld van de integriteitsrisico's en de beheersing daarvan 

binnen de organisatie van de verzekeraar.

Alle verzekeraars
Q2:

Uitvraag

Q3:

Analyse

SBA herverzekering bij kleine en middelgrote schadeverzekeraars
DNB voert in 2023 een sectorbrede analyse uit op herverzekering bij kleine en middelgrote schadeverzekeraars. Met dit 

onderzoek wil DNB nagaan in hoeverre opzet en werking adequaat zijn en passen bij deze schadeverzekeraars. DNB zal dit 

onderzoek starten met een marktbrede scan van deze deelpopulatie. Vervolgens zal voor een selectie van schadeverzekeraars een 

meer gedetailleerd onderzoek plaatsvinden.

Selectie van kleine en middelgrote 

schadeverzekeraars

Q1:

Desk research

Q2:

Selectie instellingen

Q3:

Onderzoek individuele 

instellingen

Q4:

Rapportage individuele 

instellingen

Opstellen Resolutieplan
Toezichtactiviteiten in het kader van resolutieplanning o.g.v. artikel 3a:81 Wft. 

DNB doet jaarlijks een ReRap data uitvraag die dient als input voor het resolutieplan. De ingevulde ReRap wordt beoordeeld op 

compleetheid en kwaliteit en waar nodig opgevolgd naar de instelling. Aanvullend worden workshops gepland ter verdieping van 

het resolutieplan. Op hoofdlijnen wordt het resolutieplan teruggekoppeld aan de instellng. Nieuw in 2023 is de (self assessment) 

uitvraag nulmeting afwikkelbaarheid aan de hand van de beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars.

Selectie van verzekeraars
Q1:

ReRap data uitvraag
Q2:

Eventuele opvolging na de ReRap

Q3:

Inplannen workshops en uitvraag 

nulmeting

Q4:

Terugkoppeling
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Loan level data woninghypotheken
DNB doet wederom een data-uitvraag woninghypotheken. Het betreft een jaarlijks terugkerende rapportage over de uitzettingen 

op Nederlandse woninghypotheken op het niveau van individuele leningen. Gedetailleerde informatie over deze leningen helpt 

DNB bij een zorgvuldige monitoring van ontwikkelingen in de hypothecaire kredietverlening met het oog op de risico’s voor de 

financiële stabiliteit. Er volgt geen terugkoppeling op deze uitvraag.

Selectie van grote verzekeraars
Q3:

Uitvraag 

Q4: 

Data analyse

IFRS 17/9
Vanaf 2023 passen IFRS-verzekeraars de nieuwe standaard IFRS 17/9 toe. Deze nieuwe standaard heeft grote gevolgen voor de 

verslaggeving van verzekeraars. Nadat DNB in 2022 stil heeft gestaan bij de implementatie van deze standaard door verzekeraars, 

wil DNB in 2023 inzicht krijgen in de belangrijkste gevoeligheden ten aanzien van de ontwikkeling van het eigen vermogen en het 

resultaat op IFRS basis en meer in het bijzonder op die gebieden waar dit afwijkt van de Solvency II gevoeligheden. 

Selectie van verzekeraars
Q3: 

Uitvraag

Q4: 

Analyse en gesprekken

OPERATIONELE EN IT RISICO'S

Zie thema Cybersecurity en uitbesteding en Roundtables Cybersecurity 
Selectie van verzekeraars

Q1:

Uitvoeren themaonderzoek

Q2:

Uitvoeren themaonderzoek

Q3:

Uitvoeren themaonderzoek

Q4:

Uitvoeren themaonderzoek

Vragenlijst informatiebeveiliging (SBA-IB)
Deze uitvraag is onderdeel van de SBA-NFR (prudentieel). Voor de SBA-IB doet DNB een sectorbrede uitvraag naar de 

volwassenheid van informatiebeveiliging en de beheersing van uitbestedingsrelaties. De instelling wordt gevraagd een self-

assessment in te vullen. Bij de beoordeling van het self-assessment zal DNB mogelijk aanvullende informatie en documentatie 

opvragen.

Alle verzekeraars
Q2: 

Uitvraag 

Q3:

Analyse

Q4:

Terugkoppeling

EIOPA/DNB: Outreach DORA
In 2023, an EIOPA/DNB inquiry can take place aimed at outsourcing and sub-outsourcing relations. The objective of the inquiry is 

to maintain insight in concentrations of (critical) outsourcing relations, and also to do a stock taking of how risks in the 

outsourcing chains are managed. The inquiry may take place in consultation with EIOPA.

Selectie van verzekeraars
Q3:

Potential stock take / out reach

Q4:

Potential stock take / 

out reach

EIOPA

EIOPA: Data request to study climate-related underwriting risk differentials
De uitvraag heeft als doel om best practices te verzamelen van klimaatgerelateerde verzekeringstechnische risicoverschillen in 

contracten van schade- en herverzekeraars. Deelname aan dit onderzoek is op vrijwillige basis.

Selectie van verzekeraars
Q3: 

Uitvraag

Q4: 

Analyse

EU climate change stress test (one-off, coordinated exercise)
In accordance with the European Commission’s Strategy for financing the transition to a sustainable economy, an EU-level climate 

change stress test across the financial sector will be conducted. The timeline of the exercise would be undertaken in H2/2023 or 

H1/2024. It is yet to be decided if this stress test is top down, bottom up or combined. 

Selectie van verzekeraars

IAIS

Regular GME, Individual Insurer Monitoring data request
De reguliere Global Monitoring Exercise (GME)  heeft als doel om trends en systeemrisico’s in de mondiale verzekeringssector te 

identificeren en te monitoren. De reguliere “Individual Insurer Monitoring (IIM)”-uitvraag dient als input voor deze analyse. 

Selectie van grote verzekeraars
Q1: 

Uitvraag

Q2: 

Analyse

Q3: 

Analyse

Q4: 

Publicatie Gimar report

SEMINARS, ROUND TABLES

Verzekeringsmiddag
De verzekeringsmiddag is een jaarlijks terugkerend evenement waarin DNB in gesprek gaat met de sector over actuele en 

toekomstige onderwerpen en ontwikkelingen die spelen in de markt. Te zijner tijd ontvangt de bestuurder een uitnodiging. Het 

staat de bestuurder vrij om deze verder in zijn/haar organisatie te verspreiden. De datum wordt nader vastgesteld.

Alle verzekeraars
Q3:

Datum n.t.b.

Actuarismiddag
De actuarismiddag is een jaarlijks terugkerend evenement waarin DNB in gesprek gaat met deze beroepsgroep over de relevante 

actuele ontwikkelingen. 

Alle verzekeraars
Q4: 

Datum n.t.b.

Round Table Cybersecurity en Uitbestedling: Digital Operations Resilience Act (DORA)
DNB organiseert een round table met een selectie van instellingen waarbij aandacht wordt besteed aan de impact van DORA op 

de sector. Indien mogelijk wordt de vertaling van DORA op de huidige toezichtswerkzaamheden nader gemotiveerd. Deze round 

table zal in de eerste helft van 2023 worden georganiseerd.

Selectie van verzekeraars
Q1:

Round Table in Q1 of Q2 2023

Q2:

Round Table in Q1 of Q2 2023

*) Deze kalender geeft een overzicht van sectorbrede onderzoeken en uitvragen van De Nederlandsche Bank N.V. die bij verzekeraars worden uitgevoerd in het kader van toezicht en financiële stabiliteit en resolutie. De kalender ziet op onderzoeken en uitvragen die nu staan gepland op basis van huidige inzichten en omstandigheden. 

Indien veranderingen in het actuele risicobeeld of veranderingen in de toezichtcapaciteit  daar aanleiding toe geven, kan de planning van onderzoeken tussentijds worden herzien. Dit geldt ook voor de onderwerpen die staan vermeld bij EIOPA en IAIS. De integriteitsonderzoeken worden separaat aan betrokken instellingen 

gecommuniceerd.
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