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BETROKKEN VERZEKERAARS

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

THEMA'S
Uitgestelde belastingen
Uitgestelde belastingen is een belangrijk thema in 2022. DNB doet een sectorbreed onderzoek naar de implementatie van de
Selectie van Solvency II
wetgeving die per 1 januari 2020 is ingegaan, ten aanzien van de verwerking van uitgestelde belastingen bij de berekening
verzekeraars (niet-zorg)
van de Solvency II kapitaaleis en Eligible Own Funds. Het onderzoek omvat een informatieverzoek aan alle solo-entiteiten van
verzekeraars (niet-zorg) die per jaareinde 2020 een vorm van uitgestelde belastingen (DTA, DTL of LAC DT) hanteerden.

Q1:
uitvraag aan alle solo-entiteiten
(niet-zorg) die per 2020YE DTL,
DTA of LAC DT rapporteerden

Q2:
uitvraag ontvangen

Q3:
onderzoek

Q4:
collectieve (en in specifieke
gevallen individuele)
terugkoppeling resultaten

Q3:
interviews en rondetafels

Q4:
terugkoppeling resultaten

Duurzaamheid / ESG risicobeheer
Duurzaamheid is een belangrijk thema in 2022 voor verzekeraars, in de rol als belegger, maar zeker ook in de rol als
risicodrager. Nadat de afgelopen jaren is onderzocht in hoeverre verzekeraars klimaat-gerelateerde risico’s hebben
geïmplementeerd in hun ORSA, zal DNB in 2022 onderzoek doen bij verzekeraars naar de onderbouwing en uitvoering van
het ESG beleid en naar de integratie van de ESG risico’s in het risicobeheersingsraamwerk.

Selectie van verzekeraars

Q1:
Q2:
deskresearch en onsite onderzoek interviews, onsite onderzoek en
rondetafels

Nieuwe pensioenregelgeving en verzekeraars
Q1:
Uitvraag uitsturen aan
pensioenverzekeraars

Q2:
Analyse antwoorden en
sectorbrede terugkoppeling

n.t.b.

n.t.b.

Q1:
Uitvraag en onderzoek

Q2:
Uitvraag en onderzoek

Q3:
Uitvraag en onderzoek

Q4:
onderzoek, analyse en
terugkoppeling resultaten

Alle verzekeraars

Q2:
uitvraag

Q3:
analyse

Selectie van WGA-verzekeraars

Q2:
Uitvraag

Q3:
Analyse

Q2:
Uitvraag

Q3:
Interviews en afhankelijk van de
uitkomsten wordt een
terugkoppeling gedaan.

Q2:
Analyse ingevulde ReRap data
uitvraag en evt. opvolging

Q3:
Opstellen resoutieplannen en
workshops verzekeraars ter
verdieping van het resolutieplan

De nieuwe pensioenregelgeving is een belangrijk thema in 2022. De beoogde inwerkingtreding van de ‘Wet toekomst
Selectie van verzekeraars
pensioenen’ is niet alleen op pensioenfondsen maar ook op pensioenverzekeraars van invloed. De impact van de beoogde
nieuwe wet- en regelgeving als ook hoe verzekeraars hierop inspelen wordt voor een selectie van verzekeraars nader in kaart
gebracht. Dit zowel op het gebied van bedrijfsmodel/strategie als financieel en operationeel/IT risico.

Cybersecurity in de keten
Cybersecurity is wederom een belangrijk thema in 2022. DNB beooordeelt of instellingen in 2022 voldoende en structurele
aandacht hebben voor effectieve beheersmaatregelen voor het waarborgen van cybersecurity in de gehele (uitbestede)
Selectie van verzekeraars
keten. DNB besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de rol en het kennisniveau van bestuurders en (interne)
toezichthouders op dit onderwerp. In dit themaonderzoek worden de DNB Q&A en GP Informatiebeveiliging en Uitbesteding
betrokken.

ALGEMEEN
SBA NFR 2022 (prudentieel): Sectorbrede analyse niet-financiële risico's
DNB doet een reguliere sectorbrede uitvraag onder verzekeraars op het gebied van operationele- en IT-risico’s, de invloed
van het bedrijfsmodel (inclusief NCG informatie) en naar de invloed van de governance, het gedrag en cultuur,
risicomanagement en beheersmaatregelen op het risicoprofiel van verzekeraars.

WGA-ERD Uitvraag
DNB monitort de ontwikkelingen in de WGA-ERD-portefeuilles. In de afgelopen jaren werden resultaten positief beïnvloed
door (eenmalige) effecten vanuit oude schadejaren en kwamen realisaties niet altijd overeen met eerder afgegeven
prognoses.

Onzekerheid coronagerelateerde schadelast
Ook in 2021/2022 zorgt de coronacrisis voor onzekerheid in de uiteindelijke schadelast en de premiestelling, mede vanwege
Zorgverzekeraars
aanhoudend onzekere budgetramingen. DNB doet in 2022 verdiepend onderzoek naar de realisatie van de schadelast versus
de verwachte schadelast en naar de oorzaak van de verschillen en de impact op het verzekeringstechnisch risico.

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

Selectie van verzekeraars

Q1:
ReRap data uitvraag en dialoog
met verzekeraars

Q4:
Terugkoppeling resultaten

Q4:
Opstellen en afronden van
resolutieplan en deze bespreken op
de resolutieraad

Q3:
Uitvraag wordt verstuurd,
peildatum is 30 juni 2022.
Deadline voor rapportage eind
september. Er volgt geen
terugkoppeling.

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 Selectie van grote verzekeraars
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.

Monitoring voortgang wereldwijde hervorming alternatieve rentebenchmarks
DNB/AFM doen wederom een data-uitvraag naar de hoeveelheid contracten waarbij gebruik wordt gemaakt van
rentebenchmarks, om op deze manier de voortgang van instellingen in kaart te brengen in de transitie naar alternatieve
rentebenchmarks. Met de uitvraag wordt inzichtelijk welk deel van de contracten i) moet worden aangepast, ii) reeds is
overgezet naar alternatieve rentebenchmarks en iii) moet worden voorzien van een terugvaloptie. Dit betreft de laatste
uitvraagronde.

Selectie van grote verzekeraars

Q1:
Uitvraag uitgestuurd in Dec 2021.
Aanleverdeadline medio februari
2022
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OPERATIONELE EN IT RISICO'S
Zie thema Cybersecurity in de keten en Roundtables Cybersecurity
Vragenlijst informatiebeveiliging (SBA-IB)
DNB doet een sectorbrede uitvraag naar de volwassenheid van informatiebeveiliging en beheersing van
uitbestedingsrelaties. Uw organisatie wordt gevraagd een self-assessment in te vullen en hierin verwijzingen op te nemen
naar belangrijke bewijsstukken. Bij de beoordeling van uw self-assessment zal DNB mogelijk aanvullende informatie en
documentatie opvragen.

Q2:
uitvraag uitsturen en retour
ontvangen

Q3:
analyse

Q4:
terugkoppelen resultaten

Q1:
Publicatie uitvraag

Q2:
Inzendingen ontvangen en
controleren

Q3:
Analyse van inzendingen

Q4:
Analyse van inzendingen en delen
inzichten

Kleine selectie verzekeraars

Q1:
Publicatie uitvraag (maart)

Q2:
Inzendingen ontvangen en
controleren

Q3:
Analyse van inzendingen

Q4:
Rapporteren uitkomsten uitvraag

Alle verzekeraars

n.t.b.

Alle verzekeraars

n.t.b.

Selectie van verzekeraars

Q1:
Roundtable wordt gepland in Q12022

Alle verzekeraars

EIOPA
MCRCS data request (comparative study on the market and credit risk models)
EIOPA doet jaarlijks een uitvraag om begrip en inzicht te verkrijgen in modellering van markt- en kredietrisico in het Intern
Model bij verzekeraars en om deze uitkomsten met elkaar te vergelijken.

Kleine selectie van (IM-)
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.

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.

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

CIO Round Table Q1 2022: actuele ontwikkelingen rondom cybersecurity
DNB houdt een round table met CIO’s en/of directieleden met IT in portefeuille over actuele ontwikkelingen rondom
cybersecurity in de keten. In deze round table zullen waar mogelijk ook de resultaten van het thema onderzoek worden
gedeeld. Deze round table zal in Q1-2022 worden georganiseerd en een selectie van instellingen waar DNB ter plaatse
onderzoek heeft verricht zal hiertoe worden uitgenodigd.

Round Table Uitbestedingen en impact Digital Operations Resilience Act (DORA) Q4-2022
DNB houdt een round table met een selectie van instellingen waarbij aandacht wordt besteed aan de impact van DORA op de
Selectie van verzekeraars
sector. Indien mogelijk wordt de vertaling van DORA op de huidige toezichtswerkzaamheden nader gemotiveerd. Deze round
table zal in Q4-2022 worden georganiseerd.

Q4:
Roundtable wordt gepland in Q42022

*) 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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