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Agenda – integratie duurzaamheid

De Nederlandsche Bank (15 minuten)

Edward Samsom – projectleider integratie ‘duurzaamheid’  in toezicht

• Wettelijk kader ESG in Solvency II, publicaties en een aantal observaties

Nationale Nederlanden (15 minuten)

Harold Hendriks – Senior Enterprise Risk Manager Sustainability

• Sustainability at NN Group Risk

Tijd voor vragen en discussie (15 minuten)
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Sustainability Reporting Directive (CSRD)

IMVO Convenant Verzekeringssector
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Aanpassingen in Solvency II wetgeving

▪ Wijziging van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wat betreft de integratie van 

duurzaamheidsrisico’s in de governance van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. 

Deze wijziging van kracht sinds 2 augustus 2022.

▪ Concreet zijn de volgende artikelen van de Gedelegeerde Verordening gewijzigd.

▪ Artikel 1, Definities

▪ Artikel 260, Risicomanagement gebieden (acceptatie en reservering en beleggingsrisico 

management)

▪ Artikel 269, Risicomanagementfunctie

▪ Artikel 272, Actuariële functie

▪ Artikel 275, Beloningsbeleid

▪ Nieuw: Artikel 275 bis, Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het “prudent person”-beginsel
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Andere publicaties

▪ Q&A Klimaatrisico’s bij verzekeraars 

▪ Application guidance on climate change materiality assessments and climate change scenarios 

in ORSA (2 augustus 2022)

▪ ‘Op weg naar een duurzame balans’ (7 december 2021)
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Themaonderzoek en ‘klimaatgids’

▪ TV-themaonderzoek 2022

▪ Onderzoeken / gesprekken

▪ Uitwerking in good practices

▪ DNB cross-sectorale gids: “Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s”

▪ Voorlopige uitkomsten themaonderzoek

▪ Ruim 10 verzekeraars gesproken (inventariserende gesprekken en ‘on-sites’)

▪ Bij de meeste verzekeraars staat duurzaamheid op de radar, zeker gezien de recente aandacht voor de ORSA

▪ Veelal thema opgenomen in het beleggingsbeleid (‘uitsluitingsbeleid’ en ‘engagement’)

▪ Moeite met de vertaling van gesignaleerde risico in de ORSA naar ‘Strategie’ en ‘Business Model’

▪ Inbedding in ‘governance-opzet’ en ‘riskmanagement’ is voor verbetering vatbaar 

▪ Aantal verzekeraars zet stappen op het gebied van ‘verzekerbaarheid’ en ‘impact-verzekeren’

▪ Vragen over beschikbaarheid data en over ‘hoe te rapporteren’
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Themaonderzoek en ‘klimaatgids’ (2)

▪ DNB cross-sectorale gids: “Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s”

▪ Verwacht in Q4 2022

▪ Cross-sectorale aspecten aangevuld met ‘good practices’ vanuit de verschillende sectoren.

▪ De good practices voor de verzekeraars zijn grotendeels gebaseerd op observaties uit de recent uitgevoerde ‘on-site’ onderzoeken en 

inventariserende gesprekken met verzekeraars.

▪ De volgende aspecten zullen worden uitgewerkt

▪ Bedrijfsmodel en strategie – het in kaart brengen van mogelijke gevolgen van klimaatverandering

Good Practice (GP): de verzekeraar houdt in haar strategie rekening met mogelijke gevolgen van klimaatverandering, niet alleen op de korte termijn, 

maar nadrukkelijk ook op de lange termijn.

▪ Governance – het inbedden van risico’s mbt klimaatverandering in de organisatie

GP: het bestuur van de verzekeraar koppelt in het bestuur, maar ook in de rest van de organisatie, verantwoordelijken aan het in kaart brengen en 

monitoren van klimaatrisico’s

▪ Risicomanagement – het inbedden van klimaatrisico’s in het risicomanagement

GP: klimaatrisico’s worden vertaald naar ‘prudentiele risico’s zoals ‘markt’ en ‘verzekeringstechnisch’ en worden beheerst 

▪ Informatievoorziening – het verzamelen van data op het gebied van klimaatverandering ten behoeve van interne en externe verslaglegging

GP: de verzekeraar voert een gap-analyse uit m.b.t. gewenste en beschikbare data, verzameld relevante data en gebruikt de gegevens over 

klimaatrisico’s voor rapportages aan interne als externe stakeholders.
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vervolgstappen

▪ Integratie van klimaat- en milieurisico’s in het toezicht

▪ Solvency II gaat verder dan de cross-sectorale gids van DNB; de  noemt duurzaamheidsrisico’s

( ESG staat voor Environmental, Social & Governance)

▪ In 2022 gaan we nog in gesprek met de sector over de ‘gids’ (consultatie)

▪ In 2023 Integratie in toezichtmethodiek

▪ In gesprekken, vragenlijsten en onderzoeken zal ESG een groter onderdeel uitmaken

▪ Aandacht voor klimaat in de ORSA
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