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1 Inleiding

DNB is onafhankelijke centrale bank, toezicht-

houder, resolutie- en DGS-autoriteit en zet 

zich in voor een stabiel financieel systeem met 

het oog op duurzame welvaart in Nederland. 

Als toezichthouder maakt DNB zich sterk voor 

een solide en integer financieel stelsel. Daarom 

houdt zij prudentieel en integriteitstoezicht op 

banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere 

financiële instellingen.

In de jaarlijkse Toezicht Vooruitblik beschrijft 

DNB trends en ontwikkelingen in economie en de 

financiële sector, in het bijzonder ontwikkelingen die 

relevant zijn voor de instellingen waar DNB toezicht 

op houdt en voor haar werkzaamheden. Voorts laat 

DNB zien waar zij het komend jaar in het bijzonder 

aandacht aan wil besteden. 

In de Toezicht Vooruitblik licht DNB expliciet zaken 

uit die nieuw zijn en/of waar DNB in haar toezicht 

de nadruk op legt. Uiteraard blijven wij onze 

reguliere toezichtactiviteiten en werkzaamheden 

gewoon uitvoeren en passen wij onze focus aan als 

de actualiteit daarom vraagt.

De aandachtspunten in de Toezicht Vooruitblik 

2020 zijn in lijn met de Speerpunten uit de Visie 

op Toezicht 2018-2022 en spelen in op actuele 

ontwikkelingen. Om in het licht van deze 

ontwikkelingen haar taakuitoefening effectief te 

kunnen blijven vormgeven, heeft DNB bankbreed 

de volgende aandachtspunten geformuleerd:

 ▪ DNB integreert Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) volledig in alle elementen 

van haar taakuitoefening; 

 ▪ DNB bewerkstelligt met haar inzet meer 

evenwichtige economische verhoudingen met 

structurele oplossingen voor lange termijn 

vraagstukken; 

 ▪ DNB werkt datagedreven en op basis van digitale 

technieken in al haar taakgebieden. 

 ▪ inzet van DNB levert een erkende bijdrage aan 

het vertrouwen dat Nederlanders hebben in 

financiële instellingen; 

 ▪ DNB werkt toe naar een medewerkersbestand 

dat bestaat uit medewerkers met een meer 

diverse achtergrond, die op effectieve wijze en in 

dialoog met stakeholders tot resultaten komen; 

 ▪ DNB maakt voor interne en externe stakeholders 

inzichtelijk dat zij haar taken effectief en 

kostenbewust uitvoert.

In lijn met de Visie op Toezicht 2018-2022 

blijft DNB ook in 2020 onverminderd inspelen 

op technologische vernieuwing, sturen op 

toekomstgerichtheid en duurzaamheid en blijft 

streng op financieel-economische criminaliteit. 

Ook blijft DNB in 2020 nauw samenwerken 

met andere toezichthouders. Zo voert DNB het 

prudentiële toezicht op banken uit als onderdeel 

van het Single Supervisory Mechanism (SSM), onder 

eindverantwoordelijkheid van de Europese 

Centrale Bank. Internationaal werkt DNB samen 

met de European Supervisory Authorities (ESA’s) 

EBA, ESMA en EIOPA. Op nationaal niveau werkt 

DNB onder anderen samen met de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) en de partners binnen 

het Financieel Expertise Centrum (FEC).



6 Ook komend jaar zal DNB financiële instellingen 

vooraf informeren over haar toezichtonderzoeken. 

Door het jaar heen zullen wij de sector en het 

publiek op de hoogte houden van actuele en 

relevante ontwikkelingen door middel van 

onze nieuwsbrieven, DNBulletins, rapporten en 

nieuwsberichten.
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Het werk van DNB als toezichthouder 
wordt mede bepaald door trends, 
risico’s en actuele ontwikkelingen die 
van invloed zijn op de financiële sector. 
Daarom beoordeelt DNB ieder jaar 
opnieuw welke risico’s in haar toezicht 
om bijzondere aandacht vragen, zodat 
wij onze toezichtinspanning hierop 
kunnen aanpassen. De voornaamste 
ontwikkelingen en risico’s lichten 
wij hieronder toe. Verschillende van 
deze risico’s worden in de navolgende 
(sectorspecifieke) hoofdstukken verder 
uitgewerkt. 

Langdurig lage rente
Afgelopen jaar zijn de rentes in het eurogebied 

tot op een historisch laag niveau gedaald. 

Markten houden er rekening mee dat de rentes 

voor een langere periode laag zullen blijven. 

Een langdurig lage rente betekent op termijn 

lagere rente-inkomsten voor banken, zet het 

bedrijfsmodel van veel (levens-)verzekeraars 

onder druk en veroorzaakt een neerwaartse druk 

op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. 

Daarnaast geeft de combinatie van een lage 

rente en een vooralsnog ruim monetair beleid 

een prikkel tot search for yield. Hierdoor kunnen 

spelers in de financiële sector gevoeliger worden 

2 Risico’s, uitdagingen en 
trends in de Nederlandse 
financiële sector

Figuur 1 Na een stijging van de rente in 2018 daalt deze in 2019 weer
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8 voor een marktcorrectie. Search for yield kan zich 

ook manifesteren door een verschuiving richting 

meer risicovolle beleggingen. Wanneer financiële 

instellingen in een zoektocht naar rendement hun 

risicoprofiel vergroten, moeten zij wel in staat zijn 

om deze risico’s te beheersen en zorgen dat het 

risicoprofiel passend is bij de risicohouding van de 

instelling.

De andere kant van de langdurig lage rente is dat 

financiële markten, na jarenlange afwezigheid, 

sinds 2018 en 2019 weer meer volatiliteit kennen. 

De huidige marktomstandigheden blijven zich 

kenmerken door hoge waarderingen. Hierdoor is 

het risico op een significante correctie aanzienlijk. 

Financieel-economische criminaliteit
Een maatschappelijke trend van de afgelopen jaren 

is de internationale en nationale aandacht voor de 

bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. 

Hoewel financiële instellingen hun inzet vergroten, 

laten DNB-onderzoeken zien dat er over de hele 

linie nog een forse inspanning van instellingen in de 

financiële sector nodig is om risico’s rond financieel-

economische criminaliteit voldoende te beheersen. 

Belang van verandervermogen
Financiële instellingen hebben naast een heldere 

strategie ook voldoende verandervermogen 

nodig om in te spelen op de ontwikkelingen 

die op hen afkomen. Zo is het onder andere 

van belang dat instellingen meebewegen met 

veranderende (arbeids)marktomstandigheden, 

regelgeving en nieuwe ontwikkelingen zoals 

digitalisering, klimaatverandering en de transitie 

naar een koolstofarme samenleving. Als het gaat 

om technologische vernieuwing heeft DNB in 

2020 specifiek aandacht voor de verhoging van 

de datakwaliteit ten behoeve van rapportages en 

assessments. Op het gebied van toekomstgerichtheid 

en duurzaamheid onderzoekt DNB in 2020 ook 

nieuwe staartrisico’s. 

DNB beoordeelt of instellingen strategische 

veranderingen tijdig en succesvol kunnen 

doorvoeren. Bij een gebrek aan verandervermogen 

staan het verdienpotentieel en uiteindelijk de 

financiële soliditeit van instellingen op het spel. 

Cyberaanvallen en IT-verstoringen
Cyberaanvallen en IT-verstoringen vormen een 

belangrijk risico dat veel aandacht van het toezicht 

vraagt. Vooral banken en betaalinstellingen worden 

hierdoor geraakt. Door de voortgaande digitalisering 

van de systemen van financiële instellingen wordt 

ook de impact van IT-verstoringen steeds groter. 

Wereldwijde geopolitieke onzekerheid 
en Brexit
Net als afgelopen jaar blijft geopolitieke onzekerheid 

hoog, zoals blijkt uit de Geopolitical Risk Index (zie 

figuur 2). Zo drukt de handelsoorlog tussen China en 

de Verenigde Staten de handel en de economische 

vooruitzichten van beide landen en leiden 

ontwikkelingen als het Belt and Road Initiative van 

China tot een toename van strategische competitie 

om economische en politieke invloed tussen China, 

de Verenigde Staten en de Europese Unie. 

Bijzondere aandacht van DNB heeft de Brexit: 

deze veroorzaakt naast prudentiële risico’s voor 

bestaande onder toezicht staande instellingen ook 

een toenemend aantal vergunningsaanvragen en 

mogelijk dus een grotere toezichtpopulatie. De 

meeste van de aanvragende partijen waren in 2019 
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nog niet actief of slechts zeer beperkt actief via hun 

Nederlandse entiteit. Dit geldt in het bijzonder voor 

de zogenaamde handelsplatformen. Ook is een 

aantal grote vermogensbeheerders voornemens 

om na de Brexit hun activiteiten in Nederland uit te 

breiden dan wel activiteiten op te starten. Ditzelfde 

geldt voor de groep Handelaren Eigen Rekening.

Kwetsbaarheden op vastgoedmarkten
Vanwege lage verliezen in het verleden schatten 

banken de risico’s van hun hypothecaire leningen 

laag in. De risicoweging voor Nederlandse 

hypothecaire leningen behoort momenteel tot de 

laagste van de EU. DNB acht deze risicoweging, 

gelet op het toegenomen systeemrisico in de 

huizenmarkt, vanuit macroprudentieel oogpunt 

onvoldoende. Om die reden heeft DNB in oktober 

2019 een ondergrens aangekondigd aan de 

risicoweging van hypothecaire leningportefeuilles 

bij banken, die in het najaar 2020 in zal gaan. De 

ondergrens is hoger naarmate de onderliggende 

hypothecaire leningen een hogere loan-to-

value (LTV) ratio hebben. Hierdoor zijn banken 

beter in staat de gevolgen van een eventuele 

huizenprijscorrectie op te vangen. 

Index, 10-jaars gemiddelde = 100
Figuur 2 Geopolitieke onzekerheid trendlijn stijgt al jaren, begin 2019 lichte daling
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Index, het jaar 2000 = 100

Figuur 3 De prijsontwikkeling van koopwoningen en commercieel vastgoed 
lopen uiteen
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3.1 Missie en visie

In lijn met de Visie op Toezicht 2018-2022 zal 

DNB in 2020, in aanvulling op de doorlopende en 

reguliere toezichttaken, aan drie onderwerpen 

extra prioriteit geven: 

1. tech nologische vernieuwing en digitalisering

2.  maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

en duurzaamheid

3.  financieel economische criminaliteit en integriteit. 

De inspanningen op bovengenoemde onderwerpen 

zijn vertaald in specifieke Key Indicators (KI’s). Deze 

KI’s tezamen met meer algemene KI’s zijn inclusief 

de bijbehorende streefwaarden opgenomen in 

een bijlage.

3.2 Inspelen op technologische 
vernieuwing

De financiële wereld blijft in beweging. Voortgaande 

digitalisering en specifieke technologische 

ontwikke lingen zoals toepassing van artificial 

intelligence maken nieuwe producten en diensten 

mogelijk, waardoor ook nieuwe partijen de markten 

betreden. Zowel nieuwe als bestaande partijen 

zullen zich adequaat op de zich snel ontwikkelende 

digitale wereld moeten instellen. Dat geldt voor alle 

sectoren. 

Mede om die reden heeft DNB organisatie-breed 

een Digitale Strategie. De versnelling van het 

gebruik van techniek en data in de sector slaagt 

alleen als risico’s tijdig worden gezien en wet- en 

regelgeving beheerste vernieuwing accommodeert. 

Uitvoering van de Digitale Strategie zal ook leiden 

tot sneller inzicht in de kern van de vraagstukken, 

een meer gerichte en dus efficiënte uitoefening 

van het toezicht, meer consistentie en een meer 

proportionele benadering. Digitaal zal de norm 

worden en DNB wil zich als toezichthouder 

transformeren naar een smart supervisor. Dit is 

een meerjarig traject. 

DNB zal komend jaar, als onderdeel van de 

actualisatie van haar toezichtmethodologie, een 

datagedreven aanpak in haar toezichtpraktijk 

integreren, investeren in het Digitaal Loket Toezicht 

en haar samenwerking op internationaal vlak 

ook op digitaal gebied intensiveren. DNB heeft in 

2020 specifiek aandacht voor de verhoging van 

de datakwaliteit ten behoeve van rapportages en 

assessments en zal het gebruik van al bestaande 

data optimaliseren. 

Ook zal DNB de impact van de digitalisering op de 

sector nauwgezet volgen en deze inzichten vertalen 

naar acties en kennis voor toezicht en, naast de 

gebruikelijke communicatiemiddelen, innovatieve 

toepassingen gebruiken om transparant en 

betrouwbaar te communiceren.

In het kader van het in 2019 gestarte iForum zal 

DNB in 2020 met de sector samenwerken in 

pilots en projecten om daarmee verdere kennis 

op te bouwen over de impact en kansen van 

technologische ontwikkelingen. DNB zal dan ook 

via haar markttoegangspraktijk, toetsingen en 

integriteitstoezicht ruimte bieden aan innovatie 

in de financiële sector en publiek/private 

samenwerking op het gebied van Customer Due 

Diligence, policy alignement en transactiemonitoring. 

3 Toezicht

https://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/visie-op-toezicht/index.jsp


12 3.3 Sturen op toekomstgerichtheid en 
duurzaamheid

Maatschappelijke en ecologische uitdagingen 

zoals klimaatverandering en de transitie naar een 

koolstofarme samenleving vragen van financiële 

instellingen dat zij toekomstgericht zijn en inzicht 

hebben in de financiële risico’s die zij als gevolg van 

deze ontwikkelingen lopen. Inmiddels heeft DNB 

de identificatie en beheersing van klimaatrisico’s in 

grote mate verankerd in haar toezicht op banken, 

verzekeraars en pensioenfondsen. In 2020 zal dit 

verder ten uitvoer worden gelegd. Zo zal DNB de 

aandacht voor klimaatrisico’s als onderdeel van de 

interne risicobeoordeling (ICAAP) in haar toezicht 

op banken beoordelen. Waar opportuun worden 

klimaatrisico’s onderdeel gemaakt van toekomstige 

on-sites en zal DNB deze onderwerpen ter sprake 

blijven brengen in de reguliere toezichtgesprekken. 

Voor verzekeraars heeft DNB een kader ontwikkeld 

waarmee zij kan beoordelen in welke mate 

verzekeraars in hun Own Risk and Solvency Assessment 

(ORSA) en beleggingsbeleid rekening houden met 

klimaat gerelateerde risico’s. Verder zal DNB in 

2020 het integrale beoordelingsproces van het 

risicomanagement in de zogenoemde 2e pijler 

van Solvency II nader onderzoeken. Daarbij wordt 

onder andere de nadruk gelegd op hoe verzekeraars 

met klimaatrisico’s omgaan. In de pensioensector 

zal DNB in de on-site onderzoeken, de reguliere 

toezichtgesprekken en bij de analyse van de 

Eigenrisicobeoordeling aandacht hebben voor hoe 

pensioenfondsen Environmental, Social & Governance 

(ESG)-factoren meenemen in hun risicobeheer. 

1 Op waarde geschat? Duurzaamheidsrisico’s en -doelen in de Nederlandse financiële sector, DNB 2019.

Met behulp van de hierbij verkregen inzichten zal 

DNB meer invulling geven aan de open normen 

in de wet ten aanzien van ESG-factoren. Ook in 

2020 zullen wij ons inzetten voor de integratie 

van aandacht voor klimaatgerelateerde risico’s in 

internationale financiële wet- en regelgeving.

Ook zal DNB komend jaar verkennen op welke wijze 

de beheersing van klimaatrisico’s geïntegreerd kan 

worden in markttoetredings- en toetsingsvereisten. 

Hierbij wordt onderzocht of nieuwe toetreders aan 

eisen rondom de beheersing van klimaatrisico’s 

moeten voldoen om een vergunning te krijgen, en in 

hoeverre nieuw te benoemen medebeleidsbepalers 

aandacht zullen hebben voor klimaatrisico’s. Tot slot 

zal DNB onderzoeken in hoeverre gedrag en cultuur 

binnen financiële instellingen van invloed zijn op 

duurzame financieringsbeslissingen. 

Wij onderzoeken ook in 2020 nieuwe staartrisico’s. 

Zo zal in navolging van het in 2019 gepubliceerde 

rapport Op waarde geschat?1 onderzocht worden 

welke implicaties de afname van biodiversiteit heeft 

voor financiële instellingen. 

3.4 Streng op financieel-economische 
criminaliteit

DNB heeft het voorkomen van betrokkenheid van 

financiële instellingen bij financieel-economische 

criminaliteit tot één van haar strategische 

prioriteiten gemaakt. Integer handelen van financiële 

instellingen draagt in belangrijke mate bij aan 

https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-verzekeren/nieuwsbrief-verzekeren-november-2019/dnb386154.jsp
https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-verzekeren/nieuwsbrief-verzekeren-november-2019/dnb386154.jsp
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/DNBulletin2019/dnb381614.jsp
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publiek vertrouwen in deze instellingen, wat een 

essentiële voorwaarde is voor het goed functioneren 

van het financiële stelsel. Wij zien dat de politieke en 

maatschappelijke aandacht voor de integriteit van de 

financiële sector de afgelopen jaren, zowel nationaal 

als internationaal, sterk is toegenomen. De opkomst 

van crypto’s en andere digitale valuta draagt hier aan 

bij. Voor de bestrijding van financieel-economische 

criminaliteit is het cruciaal dat financiële instellingen 

hun poortwachtersfunctie adequaat inrichten en 

uitvoeren. 

Nieuwe toezichttaken 

Met ingang van 2020 zal DNB op grond van de 

implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn 

(AMLD5) toezicht gaan houden op twee 

categorieën crypto-instellingen (handelaren 

en e-wallet providers). Het gaat om aanbieders 

van diensten voor het wisselen van fiduciaire 

valuta en virtuele valuta en aanbieders van 

bewaarportemonnees. Dit betekent dat deze 

instellingen zich bij DNB moeten registreren en dat 

de bestuurders en sommige (in de wet genoemde) 

aandeelhouders van deze instellingen worden 

getoetst. Daarnaast heeft de Europese Commissie in 

het najaar van 2019 de geschiktheid van huidige EU-

wetgeving voor crypto’s getoetst en de haalbaarheid 

en voordelen van een mogelijk gemeenschappelijk 

EU-regelgevingskader voor crypto’s onderzocht. 

Een dergelijk gemeenschappelijk regelgevingskader 

voor crypto’s zou invloed kunnen hebben op de 

manier waarop DNB toezicht houdt. Ook zal DNB 

toezicht gaan houden op de aansluitplicht van 

banken bij het verwijzingsportaal bankgegevens, 

een op grond van AMLD5 verplicht centraal register 

met gegevens van bankrekeninghouders. Verder zal 

DNB Anti-Money Laundering/Combating the Financing 

of Terrorism (AML/CFT) colleges oprichten voor 

de Wwft-plichtige financiële instellingen die ook 

elders in Europa actief zijn en zal DNB intensiever 

interacteren met de ECB en de EBA die een 

versterkte AML/CFT bevoegdheid heeft gekregen. 

Daarbij kan de EBA ook actie ondernemen bij 

overtredingen van nationale regelgeving, voor zover 

dit de implementatie of nationale opties van de 

AML richtlijn betreft. Ook op integriteitsterrein zet 

DNB in op verdere versterking van het Uniekader, 

met als gewenst gevolg een Europese AML/CFT 

toezichthouder.
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In de Nederlandse bankensector doen 
zich verschillende ontwikkelingen voor 
die om extra aandacht vragen. Zo zet 
de aanhoudend lage rente de marges 
die banken op spaar- en betaaltegoeden 
maken onder druk. Nederlandse banken 
zijn daarbij relatief sterk afhankelijk van 
rente-inkomsten. De verslechterende 
macro-economische vooruitzichten 
kunnen toekomstige winstgevendheid 
verder onder druk zetten. De toename 
van datagebruik biedt kansen, maar 
vraagt om prioriteit voor zorgvuldige 
databescherming, governance en kwaliteit. 

De bestrijding van financieel-economische 

criminaliteit vraagt van de bankensector een 

forse inspanning teneinde hun poortwachtersrol 

adequaat te vervullen. DNB houdt in 2020 toezicht 

op herstel- en verbetertrajecten en de gezamenlijke 

verbeterinitiatieven van banken, zoals de verkenning 

van gezamenlijke transactiemonitoring en klant-

onderzoek. 

Andere prioriteiten in het bankentoezicht in 2020 

zijn het waarborgen van adequate berekeningen 

van bufferkapitaal door banken en de integratie 

van de eisen ten aanzien van deze berekeningen 

in het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation 

Process (SREP). DNB streeft in haar toezicht 

continu naar het verbeteren van de kwaliteit en 

de consistentie van haar toezicht en de toepassing 

van proportionaliteit. Initiatieven om meer 

risicogebaseerd toezicht uit te oefenen worden dan 

ook verder ontwikkeld en ingebed, onder andere 

door aandacht te geven aan risicoposities en –

beheersing en root causes. 

Lage rente en winstgevendheid
De aanhoudende lage rente en de druk op bedrijfs - 

modellen hebben gevolgen voor de winstgevendheid 

van Nederlandse banken. Zo zet de aanhoudend 

lage rente de marges die banken maken op spaar- 

en betaaltegoeden onder druk. Nederlandse banken 

zijn daarbij relatief sterk afhankelijk van rente-

inkomsten. In het bijzonder blijven de Less Significant 

Institutions (LSI’s, kleinere banken die niet onder 

direct ECB-toezicht vallen) achter met een lagere 

winstgevendheid, terwijl de kapitaalpositie van de 

Europese bankensector als geheel in de afgelopen 

jaren is verbeterd. Dit geldt voor alle Europese LSI’s, 

waarbij de Nederlandse LSI’s het in verhouding beter 

doen dan hun peers binnen het Single Supervisory 

Mechanism (SSM). 

Verder mag verwacht worden dat lagere econo-

mische groei de toekomstige winstgevendheid 

verder onder druk zal zetten. Deze ontwikkelingen 

geven mogelijk een prikkel aan banken om hun 

portefeuilles naar minder liquide en meer risicovolle 

activa te verschuiven met als gevolg dat hun 

risicoprofielen verslechteren. 

Tot slot hebben de hoge kosten die vernieuwing 

van de infrastructuur (legacy-problematiek), 

investeringen in cybersecurity en een adequate 

invulling van de poortwachtersfunctie met zich 

meebrengen, gevolgen voor de winstgevendheid 

van Nederlandse banken.

Digitalisering en datakwaliteit
Verdergaande digitalisering leidt tot een 

toenemende kwetsbaarheid van de financiële sector 

voor cyberaanvallen. Daar komt nog bij dat de 

methoden en technieken die tijdens cyberaanvallen 

worden gebruikt, steeds geraffineerder worden. 

4 Banken
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voortdurend in hun cyberveerkracht blijven 

investeren. DNB zal ook komend jaar haar kennis 

van de risico’s die gepaard gaan met technologische 

innovatie vergroten en deze risico’s meenemen in 

de toezichtactiviteiten. Zo heeft DNB aandacht voor 

uitbesteding, cloud computing, cyberweerbaarheid, 

de toepassing van artificial intelligence (AI) en 

algoritmes in bancaire processen en het verhogen 

van tekortschietende datakwaliteit. Data 

worden gebruikt om bancaire kernprocessen te 

verbeteren en om klantgerichte aanbiedingen te 

doen voor hypotheekleningen of spaarproducten. 

Ontwikkelingen rondom AI, data-analytics, 

tokenisatie en blockchain spelen hierbij een centrale 

rol en raken vrijwel alle bancaire diensten op een 

manier die we niet eerder hebben meegemaakt.  

De slag om data breidt zich vanuit het betalings-

verkeer richting andere bancaire diensten uit. 

DNB zal dan ook blijven kijken naar de kansen en 

mogelijke risico’s van fintechs en BigTechs.

Voor een houdbaar bedrijfsmodel van banken 

zal de kwaliteit van data veel beter op orde 

moeten komen. Dit is noodzakelijk om efficiënter 

te opereren in het voorkomen van financieel-

economische criminaliteit en vermindering 

van fraudekosten. Ook groeit het belang 

van data-analytics voor het kernproces van 

kredietverstrekking. DNB is voornemens om banken 

komend jaar te vragen een self-assessment uit te 

voeren op het eigen databedrijf en ziet in het kader 

van beheerste en integere bedrijfsvoering toe 

op de inrichting van de governance rondom het 

databedrijf. 

Vastgoedmarkt
In deze periode van hoogconjunctuur kunnen 

nieuwe risico’s ontstaan, vooral als leningen 

tegen soepelere voorwaarden worden verstrekt. 

Daarnaast zijn er ook structurele kwetsbaarheden, 

zoals de afname in vierkante meters kantoorruimte 

per medewerker, het per 2023 verplicht stellen van 

minimaal energielabel C voor kantoren groter dan 

100 m2, en de toename van internetverkopen. DNB 

zal erop toezien dat banken hun risico’s van hun 

commercieel vastgoeduitzettingen goed monitoren 

en hen erop wijzen prudent om te gaan met het 

verstrekken van risicovolle leningen. 

Internationale samenwerking en  
wet- en regelgeving
Ook komend jaar zet DNB in op internationale 

samenwerking, in het bijzonder binnen het Single 

Supervisory Mechanism (SSM) en gericht op de 

vervolmaking van de Bankenunie. Sterker centraal 

toezicht in Europa is wenselijk om effectiever 

toe te zien op grensoverschrijdende spelers. Dit 

vermindert risico’s van beleidsconcurrentie en 

toezichtarbitrage en kan beter tegenwicht bieden 

aan mondiaal opererende grote spelers. Door 

het uitvoeren van cross-border onderzoeken en 

deelname aan internationale werkgroepen draagt 

DNB bij aan de Europese harmonisatie van het 

toezicht op banken. Nieuwe (inter)nationale wet- 

en regelgeving speelt hierin ook een rol. Aanvullend 

op de implementatie van PSD2 trad op 14 september 

2019 de Regulatory Technical Standards (RTS) on Strong 

Customer Authentication and secure communication 

in werking. De RTS stelt onder meer nieuwe eisen 
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aan cliëntauthenticatie door betaaldienstverleners 

(banken en betaalinstellingen) en eisen aan de wijze 

waarop banken aan derde partijen toegang tot de 

rekening bieden. Op 7 juni 2019 is de herziening van 

de richtlijn en verordening kapitaalvereisten (CRD/

CRR) gepubliceerd. Deze nieuwe regelgeving beoogt 

de risico’s in de bankensector verder te reduceren  

en vormt daarmee een belangrijke stap op weg 

naar de voltooiing van de bankenunie en zal vanaf 

eind 2020 worden geïmplementeerd in nationale 

wetgeving (Wft). In het kader van Europese 

samenwerking heeft DNB aandacht voor het 

reduceren van het hoge volume non performing loans 

in het Eurogebied en zal in haar toezicht verhoogde 

aandacht geven aan de nieuwe EBA guidelines op 

non-performing exposures and forborne exposures.  

Naar verwachting publiceert de Europese 

Commissie in 2020 een concept-wettekst die als 

startpunt dient voor de Bazel 3.5 onderhandelingen 

tussen de Europese Commissie, het Europees 

Parlement en de Europese Raad. DNB streeft naar 

tijdige, volledige en consistente implementatie van 

de finale Bazel 3 standaarden. Op het gebied van 

duurzaamheid wordt op 30 april 2020 de Climate 

Benchmarks Regulation van kracht en treden naar 

verwachting in de zomer van 2020 de nieuwe 

EBA guidelines on loan origination and monitoring in 

werking met daarin voor het eerst ook aandacht 

voor Environmental, Social & Governance (ESG)- en 

klimaatgerelateerde risico’s. 
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De financiële positie van een groot 
aantal pensioenfondsen is onverminderd 
zorgelijk. Kortingen per ultimo 2019 
zullen waarschijnlijk beperkt zijn doordat 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van zijn bevoegdheid 
gebruik heeft gemaakt om de hersteltermijn 
voor zowel het Vereist Eigen Vermogen 
als het Minimaal Vereist Eigen Vermogen 
onder voorwaarden te verlengen naar 
respectievelijk twaalf en zes jaar. De kans 
op kortingen per eind 2020 is echter voor 
een groot aantal fondsen relevant doordat 
dekkingsgraden in 2019 niet zijn verbeterd. 
In de situatie dat eventuele kortingen 
op basis van de dan geldende wet- en 
regelgeving noodzakelijk blijken, zal DNB 
vaststellen of de fondsen hun besluiten tot 
kortingen beheerst, correct en evenwichtig 
afwegen en doorvoeren.

Uitwerking pensioenakkoord, ERB 
en IORPII
De pensioensector staat voor grote veranderingen. 

In 2019 is een ‘principeakkoord’ bereikt over de 

hervorming van het tweede pijler pensioen. DNB 

ziet erop toe dat pensioenfondsen het strategische 

plan passend maken aan de aankomende 

veranderingen en inzichtelijk hebben welke 

operationele veranderingen het nieuwe stelsel 

vraagt en zich daarop voorbereiden. Uiteraard zal 

2020 in het teken staan van de verdere uitwerking 

van het ‘principeakkoord’ en de mogelijke 

start van het wetgevingstraject. Dit akkoord 

heeft belangrijke gevolgen voor deelnemers, 

pensioenfondsen en DNB. Zo veranderen de 

indexatie- en kortingsregels en wordt maatwerk 

in het beleggingsbeleid toegevoegd. Daarnaast 

krijgen deelnemers – door de afschaffing van de 

doorsneesystematiek – een opbouw die past bij 

hun premie-inleg. Om DNB en de sector voor te 

bereiden op de transitie zet DNB zich in 2020 in 

om met de pensioensector de uitwerking van het 

akkoord vorm te geven.

Voorts zal DNB in 2020 de Eigen Risicobeoor-

delingen (ERB) van een selectie van fondsen voor 

het eerst beoordelen, onder andere ten aanzien 

van strategische risico’s, verandervermogen en 

duurzaamheid. Verder staat de implementatie 

van IORP II centraal. Bij de grote fondsen zal 

DNB toezien op een goede werking van de in 

2019 vastgestelde inrichting van sleutelfuncties. 

Voor middelgrote en kleine fondsen en premie 

pensioen instellingen (PPI’s) geldt dat zij hun opzet 

voor sleutelfuncties moeten uitwerken en ter 

goedkeuring aan DNB moeten voorleggen. 

Digitalisering en datakwaliteit
Ook in de pensioensector wordt steeds meer 

met data gewerkt. DNB zal de fondsen en hun 

pensioenuitvoeringsorganisaties komend jaar in 

het bijzonder aanspreken op de wendbaarheid 

van hun systemen en het belang van 

datakwaliteit. DNB verwacht van fondsen dat 

zij in 2020 onderzoek doen naar de beheersing 

van onder andere cyberrisico’s, relatief nieuwe 

technologische risico’s en digitalisering zoals 

artificial intelligence en afhankelijkheid van langer 

wordende uitbestedingsketens en indien nodig 

de beheersing hiervan verbeteren. DNB zal op 

deze onderwerpen haar toezichtactiviteiten in 

2020 voortzetten. Daarbij is DNB voornemens 

5 Pensioenen
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efficiënter vorm te geven door deze direct bij 

pensioenuitvoeringsorganisaties, die vaak meerdere 

pensioenfondsen bedienen, uit te voeren. Hiertoe 

is in 2019 met een pilot gestart. In 2020 zal de pilot 

worden geëvalueerd en worden eventuele lessen 

na consultatie met de sector geïmplementeerd. 

Internationale samenwerking
Ook in 2020 zet DNB onverminderd in op 

verdergaande Europese samenwerking. Voorts 

zal DNB nieuwe meer specifieke beleggings- en 

derivatendata uitvragen onder het EIOPA Pension 

Data Project. Dit zodat EIOPA op een efficiënte 

manier marktontwikkelingen kan monitoren 

en beoordelen en de financiële stabiliteit kan 

versterken. 
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De verzekeringssector in Nederland 
staat voor veel uitdagingen, wat ook 
zijn weerslag heeft op het toezicht van 
DNB. Prioriteit van het toezicht ligt 
vooral op de beheersing van de risico’s 
waar verzekeraars nu mee te maken 
hebben, in het bijzonder de lage rente-
omgeving, risico’s samenhangend met 
technologische ontwikkelingen en de 
mate waarin verzekeraars inspelen op 
de veranderingen in hun omgeving. De 
herziening van het Europese wetgevend 
kader voor verzekeraars (Solvency II) zal 
hierbij ook haar schaduw vooruit werpen. 

Inspelen op veranderingen
De huidige economische omstandigheden, 

digitalisering en de verduurzaming van de 

samenleving maken dat verandering in de sector 

nodig is. Dit uit zich onder meer door een aantal 

belangrijke consolidatiebewegingen, maar ook in 

nieuwe toetreders tot de markt. DNB verwacht 

dat deze beweging zich in 2020 zal voortzetten. 

Dit wordt ook zichtbaar in een toegenomen 

belangstelling van buitenlandse private equity 

gerelateerde aandeelhouders in Nederlandse 

(levens)verzekeraars. Waarbij DNB haar vvgb-

instrument inzet om de belangen van (Nederlandse) 

polishouders zo veel als mogelijk te beschermen.

Daarbij heeft DNB ook aandacht voor het 

verandervermogen en risicomanagement 

van verzekeraars en acht zij het van bijzonder 

belang dat verzekeraars zowel de zogenoemde 

fysieke als transitierisico’s samenhangend met 

klimaatverandering goed beheersen. 

Lage rente
De lage, en op dit moment vaak negatieve rente, 

is al geruime tijd een belangrijke uitdaging voor 

verzekeraars. In de eerste plaats maakt dit het 

beleggingsbeleid van verzekeraars uitdagend en is 

er een risico dat het risicoprofiel van verzekeraars 

verslechtert wanneer zij meer in risicovollere activa 

gaan beleggen. In de tweede plaats is er het risico 

dat de economische solvabiliteit van verzekeraars 

– dat wil zeggen de solvabiliteit zonder toepassing 

van de zogenoemde UFR en VA uit Solvency II – 

dusdanig onder druk komt, dat verzekeraars in 

zwaar weer weinig of geen mogelijkheden hebben 

om, bijvoorbeeld, verplichtingen over te dragen of 

balansrisico’s te mitigeren. Dit risico speelt vooral 

bij verzekeraars met langlopende verplichtingen die 

relatief erg rentegevoelig zijn (bijvoorbeeld levens- 

en uitvaartverzekeraars). Beheersing van deze 

risico’s staat hoog op de agenda van DNB. 

Digitalisering 
Een speerpunt in het toezicht is ook de impact van 

technologische innovatie in de verzekeringsbranche. 

Technologische innovatie biedt verzekeraars in 

de eerste plaats kansen voor verdere product-

ontwikkeling en procesoptimalisatie, maar kan ook 

risico’s opleveren. Het is van belang dat verzekeraars 

technologische ontwikkelingen die gevolgen kunnen 

hebben voor hun bedrijfsmodellen in beeld hebben 

en daar adequaat op anticiperen. Technologische 

ontwikkelingen maken verzekeraars ook kwetsbaar 

voor risico’s op het gebied van de uitbesteding van 

diensten aan derde partijen, hacking en reputationele 

vraagstukken (denk aan het gebruik van artificial 

intelligence). 

6 Verzekeraars
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Themaonderzoeken
Naast de reguliere toezichtprogramma’s, 

alsook de beoordeling van eventuele vvgb-en 

vergunningsaanvragen, zal DNB door middel 

van themaonderzoeken een aantal belangrijke 

uitdagingen in de sector adresseren. In 2020 zal 

DNB het eigen risicobeheer van verzekeraars, in het 

kader van de zogenoemde 2e pijler van Solvency II, 

nader onderzoeken. Daarbij wordt de nadruk gelegd 

op hoe verzekeraars omgaan met klimaatrisico’s, 

ICT-risico’s en de effecten van de langdurig lage 

rente. Bedoeling van dit themaonderzoek is 

ook om een gestructureerd proces in te regelen 

met betrekking tot de beoordeling van het 

risicomanagement van verzekeraars, waarbij 

onder meer de Own Risk and Solvency Assessment 

(ORSA), kapitaal- en dividendbeleid in onderlinge 

samenhang worden beoordeeld. 

In 2019 is DNB gestart met een themaonderzoek 

om de zogenoemde Voorbereidende Crisisplannen 

(VCP’s) te beoordelen. Deze dienen verzekeraars 

op te stellen in het kader van de Wet herstel en 

afwikkeling van verzekeraars, die per 1 januari 2019 

in werking is getreden. Dit themaonderzoek wordt 

in 2020 voortgezet. 

Internationale samenwerking
De EU toezichthouder pensioenfondsen en 

verzekeraars (EIOPA) zet steeds meer in op 

convergentie van het Europese toezicht op 

verzekeraars. DNB steunt dit en draagt hier actief 

aan bij, ook in 2020. Belangrijke onderwerpen 

daarbij zijn bijvoorbeeld het toezicht op interne 

modellen, operationele- en cyberrisico’s, toezicht 

op grensoverschrijdende activiteiten en het 

gebruik van data/technologie door de nationale 

toezichthouders. Zo zal DNB in nauwe afstemming 

met EIOPA uitgangspunten voor het toezicht op 

interne modellen opstellen.

Met de goedkeuring van het zogenoemde  

reference ICS (International Capital Standard) door  

de IAIS, de mondiale organisatie van verzekerings-

toezichthouders, zijn de eerste stappen gezet 

naar mondiale kapitaalstandaarden voor 

verzekeraars. Vanaf volgend jaar zullen in ieder 

geval de grote verzekeraars hiermee te maken 

krijgen. Dit geldt ook voor een nieuw kader dat 

de IAIS heeft goedgekeurd om systeemrelevantie 

van verzekeringsactiviteiten te monitoren en te 

beoordelen. 
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7 Trustkantoren

In 2020 zal DNB toezicht houden op 
de verdere professionalisering van de 
trustsector. Met de in 2019 in werking 
getreden Wet toezicht trustkantoren 2018 
(Wtt 2018) is de rol van poortwachter voor 
de trustsector verder aangescherpt. Voor 
de bestrijding van financieel-economische 
criminaliteit is het van essentieel belang 
dat deze rol adequaat door trustkantoren 
wordt uitgevoerd. De rol van het bestuur 
is hierbij cruciaal. 

Verder zullen trustkantoren op effectieve 

wijze uitvoering moeten geven aan hun 

cliëntenonderzoek (inclusief de vastlegging in het 

dienstverleningsdossier) en transactiemonitoring. 

Hierbij zal met inachtneming van de in 2019 door 

DNB gepubliceerde good practices specifiek aandacht 

zijn voor de beheersing van risico’s verbonden 

aan cliënten van trustkantoren. Tot slot zal DNB 

handhavend optreden bij signalen over illegale 

trustactiviteiten, bijvoorbeeld na inlevering of 

intrekking van de vergunning bij DNB. 
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8 Beleggingsondernemingen 
en beheerders van 
beleggingsinstellingen

Komend jaar zal DNB extra aandacht 
besteden aan afwikkelplannen bij 
beleggingsondernemingen en beheerders 
van beleggingsinstellingen om zeker 
te stellen dat instellingen voldoende 
prudentiële middelen hebben om hun 
onderneming, indien dit noodzakelijk is, op 
een ordentelijke en gecontroleerde wijze 
te beëindigen.

Bijzondere aandacht van DNB heeft de Brexit. 

Deze leidt onder andere tot een toenemend aantal 

vergunningsaanvragen, mogelijk dus een grotere 

toezichtpopulatie en tot nog niet in te schatten 

volumes van activiteiten van nieuwe partijen in 

Nederland. Voor DNB betekent dat onzekerheid 

over de benodigde toezichtinspanningen. 

In de aanloop naar de Brexit heeft DNB reeds in 

2019 een substantieel aantal vvgb’s afgegeven, 

onder andere voor handelaren eigen rekening, 

vermogensbeheerders en handelsplatformen. 

De meeste van deze partijen waren in 2019 nog 

niet actief of via hun Nederlandse entiteit slechts 

zeer beperkt actief. Dit geldt in het bijzonder 

voor de zogenaamde handelsplatformen (MTF/

OTF) die na de Brexit actief zullen worden op de 

Nederlandse markt. Daarnaast is ook een aantal 

grote vermogensbeheerders voornemens om 

na de Brexit hun activiteiten in Nederland uit te 

breiden dan wel activiteiten op te starten teneinde 

hun Europese klanten te bedienen. Tot slot is ook 

de groep Handelaren Eigen Rekening door de 

naderende Brexit en de invoering van Markets in 

Financial Instruments Directive 2 (MiFID2) in 2018,  

de afgelopen jaren sterk in aantal toegenomen. 
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9 Betaal- en 
elektronischgeldinstellingen 
en moneytransferkantoren

DNB neemt een forse toename waar van 
betaaldienstverleners. Zowel in aantal 
als in diversiteit. Naar verwachting 
zullen ook in 2020 weer nieuwe partijen 
de betaalsector betreden. DNB zal 
het toezicht op de nieuw toetredende 
instellingen die onder haar toezicht vallen, 
vormgeven. 

Partijen die toetreden als gevolg van de Brexit 

worden veelal gekenmerkt door intragroep-

verwevenheid met een moederbedrijf in het 

Verenigd Koninkrijk op voor betaalinstellingen 

cruciale gebieden als IT en outsourcing. Ook 

instellingen die de nieuwe PSD2-diensten aanbieden 

brengen nieuwe aandachtspunten mee op het 

gebied van IT. Zij zetten veelal nieuwe technieken 

in en kunnen een directe koppeling maken met de 

betaalrekeningen van hun klanten bij banken. Een 

accent in het toezicht zal in 2020 daarom liggen 

op IT en de operationele beheersing. Daarnaast zal 

DNB aandacht besteden aan nieuwe verplichtingen 

die als gevolg van PSD2 voor betaaldienstverleners 

ontstaan. Het gaat daarbij onder meer om de 

aanlevering van de operationele risicoanalyse en 

statistische gegevens omtrent fraude. 

Gezien de integriteitsrisico’s verbonden aan 

de dienstverlening van deze groeiende en 

diversifiërende sector, zal DNB ook in 2020 strikt 

toezien op de beheersing van deze risico’s, zowel 

bij beoordeling van de vergunningaanvragen 

als in het lopende toezicht. Zo besteedt DNB 

bijvoorbeeld via het thema “bestrijding van 

betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit” 

aandacht aan wisselinstellingen en money transfer 

organisaties en wordt beter zicht verkregen 

op de naleving van wet- en regelgeving door 

vrijgestelde betaaldienstverleners en bijkantoren 

van buitenlandse betaaldienstverleners. Indien 

sprake is van onvoldoende beheersing van de 

integriteitsrisico’s en overtreding van wettelijke 

vereisten zal DNB handhavend optreden en met 

instellingen heldere afspraken maken over het 

benodigde herstel.
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10 Toezicht Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba

DNB is verantwoordelijk voor het toezicht 
op financiële instellingen op Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba. Het toezicht van 
DNB strekt zich niet uit over de andere 
landen in dit deel van het koninkrijk, te 
weten Curaçao, Sint Maarten en Aruba. 
DNB is daarbij, in het bijzonder voor 
het prudentiële toezicht op bijkantoren, 
afhankelijk van een goed functionerende 
en integere Centrale Bank van Curaçao 
en Sint Maarten (CBCS). DNB spreekt 
hierover al een aantal jaar haar zorg 
uit en zet in op concrete positieve 
ontwikkelingen in de governance van 
CBCS. Wat dit concreet betekent voor 
de financiële instellingen op Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba en het toezicht 
van DNB, bijvoorbeeld in termen van 
mogelijke identificatie van risicodossiers 
en mogelijke ingrepen van de CBCS bij 
onder haar toezicht staande instellingen, 
moet nog duidelijk worden.

Bij een mogelijke invoering van de eis dat een 

financiële instelling daadwerkelijk haar zetel 

in Caribisch Nederland heeft (de zogenaamde 

‘zeteleis’), iets waar DNB al jaren voor pleit, zal 

DNB zich voorbereiden op een uitbreiding van haar 

prudentiële toezichttaak op financiële instellingen 

in Caribisch Nederland. Daarnaast zal DNB in 

2020 verder werken aan de bewustwording in de 

financiële sector in Caribisch Nederland aangaande 

integriteitsrisico’s en de beheersing daarvan. Daarbij 

wordt gestreefd om, waar mogelijk, binnen de 

landen van het Koninkrijk tot een gezamenlijke 

aanpak te komen.
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Bijlage 1 
Key Indicators

Tabel 1 Key indicators integriteit (VoT: financieel economische criminaliteit)

Ambitie Indicator Streefwaarde/resultaat

Voorkomen betrokken-  
heid van financiële 
instellingen bij finan-
cieel-economische 
criminaliteit (door ver-
groten eigenaarschap 
van bestuurders)

Mate van  
Wwft-compliance  
bestuurders

 ▪ In 2020 heeft iedere aangewezen Wwft-bestuurder gerapporteerd over 
de Wwft-compliance en in geval van tekortkomingen aangegeven welke 
herstelmaatregelen zijn / worden getroffen. Deze rapportage maakt 
deel uit van de jaarlijkse risico-uitvraag.

 ▪ DNB heeft alle rapportages beoordeeld en heeft, indien nodig, instel-
lingsspecifieke en sectorale vervolgacties in gang gezet.

Goed integriteits-
toezicht houden op 
crypto’s

Registratie aanbieders 
cryptodiensten

 ▪ In 2020 zijn alle in Nederland actieve aanbieders van de twee 
Wwft-cryptodiensten geregistreerd, waarbij is vastgesteld dat in opzet 
is voldaan aan de wettelijke vereisten. 

 ▪ Voor illegale aanbieders is in 2020 samen met betrokken FEC-partners 
een handhavingsaanpak vastgesteld.

Datagedreven  
integriteitstoezicht

Zichtbare data-
gedreven aanpak 
beheersing van risico’s

 ▪ DNB heeft in 2020 een aanpak en instrumentarium geïmplementeerd om:
 ▪ niet-integere gedragingen binnen financiële instellingen door middel  

van eDiscovery te beoordelen en hiermee te interveniëren.
 ▪ ‘text mining’ toe te passen voor een eerste beoordeling van SIRA’s van 

instellingen en auditrapporten van trustkantoren. 
 ▪ aan de hand van data-analyse een eerste beoordeling van de kwets-

baarheden in de opzet en uitvoering van het klantonderzoek- en  
transactiemonitoring-proces van instellingen te verrichten.
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Tabel 2 Key indicators duurzaamheid (VoT: toekomstgerichtheid en duurzaamheid)

Ambitie Indicator Streefwaarde/resultaat

Sturen op toekomst-
gerichtheid
en duurzaamheid

Niveau van verander-
vermogen instellingen

 ▪ Er is onderzocht welke elementen van gedrag en cultuur binnen financiële 
instellingen drivers zijn voor hun verandervermogen en duurzaamheid.

 ▪ Resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in een toezichtaanpak om 
verandervermogen en duurzaamheid binnen onder toezicht staande 
instellingen te vergroten.

Mate van inzicht in 
impact van klimaat-
risico’s

 ▪ De beoordeling en mitigatie van klimaatrisico’s is in 2020 ingebed in de 
toezichtmethodologie en beleidskaders. Dit geldt voor alle sectoren. 

 ▪ In een themaonderzoek naar het eigen risicomanagement van verzeke-
raars (onder meer in hun Own Risk and Solvency Assessment) is beoordeeld 
en vastgesteld hoe verzekeraars klimaatrisico’s mitigeren. 

 ▪ In de pensioensector zal DNB bij de analyse van de Eigenrisicobeoordeling 
aandacht hebben voor hoe pensioenfondsen Environmental, Social &  
Governance (ESG)-factoren meenemen in hun risicobeheer. 

 ▪ In de aanpak van on-site beleggingsonderzoeken bij pensioenfondsen 
wordt de aandacht voor ESG-risicobeheersing verder uitgewerkt en 
vergroot. De aanpak van klimaatrisico’s door (LSI) banken wordt opnieuw 
geanalyseerd in het kader van de jaarlijkse SREP. 

 ▪ Bevindingen uit genoemde onderzoeken worden teruggekoppeld naar de 
instellingen en gebruikt voor verdere verdieping van de toezichtaanpak 
van klimaatrisico’s.

 ▪ DNB heeft verdiepend onderzoek gedaan naar de wijze waarop fysieke 
en transitierisico’s gerelateerd aan de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties impact kunnen hebben op de stabiliteit van financiële 
instellingen en hierover gepubliceerd.

Mate van inbedding 
van klimaatrisico’s in 
wet- en regelgeving

 ▪ DNB heeft actief bijgedragen aan de implementatie van het Sustainable 
Finance Action Plan van de Europese Commissie en de implementatie van 
de aanbevelingen van het NGFS, zodanig dat internationale standaarden 
relevant voor het financieel toezicht klimaatrisico’s reflecteren (onder 
meer via de IAIS en het BCBS).

 ▪ DNB zet zich ervoor in dat deze standaarden worden geïmplementeerd in 
EU- of nationale wet- en regelgeving (onder meer via EIOPA en de EBA).

Erkende autoriteit op 
financieel toezicht 
duurzaamheid

 ▪ Vanuit de werkgroepen onder het Platform voor Duurzame Financiering 
zijn twee publicaties verschenen waarmee wordt bijgedragen aan de 
verdere ontwikkeling van de markt voor duurzame financiering.

 ▪ DNB zet in haar onderzoeksagenda 2020 voor het toezichtdomein ook 
in op duurzaamheidsvraagstukken.

 ▪ In de pensioensector wil DNB de ontwikkeling van duurzaam beleggen 
verder stimuleren via workshops bij de pensioenseminars en door de 
invulling van het duurzaamheidsbeleid te agenderen voor het reguliere 
overleg met middelgrote pensioenfondsen.
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Ambitie Indicator Streefwaarde/resultaat

Identificeren en  
monitoren van  
risico’s op data met 
behulp van nieuwe 
techno logie en tooling 

Aantal effectieve  
toepassingen van 
nieuwe technologie  
en tooling

 ▪ Voor pensioenfondsen, verzekeraars, bobi’s en betaalinstellingen is het 
proces voor gebruik van automatische scores uitgewerkt en bestaat een 
eerste werkend product. 

 ▪ Voor verzekeraars en pensioenfondsen is digitale tooling voor lopend 
toezicht, risico-identificatie en risico-mitigatie operationeel.

 ▪ DNB heeft vier, potentieel opschaalbare, experimenten uitgevoerd 
met manieren om nieuwe technologieën te gebruiken in haar toezicht-
instrumentarium, waarbij er minimaal twee gebruik maken van artificial 
intelligence. 

 ▪ DNB heeft de samenwerking met andere toezichthouders, waaronder 
de AFM en ECB, versterkt met als doel digitalisering van het toezicht op 
de NL sector te versnellen en waar mogelijk efficiënter te maken. Er zijn 
twee gezamenlijke experimenten gestart.

 ▪ Voor meldingen betreffende de werking van het betalingsverkeer is, 
voor zover juridisch mogelijk, dubbele rapportage geëlimineerd doordat 
meldingen aan DNB als Toezichthouder automatisch doorgezet worden 
aan DNB als Centrale Bank

Samen met de  
sector de kansen  
en bedreigingen  
van technologische  
ontwikkelingen  
onderzoeken

Aantal initiatieven, 
onderzoeken en pilots 
met sector

 ▪ Het iForum bevordert op effectieve wijze de digitale transformatie in de 
Nederlandse sector door: a) digitale kennisuitwisseling, b) coördinatie 
via een adviserend panel en c) ten minste zes gezamenlijke initiatieven 
met de sector. De keuze voor deze initiatieven is in overleg met de 
sector tot stand gekomen.

 ▪ Dankzij uitrol van Mijn Organisatie Gegevens kunnen instellingen 
hun basisgegevens bij DNB inzien en, voor zover juridisch toegestaan, 
actualiseren. 

 ▪ Instellingen kunnen voor ten minste twee additionele toezichtprocessen 
via Digitaal Loket (Mijn DNB) met DNB communiceren en de status 
online volgen. Prioritering van deze processen mede op basis van input 
uit de sector.

 ▪ DNB heeft de uitwisseling van kennis op het gebied van artificial  
intelligence gestimuleerd en andere geavanceerde (data) technieken  
met de sector opgepakt.

Automatiseren en  
digitaliseren van 
processen om het 
toezicht efficiënt en 
effectief te houden

Geautomatiseerde 
en gedigitaliseerde 
processen, de  
gerealiseerde baten/
kostendaling en  
procesoptimalisaties

 ▪ 20% van de trainingen die toezichthouders hebben gevolgd, hebben 
een digitale en/of data-component en in alle (in 2020) aangepaste  
functieprofielen van toezichthouders zit een data/digital component.

 ▪ Er zijn op het gebied van digital awareness en innovatiebeleving  
nul metingen uitgevoerd met als doel gerichte acties te nemen die  
de opbouw van benodigde digitale competenties bevorderen.

 ▪ Voortbouwend op de aanbevelingen uit de Werkgroep Indirecte Kosten 
zijn ten minste twee business cases opgesteld om inzichtelijk te maken 
waar reductie van indirecte kosten mogelijk is en tegen welke investe-
ring. Dit wordt gezamenlijk met de sector onderzocht én gezamenlijk 
geprioriteerd (via het iForum).

 ▪ De geactualiseerde toezichtmethodologie is voor ten minste 50% geïm-
plementeerd in digitale processen, waardoor het toezicht consistenter 
en effectiever wordt. Voor de andere 50% is een concreet plan voor 
digitalisering.



Tabel 4 Key indicators kostenbewustzijn

Ambitie Indicator Streefwaarde/resultaat

Verhogen  
kosten bewustzijn

Toepassen van  
transparante  
kostenafwegingen  
en standaardisatie

 ▪ De processen van alle toezichtdivisies worden op efficiënte wijze  
ondersteund door een bedrijfsbureau dat kostenafwegingen inzichtelijk 
maakt en stuurt op synergie. 

 ▪ DNB heeft de gerealiseerde capaciteitsinzet aan haar stakeholders 
verantwoord.

 ▪ Voor alle markttoetredings- en toetsingsaanvragen, ongeacht sector, 
hanteert DNB eenzelfde kernproces.

Voldoen aan  
het externe  
(ZBO-)kostenkader

Mate van realisatie 
kosten in relatie tot de 
beschikbare budget-
taire ruimte

 ▪ Capaciteit voor alle toezichttaken is geborgd, waarbij de financiering 
binnen de begrotingskaders blijft en optimaal gebruik wordt gemaakt 
van beschikbare expertise en ondersteuning.

 ▪ Er is een helder en onderbouwd meerjarig (2021-2024) ZBO-begrotings-
kader uitgewerkt en vastgesteld in 2020.
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Ambitie Indicator Streefwaarde/resultaat

Bijdragen aan solide 
financiële instellingen

Mate van effectiviteit 
risico-identificatie

 ▪ Voor alle SI-banken is het minimum-toezichtplan, zoals opgesteld in 
SSM- verband, uitgevoerd.

 ▪ DNB heeft ten minste 30 on-site onderzoeken uitgevoerd bij banken.
 ▪ Voor verzekeraars en pensioenfondsen is de toezichtagenda risico-

gebaseerd opgesteld en uitgevoerd.
 ▪ Concrete en relevante staartrisico’s zijn geïdentificeerd.
 ▪ DNB heeft de samenhang tussen micro en macro risico’s volledig geborgd.

Mate van effectiviteit 
risicomitigatie

 ▪ Voor alle banken is een SREP-besluit genomen.
 ▪ Voor alle verzekeraars en pensioenfondsen is risicogebaseerd opvolging 

gegeven aan geïdentificeerde risico’s waar nodig middels formele  
maatregelen en/of kapitaalseisen.

 ▪ Uit reguliere rapportages en evaluaties van langdurige en/of complexe 
toezichtdossiers is gebleken dat DNB tijdig, effectief en op de juiste wijze 
heeft geïntervenieerd in toezichtdossiers.

Tijdigheid uitvoering 
wettelijke taken

 ▪ Alle toetsings-, VVGB- en vergunningaanvragen zijn binnen de geldende 
wettelijke termijnen afgehandeld.

Effectieve Europese 
toezichtkaders  
(leidend tot afdoende 
en vergelijkbare eisen)

 ▪ DNB heeft prioriteiten vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van 
Europese toezichtkaders. Bijdragen aan Europese overleggen zijn  
afgestemd op deze DNB-prioriteiten.

 ▪ DNB voldoet aan de SSM-eisen m.b.t minimum aantal on-site  
onderzoeken uitgevoerd in het buitenland, daarmee bijdragend aan 
harmonisatie van on-site toezicht.

Mate van trans-
parantie (dialoog, 
informeren) richting 
onder toezicht  
staande instellingen

 ▪ Alle verzekeraars en pensioenfondsen hebben een eigen toezicht-
kalender ontvangen met onderzoeken en uitvragen die voor 2020 
gepland staan. Daarbij worden doel, aanpak en de beoogde effecten  
van onderzoeken en uitvragen gecommuniceerd.

 ▪ Bij deze instellingen is 90% conform de planning uitgevoerd.  
Uitzon deringen op de planning zijn tijdig vooraf gecommuniceerd.

 ▪ Onderzoeken zijn zoveel mogelijk sector-breed teruggekoppeld via  
een sectorbrief, de nieuwsbrieven een ‘ronde tafel’ of seminar, of op 
andere wijze.
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