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Thema’s DNB & AFM toezicht* - Pensioenfondsen
Aandachtspunt Uitwerking
DNB:
Kortingen

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.

DNB:
Uitwerking
pensioenakkoord, ERB
en IORPII

DNB ziet er in 2020 op 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. DNB zet zich
in 2020 in om met de pensioensector de uitwerking van het akkoord vorm te geven.

DNB zal in 2020 de Eigen Risicobeoordelingen (ERB) van een selectie van fondsen
voor het eerst beoordelen, onder andere ten aanzien van strategische risico’s,
verandervermogen en duurzaamheid.

Bij de grote fondsen zal DNB toezien op een goede werking van de in 2019
vastgestelde inrichting van sleutelfuncties (IORP II). 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.
Als de uiterste datum om de laatste en tevens finale opzet van de sleutelfuncties bij
DNB in te sturen geldt 1 mei 2020. Middelgrote en kleine pensioenfondsen kunnen
tot 1 september 2020 de sleutelfunctiehouders bij DNB aanmelden.

DNB: Digitalisering en
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. Indien nodig moet de beheersing hiervan worden verbeterd.
DNB zal in 2020 haar toezichtactiviteiten hierop voortzetten.

DNB: EIOPA Pension
Data Project

DNB zal nieuwe meer specifieke beleggings- en derivatendata uitvragen onder het
EIOPA Pension Data Project. Dit project ziet op het gestroomlijnd door
toezichthouders uit de verschillende landen toezenden van data aan EIOPA, zodat
EIOPA op een efficiënte manier marktontwikkelingen kan monitoren en beoordelen
en de financiële stabiliteit kan versterken.

AFM: Pensioenakkoord
creëert keuzevrijheid
maar brengt daarnaast
risico’s teweeg voor
deelnemers

Voor de AFM zijn voornamelijk de wijzigingen in de tweede pijler van belang,
aangezien het toezicht van de AFM betrekking heeft op de pensioencommunicatie
rond deze producten. De AFM blijft betrokken bij de verdere uitwerking en
implementatie van het akkoord en de aanpassingen in het toezicht die
hierdoor teweeg worden gebracht.

 * Pensioenfondsen ontvangen een op maat gemaakte kalender met daarin de onderzoeken die voor hun
    pensioenfonds van toepassing zijn.

Thema’s DNB & AFM toezicht – Sector overstijgend
Aandachtspunt Uitwerking

DNB & AFM: Algemene
trends en risico’s

DNB en AFM noemen enkele risico’s, uitdagingen en trends in de Nederlandse
financiële sector die in 2020 om bijzondere aandacht vragen in het toezicht:

1. Langdurig lage rente;
2. Financieel-economische criminaliteit;
3. Belang van verandervermogen van financiële instellingen;
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4. Cyberaanvallen en IT-verstoringen;
5. Digitalisering van de financiële sector;
6. Wereldwijde geopolitieke onzekerheid en Brexit;
7. Invoering van (Europese) wet- en regelgeving;
8. Overgang naar een duurzame economie en samenleving; en
9. Kwetsbaarheden op de vastgoedmarkten.

DNB & AFM:
Technologische
vernieuwing en
digitalisering

DNB zal komend jaar, als onderdeel van de actualisatie van haar toezichtmethodologie,
een data-gedreven aanpak in haar toezichtpraktijk integreren.

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.

DNB zal in 2020 verder samenwerken met de sector in pilots en projecten om daarmee
verdere kennis op te bouwen over de impact en kansen van technologische
ontwikkelingen. DNB biedt daarbij ruimte aan voor innovatie en publiek/private
samenwerking op het gebied van customer due diligence, policy alignment en
transactiemonitoring.

De AFM blijft belangstelling houden voor nieuwe vormen van financiële diensten, zoals
crowdfunding en initial coin offerings.

DNB:
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen (MVO)
en duurzaamheid

DNB heeft 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.

In het kader van duurzaamheid en toekomstgerichtheid zal DNB komend jaar
verkennen op welke wijze de beheersing van klimaatrisico’s geïntegreerd kan worden
in markttoetredings- en toetsingsvereisten.

DNB:
Financieel-
economische
criminaliteit

DNB heeft het voorkomen van betrokkenheid van financiële instellingen bij financieel-
economische criminaliteit tot één van haar strategische prioriteiten gemaakt.

AFM:
Toezichtprioriteiten

De AFM heeft enkele toezichtprioriteiten voor 2020 geformuleerd, waarbij de AFM in
het kader van toezicht op financiële dienstverlening de volgende prioriteiten
aangeeft:

1. Duurzame bijdrage aan producten en diensten met langetermijneffecten;
2. Organisatie financiële ondernemingen (o.a. gedrag en cultuur); en
3. Tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en andere financieel

economische criminaliteit.

Thema’s Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht – Financial services -
Sector overstijgend
Aandachtspunt Uitwerking
AP: Trends De AP onderscheidt drie trends in het kader van digitalisering van de samenleving die

invloed hebben op het werk van de AP:

1. Doorgroei van de datasamenleving;
2. Toename van digitaal onrecht; en
3. Toename van privacy bewustzijn.
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In de komende periode zal de AP zich richten op het vormgeven van een stelsel van
toezicht op Artificial Intelligence en algoritmes waarin persoonsgegevens worden
gebruikt.

Volgens de AP is het van belang dat bedrijven en organisaties die geautomatiseerd
besluiten nemen aan de eisen uit de AVG voldoen, zoals de informatieplicht,
transparantie, uitlegbaarheid en menselijke tussenkomst.
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