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Beleidsdenken vóór de crisis 
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En de consequenties daarvan…  
Real GDP
Netherlands, EUR bn, estimated trend is for the period 1996-2007

Source: CBS
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• Meer en beter kapitaal 
• Liquiditeit die ook beschikbaar is 

Sterkere buffers in de 
financiële sector 

• Houdbare bedrijfsmodellen en strategieën 
• Toezicht op governance en beloningsbeleid 
• Thematisch toezicht 

Meer vooruitblikkend 
toezicht 

• Focus op de macro-prudentiële dimensie Versterking macro-
prudentieel toezicht 

• Snel en doelgericht ingrijpen 
• Voldoende onafhankelijk, maar ook accountable 
• Internationale samenwerking 

Nieuwe toezichtaanpak 

• Een breed inzetbaar crisisinstrumentarium Effectief 
crisisinstrumentarium 

Internationale hervormingsagenda 



Beleidsdenken na de crisis 
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kapitaalbuffer 
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Risicogewichten 
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Macroprudentiële beleidscyclus 
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FS werkt hieraan in 
samenwerking met 
beleidsdivisies en 

ECB/ESRB 

In samenwerking met 
andere divisies stelt FS 

een voorstel op, dat 
wordt voorgelegd aan de 

Directie. 

De Directie beslist over het al 
dan niet aannemen van dit 

voorstel en neemt hierbij de 
overwegingen van de 

Toezichtraad mee. 

DNB evalueert of de 
maatregel effectief is.  

Risico 
identificatie  

Selectie en 
kalibratie 
mogelijke 

instrumenten 

Implementatie 
in beleid 

Evaluatie  

7 



Op weg van Solvency I naar Solvency II 
Wat staat er te gebeuren en waarom? 
• Vanaf 1 januari 2016 nieuw raamwerk voor prudentieel toezicht verzekeraars  
• Grote stap vooruit in harmonisatie van Europees verzekeringstoezicht 
• Resultaat van langdurig onderhandelingsproces 
• Solvency I hard aan vervanging toe 

 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Solvency II? 
• Bescherming van polishouders wordt beter gewaarborgd 
• Vereisten gebaseerd op marktwaarde en risico’s 
• Desondanks geen garantie 
• Solvency II-Basic voor kleine verzekeraars 
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Overzicht van sector en toezichtkaders 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichtkaders: 

• Solvency II – Middelgrote en grote verzekeraars  

• Solvency II-Basic – Kleine verzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars  

• Allerkleinste verzekeraars worden vrijgesteld 
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In aantallen (SII/SII-Basic)  



Vormgeving Solvency II 
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Pijler 1 – Kwantitatieve eisen 
• Waardering balans op marktwaarde 
• Kwantificering van de risico’s (marktrisico’s, verzekeringstechnisch) 

Pijler 2 – Governance 
• Inrichting vier sleutelfuncties (compliance, actuarieel, risk en interne audit) 

• Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) 
Pijler 3 – Transparantie  

Aandachtspunten onder SII: 
• Solvabiliteitsratio 
• Effect van de UFR en andere aanpassingen aan de curve 
• Kapitaal- en dividendbeleid 
• In essentie microprudentieel  
 



Uitdagingen (levens)verzekeraars… 
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Macroprudentieel beleid verzekeraars  
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• Aanwijzen van mondiaal systeemrelevante verzekeraars 

• EIOPA stresstesten 

• “Activity based” macroprudentiële maatregelen: LTV-limiet 

• Herstel- en resolutieraamwerk: 

 Herstel: gestructureerde wijze naar herstel 

 Resolutieplan: ordentelijke afwikkeling  
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