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Agenda

 Opening door Maarten Gelderman

 Regelgeving:

 Ontwikkelingen CRD / EBA door DNB

 Ontwikkelingen MIFID door AFM

 14.30 pauze

 Rapportages: naar een hogere datakwaliteit

 ICAAP: voorstel methodologie en paneldiscussie

 17.00 afsluiting en borrel



Ontwikkeling van een nieuw prudentieel regime 
voor beleggingsondernemingen 

Paul van den Berg (Toezicht Beleid) – Seminar dinsdag 15 november 2016 



EBA/ESMA – Project Team on Investment Firms (PTIF) 

•  Europese Commissie  – (1e) Call for Advice – Dec. 2014 
•  EBA  – (1e) Report on Investment Firms  – 14 Dec. 2015 

 EBA – REPORT ON INVESTMENT FIRMS – Dec. 2015  
EBA issues recommendations for sound prudential regime for investment firms 

Aanbevelingen: 
(1) Nieuwe categorie-indeling van beleggingsondernemingen  – Class 1/2/3
(2) Ontwikkeling van een nieuw prudentieel raamwerk voor niet-systeemrelevante 

beleggingsondernemingen (= Class 2/3)
(3) Verlenging bestaande uitzonderingen voor ‘commodity trading firms’ tot 2020 
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Aanbeveling (1) – nieuwe categorie-indeling BO’s 

Class 1 = ‘systemic & bank-like’ investment firms 

Class 2  = ‘non-systemic’ investment firms 

Class 3  = ‘very small & non-interconnected’ investment firms 

 EBA OPINION – 20 Okt. 2016 – Class 1 

• G-SII / O-SII criteria: omvang / substitueerbaarheid / complexiteit / 
grensoverschrijdende werkzaamheden / verwevenheid 

• ‘bank-like’ = plaatsing financ. instr. met garantie / handelen eigen rekening 
• vooralsnog bestaat Class 1 uit 9 investment firms (O-SIIs) in het VK  
• vooralsnog  geen Nederlandse beleggingsondernemingen in Class 1
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De Nederlandse sector (aantallen BO’s) 
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Aanbeveling (2) – Nieuw prudentieel regime voor Class 2 & 3

• Europese Commissie – (2e) Call for Advice – 13 juli 2015

• EBA – Data collection exercise – juli-sept. 2016

 DATA COLLECTION EXERCISE 
Data collection to support new prudential framework for investment firms

• EBA – Discussion Paper – Publieke consultatie tot 2 febr. 2017 

 DISCUSSION PAPER 
Designing a new prudential regime for investment firms

• Volgende stap: Eindrapport van EBA – juni/juli 2017 
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Reageer 
!



EBA Data collection exercise – juli-sept. 2016 

• Van medio juli tot eind sept. 2016 heeft EBA een data-uitvraag gedaan bij 
alle Europese MiFID-firms en UCITS/AIF beheerders met BO-diensten 

• De templates van alle NLse firms zijn via DNB aan EBA gezonden 
(geanonimiseerd)

• De komende weken analyseert EBA deze data; 
ook DNB maakt een eigen data-analyse

• De data-templates worden gebruikt voor: 

(1)  kalibratie van kapitaalvereisten BO’s in een nieuwe prudentieel raamwerk
 Eindrapport van EBA – juni/juli 2017 

(2)  uitvoeren van een impact assessment ten opzichte de huidige CRD/CRR  
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EBA Discussion Paper – publieke consultatie tot 2 febr. 2017 

Doel van het Discussion Paper: 

• input verkrijgen van de sector over de risicoprofielen en bedrijfsmodellen van 
beleggingsondernemingen (en beheerders met BO-diensten), voor het 
ontwikkelen van een nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen 

• input verkrijgen over de voorgestelde ‘K-factor approach’ 

“capital requirements based on risk to customers (RtC) and risk 
to market integrity and liquidity (RtM), amplified by a measure 

of risks to which firms themselves are exposed (RtF uplift)” 

• 35 consultatievragen; maar alle input is welkom ! 
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Reageer vóór 
2 febr. 2017 !



EBA Discussion Paper – de essentie

• Het nieuwe prudentiële raamwerk moet “intuïtiever” worden
 Betere aansluiting op risico’s en bedrijfsmodellen BO’s

Kern: ‘more appropriate’ & ‘more proportionate’ framework
 Nieuw raamwerk komt los te staan van de huidige CRD/CRR

Doel: beter pakket aan prudentiële regelgeving voor BO’s dan CRD/CRR

• De input vanuit de sector is belangrijk
 Kalibratie van het nieuwe prudentiële raamwerk is de volgende stap 

Focus: meer op ordelijke afwikkeling (‘orderly wind-down’) 
 DNB steunt de sector in totstandkoming van nieuw prudentieel raamwerk 

• DNB ontvangt graag een kopie van uw reactie(s) aan EBA
 DNB kan uw input dan meenemen in het verdere overleg binnen EBA 
 DNB staat open voor overleg over deze publieke consultatie
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De kern van een nieuw prudentieel raamwerk ‘K-factors’

K-factors for Risk to Customers (RtC)

• KAUM =  Assets under management (AUM)  beheerd vermogen 
• KAUA =  Assets under advice (AUA)  vermogen onder advies 
• KASA =  Assets safeguarded & administered (ASA) activa onder bewaring
• KCMH =  Client money held (CMH)  bedrag aan cliënt-gelden 
• KLTC =  Liabilities to customers (LTC)  verplichtingen aan cliënten 
• KCOH =  Customer orders handled (COH)  aantal orders voor cliënten

K-factors for Risk to Markets (RtM) 

• KPTA =  Proprietary trading activity (PTA)  handelen eigen rekening; 
aantal transacties / gegenereerd inkomen handelsfaciliteit (voor MTF of OTF) 
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Andere of betere 
indicatoren ?



‘K-factor’ approach – 3 stappen

(1) Kapitaalvereiste op basis van ‘risk to customers’ (RtC) en ‘risk to markets’ (RtM) 

Sum of RtCs & RtMs = a*KAUM + b*KAUA + c*KASA + d*KCMH + e*KLTC + f*KCOH + g*KPTA

(2)  Vermenigvuldigingsfactor voor ‘risk to firm’ (RtF)  ‘Up-lift’ (RtF uplift) 

Capital requirement for risk to firm = Sum (K-factors) * Uplift factor

Concept of leverage = “excessive leverage can be said to occur when a firm 
overextends the amount of business it conducts (on or off balance sheet), 
relative to the amount of capital it holds” 

(3)  ‘Vloer’   minimum eigen vermogen, dus ‘initial capital requirement’ (ICR) 
& vastekosteneis, dus ‘fixed overheads requirement’ (FOR) 
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‘K-factor’ 
approach 
– visueel –



Fictieve voorbeelden van ‘K-factor’ approach (pag. 63 DP)
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 A B C D

ICR 50.000                   50.000                   125.000                 730.000                 

or

FOR 40.000                   130.000                 180.000                 1.000.000              

or

RtC

Assets under management (0,1%) -                        100.000                 100.000                 -                        

+

Assets under advice (0,02%) 10.000                   -                        -                        -                        

+

Assets safeguardes & administered (0,1%) -                        -                        100.000                 -                        

+

Client money held (5%) -                        -                        5.000                    -                        

+

Liabilities to customers (0,1%) -                        -                        -                        -                        

+

Customer orders handled (1%) -                        100                       100                       

RtM

+

Propriety trading activity (1,5%) -                        -                        -                        75.000.000            

=

Total of RtC and RtM 10.000                 100.100               205.100               75.000.000          

RtF

Total exposure measure (TEM) -                        -                        -                        1.250                    

-

Debt -                        -                        -                        750                       

=

Capital Measure (CM) -                        -                        -                        500                       

Risk to firm up-lift measure (TEM/CM) -                        -                        -                        2,5                        

Total of RtC and RtM 10.000                   100.100                 205.100                 75.000.000            

x

Up-lift factor (SQRT) -                        -                        -                        1,6                        

=

Total capital requirement 50.000                 130.000               205.100               118.585.412        

(= ICR) (= FOR) (= K-factors) (= K-factors * uplift)



EBA Discussion Paper – specifieke onderwerpen 

• Grote BO’s in Class 2  grote handelaren eigen rekening / vermogensbeheerders 
• Is een “simplified CRR” wenselijk ? Paragraaf 4.6 in DP (pag. 58-60) 

• Initial Capital  inflatiecorrectie vanaf 1993 en/of andere aanpassingen nodig ? 
• Fixed Overheads Requirement  kunt u uit de voeten met de bestaande 

vastekosteneis en met de berekeningswijze, of is aanpassing wenselijk ? 

• Definition and quality of capital welke kapitaalinstrumenten ?
• Liquidity requirements  3 opties (pag. 41-46 DP) 

• Geconsolideerd toezicht op BO’s (groepstoezicht) 
• Rapportageverplichtingen voor BO’s 

• Op verzoek van EC: ook consultatie over beloningsbeleid en governance
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Relevante links: 

• EBA Report on Investment Firms (december 2015) –
http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-recommendations-for-sound-prudential-regime-for-investment-firms

• EBA Opinion – Class 1 firms (oktober 2016) –
http://www.eba.europa.eu/-/eba-recommends-that-only-investment-firms-identified-as-gsiis-and-osiis-be-
subject-to-the-full-crdiv-crr

• EBA Discussion Paper Class 2/3 (november 2016) –
http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-data-collection-to-support-the-new-prudential-framework-for-
investment-firms

• EBA webpage voor reacties op consultatie (tot 2 februari 2017) –
http://www.eba.europa.eu/news-
press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1647440

http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-recommendations-for-sound-prudential-regime-for-investment-firms
http://www.eba.europa.eu/-/eba-recommends-that-only-investment-firms-identified-as-gsiis-and-osiis-be-subject-to-the-full-crdiv-crr
http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-data-collection-to-support-the-new-prudential-framework-for-investment-firms
http://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=/calendar/view_event&_8_eventId=1647440


Beleggersbescherming

MiFID II

Tim Mortelmans / nov 2016

MIFID II- Beleggersbescherming



Agenda

1. Achtergrond en tijdslijnen

2. MiFID II en de AFM

3. Enkele onderwerpen nader toegelicht

4. Afronding

Nov / 2016MIFID II- Beleggersbescherming



1. Achtergrond en tijdslijnen

• 2007: MiFID treedt in werking in alle lidstaten van de EU en 
vervangt de ISD

• 2011: Europese Commissie publiceert voorstel tot 
herziening van de MiFID

• 2014: publicatie van de level 1 teksten MiFID II

• 2018: per 3 januari ingangsdatum van de nieuwe wet & 
regelgeving
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1. Achtergrond en tijdslijnen
scope MiFID/ MiFIR
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Level 1

• Level 1 teksten MiFID gepubliceerd (juni 2014)

• Voorstel Wft onlangs naar Tweede Kamer gestuurd

Level 2

• Opstellen technisch advies (december 2014)

• Publicatie delegated acts (april- mei 2016)
• delegated directive: implementatie in Bgfo
• delegated regulation: directe werking

Level 3

• Consultatie guidelines product governance (oktober 2016)

• Publicatie diverse Q &A’s (oktober 2016)

Nov / 2016MIFID II- Beleggersbescherming

1. Achtergrond en tijdslijnen



2. MiFID II en de AFM 

Nov / 2016MIFID II- Beleggersbescherming

AFM vanaf het eerste moment betrokken bij totstandkoming 
MiFID II

Doelstellingen en activiteiten

• Begeleiden (inter)nationale beleidstraject
• Actief betrokken bij totstandkoming level  2 teksten

• Participeren in level 3 werkgroepen

• Voorbereiden/ informeren van de markt

• De AFM gereed maken voor MiFID II



3. Enkele onderwerpen nader 
toegelicht
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Product governance

• Vanaf inwerkingtreding MiFID II is er een verplichting voor 
beleggingsondernemingen om een 
productontwikkelingsproces te hebben

• Brede scope: zowel ontwikkelaars (manufacturers) als 
distributeurs krijgen normen opgelegd. Hierdoor vallen alle 
financiële instrumenten onder deze norm. 

MIFID II- Beleggersbescherming Nov / 2016



Product governance-
ontwikkelaar (manufacturer)

• Aanwezigheid van een productgoedkeurings- en 
reviewproces voor het  ontwikkelen en beoordelen van 
producten

• Borging  controle management body, de rol van 
compliance en de rol van medewerkers

• Producttoets  scenario analyses, kostenstructuur, 
risico/rendement verhouding
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Product governance-
ontwikkelaar (manufacturer)

Kernbepalingen

• Identificeer een potentiële doelgroep voor elk financieel 
instrument en specificeer het type cliënt  bij wiens 
behoefte, karakteristieken en doelstellingen het financiële 
instrument aansluit

• Onderneem redelijke stappen om ervoor te zorgen dat het 
financieel instrument wordt gedistribueerd aan de 
geïdentificeerde doelgroep 
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Product governance-
distributeur (distributor)

• Aanwezigheid van een productgoedkeurings- en review 
proces om de range van producten en diensten te 
selecteren die men wilt aanbieden

• Borging  controle management body, de rol van 
compliance en de rol van medewerkers

• Geen producttoets

MIFID II- Beleggersbescherming Nov / 2016



Product governance-
distributeur (distributor)

Kernbepalingen

• Te zorgen dat producten en diensten die men wilt 
aanbieden of adviseren aansluiten bij de behoefte, 
karakteristieken en doelstellingen van een geïdentificeerde 
doelgroep

• Te zorgen dat de beoogde distributiestrategie consistent is 
met deze geïdentificeerde doelgroep

• Maak gebruik van de informatie die je van de manufacturer 
hebt ontvangen en vul deze aan met de informatie die je 
van de cliënten hebt 
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Product governance en ‘ken-uw-cliënt’
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Manufacturer
‘creation, development, issuance or 

design of the product’

Distributor
‘offers, 

recommends or 
sells the product’

‘Ken-uw-cliënt’:
Geschiktheidstoets
Passendheidstoets
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‘Ken-uw-cliënt’

• ‘Ken-uw-cliënt’ grotendeels onveranderd

• Nieuw vereiste bij geschiktheidstoets: geschiktheidsrapport
• Bij elk gegeven advies
• Periodiek bij vermogensbeheer

Nov / 2016MIFID II- Beleggersbescherming



Kostentransparantie

Nov / 2016MIFID II- Beleggersbescherming

Verplichting om transparant te zijn over alle kosten voor de 
belegger:

• Het ex-ante verstrekken van een inschatting van alle kosten 
en het ex-post verstrekken van de werkelijke kosten 

• Onder alle kosten wordt verstaan alle kosten van de 
beleggingsdienst en alle kosten van het financieel 
instrument

• De beleggingsonderneming dient deze kosten op te tellen 
tot een totaal en als bedrag en percentage weer te geven



Kostentransparantie

Aanvullend, zowel ex-ante als ex-post:

• Verplichte illustratie cumulatieve effect kosten op 
rendement 

Nov / 2016MIFID II- Beleggersbescherming

Input markt: de AFM schrijft 
actief mee op de Q&A 

kosten, geef aan wat er leeft.



Provisieverbod en research

• Minimum harmoniserend: voor non-prof beleggers blijft  
het Nederlandse provisieverbod gelden

• MiFID II definieert afhankelijk/ onafhankelijk advies

• Nieuw provisieverbod bij professionele beleggers bij 
onafhankelijk advies en vermogensbeheer

• Let op: research kwalificeert als provisie tenzij:
• De beleggingsonderneming zelf betaalt voor research; of
• De belegger betaalt voor research via een research account 
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4. Afronding

• Advies: begin op tijd met de implementatie van MiFID II

• Focus voor nu:
• Productgovernance
• Kosten 

• Houd de website van de AFM in de gaten voor publicaties 
MiFID II (Q&A’s, richtsnoeren)
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4. Afronding

• Wat zijn uw aandachtspunten?

• Ruimte voor meer vragen: mifid2@afm.nl

Nov / 2016MIFID II- Beleggersbescherming



Pauze
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Toezichtrapportages

Melle Bijlsma en Raymond Chaudron



Onderwerpen

 Rapportageportaal

 Kwaliteitseisen

 Gegevensbeveiliging

 Gebruik van uw gegevens

 Vragen
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Rapportageportaal

 Java uit e-Line DNB

 Migratie naar Digitaal Loket Rapportages (DLR)/XBRL:

 Planning: eind 2017 of in de loop van 2018

 Invoering eHerkenning: DigiD voor bedrijven (minstens 

betrouwbaarheidsniveau 3, meer info op: www.eherkenning.nl)

 DNB zal invoerfaciliteit bieden die XBRL genereert

 DLR op termijn ook voor beveiligd communiceren
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Kwaliteitseisen

 Consistentie en geldigheidscontroles

 Validiteit- en plausibiliteitscontroles

 Sinds oktober: lijst beschikbaar op E-line DNB

 Handhaving op tijdigheid én kwaliteit vanaf het vierde 

kwartaal 2015
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Gegevensbeveiliging

 Beveiliging e-Line DNB: aanmeldcodes alleen nog per 

aangetekende brief of beveiligde e-mail

 Invoering wachtwoorden voor beveiligde Excel-bestanden 

met plausibiliteitscontroles

 Overige communicatie:

 Opzetten ‘secure mail’ (TLS, S/MIME en PGP)

 Webcrypt

 Versleutelde Winzip of Excel-bestanden
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Gebruik van de gegevens: een kijkje in de 

keuken van DNB

 Achtergronden

 De dataketen

 Voorbeelden van analyses
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Achtergronden

 DNB gebruikt data steeds intensiever: data-gedreven 

toezicht

 Nieuwe technologie (‘Business Intelligence’) biedt 

nieuwe mogelijkheden

 Efficiënt toezicht: de branche van beleggings-

ondernemingen is omvangrijk en gevarieerd
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De ‘dataketen’

e-Line DNB
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Divisie statistiek Divisie toezicht
nationale 

instellingen



Voorbeeld van analyses: snapshot
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Voorbeeld van analyses: balans
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Vragen
?



ICAAP
Seminar Beleggingsondernemingen 15 november 2016

Bas-Jan Nieuwenhuijzen



Agenda

1. Beoordelingsproces DNB voor ICAAP 2016

2. Good practices

3. Verbeterpunten

4. Voorstel voor te hanteren methodologie

5. Panel discussie

15 november 2016ICAAP -49



Beoordelingsproces DNB
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Beoordelingsproces DNB

• DNB heeft de ICAAP beoordeeld van de grootste ondernemingen en de ICAAP van 

ondernemingen waar DNB specifieke aanleiding zag.

• Naast individuele ICAAP beoordeling heeft DNB een benchmarking uitgevoerd.

• Hierbij zijn individuele ICAAP’s binnen hun peer group vergeleken op:

• Gehanteerde methodologie

• Risico identificatie

• Getroffen beheersmaatregelen

• ICAAP kapitaal

• Beoordeling op 5 door DNB geselecteerde thema’s
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Beoordeelde thema’s/risico’s

15 november 2016ICAAP -52

Thema’s / risico’s

Afhankelijkheid van de aandeelhouder

Financiële groepsrisico’s

IT-risico

Uitbestedingsrisico

Beschikbaarheid van het vermogen

Specifieke thema’s voor “handelaren 
eigen rekening”

Legal en Compliance Risk; voortkomend uit 
handelsstrategieën

Borging (en voorafgaande afstemming) ICAAP 
in de RvC

Opname dividendbeleid in het ICAAP



Good practices
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Good practices (1)

• Het ICAAP is alomvattend

• Bestuur is betrokken bij vaststelling

• Intern discussie document

• Vastlegging in notulen 

• Heldere beschrijving van eigen 

riskmanagement framework
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Good practices (2)

• Opname van afwikkel scenario (wind-down analysis) en daarvoor benodigd kapitaal

• Uitvoeren stresstesten/scenario analyse
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Scenario Description 2015 2016-2017 2017-2018 2015 2016-2017 2017-2018

Base case As per 2016-2020 Budget and MTP 0 4,7 4,9 0,0 0,0 0,0

1) 1 in 200 year event 0 2,7 (0,1) 0,0 0,0 -0,1

2) GA withdrawal 0 3,9 1,5 0,0 0,0 0,0

3) Combined scenario (sc1 + sc2) 0 2,0 (3,5) 0,0 0,0 -3,5

4) Depression 0 (0,4) (5,5) 0,0 -0,4 -6,0

5) Inflation 0 1,9 (0,5) 0,0 0,0 -0,5

6) Loss of investment team 0 (0,4) (2,4) 0,0 -0,4 -2,8

7) Poor past performance combined with poor customer service 0 3,0 (0,9) 0,0 0,0 -0,9

8) Disruptive competitors 0 4,1 1,6 0,0 0,0 0,0

All amounts are in EUR (mln.)

Profit/(Loss) after tax Buffer usage*



Good practices (3)

• Overzicht van alle inherente risico’s en residual risks met de financial impact

15 november 2016ICAAP -56

Risico analyse

Beschrijving risico, concrete gevolgen voor instellingen

Bruto impact risico

Beschrijving beheersmaatregelen + controle op werking

Netto impact risico



Good practices (4)

• Analyse van de aan te houden buffer om kapitaal tekorten te voorkomen

• Gemiddeld houden instellingen een buffer aan van 15% rwa, of 187,5% VKE
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Accelerated growth and/or additional remittances to the group

Capital deployment and remittances according to capital plan

Capital plan and risk position re-assessed 

Capital plan and risk position re-assessed 
Remittances reduced or suspended

Suspension of dividends
Regulatory plan required 

Recovery

Opportunity

Regulatory
plan

Caution

Target

AIM BV

>EUR 27,1m

Local capital management zones

from EUR 27,1m
to  EUR 22,7m

from EUR 22,7m
to  EUR 21,2m

from EUR 21,2m
to  19,8m

< 19,8m

ICAAP = € 1 mln

Buffer = € 1,4 mln

VKE = € 0,7 mln



Verbeterpunten
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Verbeterpunten

• Hanteren van “cluster methode” > enkel 1 specifiek risico kapitaliseren

• Niet instelling specifiek > teveel leunen op standaard templates

• Beroepsaansprakelijkheidsverzekering als beheersmaatregel voor alle risico’s

• ICAAP als “black box” > uitkomst niet herleidbaar

• Niet opnemen risico’s voortvloeiend uit beheerd vermogen

• Hoog kapitaal vaststellen, maar daardoor geen specificatie naar onderliggende risico’s
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Methodologie
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Issues in huidige ICAAP ronde

DNB ondervond de volgende issues bij de beoordeling ICAAP 2016:

• Veel vragen om nadere guidance over berekening ICAAP-kapitaal

• Onderlinge vergelijkbaarheid ICAAP’s beperkt

• Veel verschillende methodologieën

• Sommige methodes inhoudelijk niet te volgen

• Hierdoor vooral discussie met instellingen over methodologie

• Beperktere tijd voor inhoudelijke discussie over risico’s en beheersmaatregelen

15 november 2016ICAAP -61



Huidige systematiek

15 november 2016ICAAP -62

Als add-on op Pillar I kapitaal Als bottom-up inschatting van alle risico’s
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Guidance DNB over te volgen methodologie

• Hoe nu verder?
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Voorstel DNB

15 november 2016ICAAP -64

Afwikkelscenario

≥

Risico berekening

+

Stress scenario’s

Analyse of 3 maandstermijn VKE 
afdoende is om ordentelijk af te 
wikkelen. Langere termijn 
betekent derhalve hogere VKE

Kredietrisico
bankrekening, rekening courant, verstrekte 
leningen, concentratie risico, etc.

Marktrisico
Obligaties, aandelen, derivaten, etc.; voor 
handelsdoeleinden

Operationeel 
risico

Inadequate of falende interne processen, 
mensen of systemen

Overige/Niet 
financiële risico’s

Strategisch risico, reputatie risico, juridisch 
risico, etc.

Toekomst gerichte 
analyse op 
mogelijke stress 
scenario’s

Gedacht kan worden aan o.a.: 
- verlies grootste klant AUM
- Key personnel vertrekt
- Grote schok op financiële markten

=

ICAAP kapitaal

AuM
Kapitaalseis op basis  van beheerd 
vermogen in fondsen (AIFMD / UCITS)

Hierbij ziet DNB een VKE 
van 3 maanden als 
minimum
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Panel

• Martijn Receveur – VV&A

• Jeroen van den Akker – Robeco

• Peter Jaspers – Achmea Investment Management

• Bas-Jan Nieuwenhuijzen - DNB
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Vragen / Stellingen

• Wat vinden jullie van het voorstel van DNB?
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Afwikkelscenario

≥

Risico berekening

+

Stress scenario’s

=

ICAAP kapitaal



Vragen / Stellingen

• Beantwoordt het voorstel de vraag van de sector om meer guidance?
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Afwikkelscenario

≥

Risico berekening

+

Stress scenario’s

=

ICAAP kapitaal



Vragen / Stellingen

• De voorgestelde methodiek helpt het bestuur inzicht te krijgen in de risico’s van de 

onderneming
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Afwikkelscenario

≥

Risico berekening

+

Stress scenario’s

=

ICAAP kapitaal



Vragen / Stellingen

• Een ICAAP dient alomvattend te zijn en alle risico’s en beheersmaatregelen te 

bevatten

15 november 2016ICAAP -70



Vragen / Stellingen

• Een scenario analyse is onmisbaar om inzicht te krijgen in de risico’s van een 

onderneming
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Vragen / Stellingen

• Moet een onderneming bovenop zijn ICAAP-kapitaal een buffer aanhouden of is het 

ICAAP zelf een buffer?
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Afsluiting

• Vragen en opmerkingen?

• Natin-bobi@dnb.nl
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Borrel
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