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Panelbijeenkomsten	  van	  de	  DNB	  
	  
De	  Nederlandsche	  Bank	  staat	  voor	  het	  solvabiliteitstoezicht	  in	  de	  financiële	  sector.	  Iedere	  
beleggingsonderneming	  heeft	  een	  periodieke	  rapportage	  plicht	  aan	  de	  Nederlandsche	  Bank,	  
Dit	  is	  wettelijk	  verankerd	  in	  de	  Wft.	  
	  
De	  Nederlandsche	  Bank	  probeert	  door	  het	  aangaan	  van	  een	  open	  dialoog	  met	  branche	  organisaties	  
beter	  te	  begrijpen	  wat	  er	  speelt	  bij	  financiële	  instellingen.	  Hiertoe	  organiseert	  DNB	  onder	  andere	  
tweemaal	  per	  jaar	  een	  panelbijeenkomst.	  Namens	  DNB	  zijn	  de	  verantwoordelijke	  divisie	  directeuren	  
aanwezig.	  
	  
DNB	  schrijft	  naast	  de	  VV&A,	  de	  volgende	  branche	  organisaties	  hiervoor	  aan:	  
Nederlandse	  Vereniging	  van	  Banken	  (NVB)	  
Zorgverzekeraars	  Nederland	  (ZN)	  
Verbond	  van	  Verzekeraars	  (VvV)	  
Pensioenfederatie	  (PF)	  
Travelex	  
Holland	  Quastor	  (HQ)	  
Dutch	  Fund	  and	  Asset	  Management	  Association	  (DUFAS)	  
Ministerie	  van	  Financiën	  (MinFin)	  
Ministerie	  van	  Sociale	  Zaken	  en	  Werkgelegenheid	  (SZW)	  
De	  Association	  of	  Proprietary	  Traders	  (APT)	  
	  
Een	  van	  de	  onderwerpen	  van	  de	  Panelbijeenkomsten	  is	  de	  toelichting	  op	  de	  zogenaamde	  ZBO-‐
begroting,	  dit	  is	  de	  begroting	  van	  DNB.	  
	  
De	  ZBO-‐begroting	  van	  DNB	  bestaat	  uit	  twee	  delen:	  de	  begroting	  voor	  haar	  toezichttaken	  en	  de	  
begroting	  voor	  de	  resolutietaak.	  De	  resolutietaak	  is	  een	  nieuwe	  ZBO-‐taak	  voor	  DNB,	  omdat	  DNB	  per	  
1	  januari	  2015	  is	  aangewezen	  als	  Nationale	  Resolutie-‐autoriteit	  in	  Nederland.	  	  
DNB	  geeft	  tijdens	  een	  van	  de	  panelbijeenkomsten	  een	  toelichting	  op	  de	  ZBO	  begroting.	  Tevens	  gaat	  
DNB	  per	  sector	  kort	  in	  op	  de	  ontwikkelingen	  en	  de	  resultaten	  per	  jaargang.	  	  
	  
Het	  adviserend	  panel	  wordt	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  advies	  of	  opmerkingen	  te	  maken	  op	  de	  
begroting	  en	  de	  verantwoording	  daarvan.	  
	  
Naast	  het	  periodieke	  overleg	  via	  panelbijeenkomsten	  weet	  de	  VV&A	  DNB	  te	  vinden	  voor	  actuele	  
thema’s.	  Indien	  nodig	  wordt	  DNB	  gevraagd	  toelichting	  te	  geven	  aan	  de	  leden	  van	  de	  vereniging	  via	  
bijeenkomsten	  of	  seminars.	  	  
	  
	  
	  


