
Vermogensbeheerdag 26 november 2018

Middagprogramma



Agenda

 Opening door Pieter-Reinier Maat, Divisiedirecteur Toezicht Nationale Instellingen

 Valkuilen bij aanvragen voor vergunningen en vvgb’s

 Toezichtrapportages en het DLR

 15.00 uur pauze

 Toezicht op IT-risico’s en proportionaliteit (DNB en AFM)

 IFR/IFD

 17.00 uur borrel
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Valkuilen bij aanvragen voor vergunningen 
(lopend toezicht) en verklaringen van geen 
bezwaar 
Jacques Visser

Toezichthouder beleggingsondernemingen en -instellingen



Inhoud
 Introductie.

 Aandachtspunten voor vergunningaanvraag. 

 Valkuilen voor vergunningaanvraag.

 Aandachtspunten voor aanvraag verklaring van geen bezwaar [v.v.g.b.].

 Vragen.

 Verwijzing naar wetsartikelen
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Introductie (1)

 DNB is de prudentieel toezichthouder en de AFM de gedragstoezichthouder 

 DNB en de AFM houden gezamenlijk toezicht op circa 238 

beleggingsondernemingen, circa 113 beheerders en 4 bewaarders.

 In totaal in Nederland circa EUR 1700 miljard onder beheer

 Complexiteit aan wet- en regelgeving CRD IV, AIFMD, UCITS, MiFiD etc.
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Introductie (2)

 DNB is verantwoordelijk voor de prudentiële beoordeling van vergunningen 

voor de gehele sector [advies aan de AFM] en verklaringen van geen bezwaar 

voor beleggingsondernemingen en ucits.  

 In 2018 heeft DNB  22 vergunningen afgegeven en 216 aanvragen voor een 

verklaring van geen bezwaar. 

 DNB richt zich op alle risico’s die een impact op de financiële situatie kunnen 

hebben. 
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Introductie (3)

• Vergunningseisen (prudentiële toets DNB) ook van belang in het doorlopend toezicht:

1. minimum eigen vermogenseis;

2. blijvend voldoen op basis van business plan en prognose voor komende 3 jaar;

3. idem solvabiliteit (inclusief ICAAP) en

4. interne bedrijfsvoering (beheerst en financieel solide).
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Introductie (4)
• V.v.g.b.’s aanvraag voor gekwalificeerde deelnemingen van:

a) ten minste 10% in het geplaatste kapitaal van een onderneming; of

b) het uitoefenen van ten minste 10% van de stemrechten (voorkeurstem).

• Bandbreedte: 10 – 20%; 10 – 33%, 10 – 50% en 10 – 100%.

• Wettelijke duur aanvraag 62 werkdagen.

• Kandidaat verwerver:

a) is niet verlieslatend;

b) financiert de onderneming met eigen vermogen;

c) kan de (aanloop) verliezen voor de eerste drie jaar naar rato opvangen;

d) kapitalisatie is in verhouding tot aandelenbelang; en 

e) er is geen sprake van lopende juridische procedure of claim of witwassen.
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Introductie (5)

 DNB toetst aanvragers voor een v.v.g.b. op betrouwbaarheid. 

 Let op dat aanvragers een verklaring omtrent het gedrag of een criminal records extract 

moeten aanleveren.

 Dit laatste is enkel van toepassing op Nederlandse kandidaten die de afgelopen 8 jaar 

een periode buiten de EU woonachtig is geweest en kandidaten met een niet-Nederlandse 

nationaliteit die de afgelopen 8 jaar een periode buiten Nederland woonachtig is geweest.

 AFM toetst bij een vergunningaanvraag beleidsbepalers op betrouwbaarheid en 

geschiktheid (indien relevant toetst DNB mee).   
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Aandachtspunten voor vergunningsaanvraag

DNB behandelt enkel volledige dossiers

• Controleverklaring / bij uitzondering beoordelingsverklaring.

• Balans niet ouder dan zes maanden.

• Jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar [tenzij nieuwe onderneming].

• Geconsolideerd toezicht van toepassing op investment firms.

• Aandeelhoudersovereenkomst en statuten.

• AO/IC bevat beschrijving hoe te voldoen aan wet- en regelgeving en rapportageverplichting.

• Businessplan.
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Valkuilen voor vergunningsaanvraag (1)
Aanvraag dient te voldoen aan minimum kapitaalseis en minimum vermogenseis

• Kapitaalinstrumenten moeten volgestort zijn en aangetoond moet worden dat er wordt 
voldaan aan CRR regelgeving.

• (Cumulatief) Preferente aandelen tellen niet mee als (eigen)vermogen.
(Kwaliteit van CET1 kapitaal is één van de thema’s in 2019).

• Achtergestelde obligaties of andere leningen kunnen alleen meetellen als 
toetsingsvermogen indien zij aan de eisen van de CRR voldoen. 

• Daarboven op gelden ook nog maximum aan de hoeveelheid toegestane achtergestelde 
obligaties t.o.v. aandelenkapitaal.    
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Valkuilen voor vergunningsaanvraag (2)

Let op de volgende aftrekposten:

• Latente belastingvordering.

• Goodwill.

• (Overige) immateriële activa.

• Financiële deelnemingen >= 10%.

• Kasrondje.
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Aandachtspunten voor aanvraag v.v.g.b.
• Aanvrager moet prudent zijn.

• Balans/vermogenspositie van de aanvrager mag maximaal 1 jaar oud zijn en moet zijn voorzien van een 

controleverklaring (verplicht voor alle entiteiten). 

• Natuurlijke personen dienen een rapport van feitelijke bevindingen in te sturen [inclusief een rapport van de 

externe accountant].

• Bandbreedte [nieuwe aanvraag bij overschrijden grens].

• Update businessplan bij grote veranderingen.
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Vragen

• Zijn er nog vragen?

• (Complexe) aanvragen kunnen vooraf met DNB worden doorgesproken.

• U kunt ons bereiken via het volgende email adres: natin-bobi@dnb.nl.
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Verwijzing naar wet-regelgeving (1)
• Vergunningsplicht beleggingsondernemingen, artikel 2:96 Wft.

• Vergunningsplicht beheerder van beleggingsinstellingen, artikel 2:65 (AIFMD) en artikel 2:67 (ICBE) van de Wft.

• Aanloopverliezen / aanloopkosten, CRR 93: 1e lid.

• Geconsolideerd toezicht CRR, EU nr. 575/2013.

• (cumulatief) preferente aandelen, CRR: artikel 28 (met name 1e lid h, j en m). 

• AT1, CRR: artikel 52 (met name 1e lid f, l, n en o) en artikel 53 (met name lid B). 

• Aanloopverliezen, CRR: artikel 36 1e lid a.

• Immateriële activa (o.a. goodwill), CRR: artikel 36 1e lid b en artikel 37. 

• Latente belastingvordering, CRR: artikel 36 1e lid c en artikel 38.

• Financiële deelneming >= 10%, CRR: artikel 45 lid a. 

• Kasrondje, CRR: artikel 28 1e lid b. 
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Verwijzing naar wet-regelgeving (2)
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Verwijzing naar wet-regelgeving (3)
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Financiële 
onderneming

Eigen vermogen (artikel 48 en 
63 BPR)

Bestanddelen van het eigen 
vermogen (artikelen 50 en 51 
BPR)

Solvabiliteit / minimum omvang 
van het toetsingsvermogen

abi-beheerder € 125.000

artikel 26, eerste lid, 
onderdelen a tot en met e, van 
de verordening 
kapitaalvereisten (CRR)

€ 125.000 + 0,02 % van het 
meerdere van het beheerde 
vermogen bóven € 250 mln, tot 
een maximum van € 10 mln 
(artikel 63 BPR). 
Vaste kosten (artikel 63, 3de lid 
Bpr).

icbe-beheerder € 125.000

De bestanddelen als bedoeld in 
artikel 26, eerste lid, 
onderdelen a tot en met e, van 
de verordening 
kapitaalvereisten (CRR).

€ 125.000 + 0,02 % van het 
meerdere van het beheerde 
vermogen bóven € 250 mln, tot 
een maximum van € 10 mln 
(artikel 63 BPR). 
Vaste kosten (artikel 63, 3de lid 
Bpr)

abi beleggings-maatschappij of 
een maatschappij voor 
collectieve belegging in effecten 
die geen aparte beheerder 
hebben

€ 300.000

De bestanddelen als bedoeld 
artikel 26, eerste lid, 
onderdelen a tot en met e, van 
de verordening 
kapitaalvereisten (CRR).

-

abi-bewaarder of bewaarder 
van een icbe

€ 112.500

Het kernkapitaal als bedoeld 
artikelen 26, eerste lid, 
onderdelen a tot en met e, 51 
en 62 van de verordening 
kapitaalvereisten (CRR)

Voor een abi-bewaarder kunnen 
aanvullende eisen gelden in 
overeenstemming met artikel 
21, derde lid, van de AIFM 
richtlijn.

Minimum vermogen 
(Beheerders van) icbe’s en abi’s dienen doorlopend te voldoen aan de volgende 
minimum eigen vermogenseisen 
en minimum ovang van het toetsingsvermogen. 



Toezichtrapportages en het DLR

26 november 2018

Ester Koning & Ruben van Giffen



Agenda BoBi seminar 2018

• Terugblik op vorig jaar

• Statistieken op sectorniveau 

• Migratie naar DLR

• XBRL & Excel-invoertemplate

• Verwerkingsproces XBRL vs. Excel 

• Additionele controles

• Vragen?
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Seminar 2017
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Sectordata: 

We hebben gekeken naar de volgende tabel:
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Sectordata: Omvang   

26-11-2018Vermogensbeheerdag22



Sectordata: Omvang  
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Sectordata: Omvang
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Migratie DLR
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eXtensible Business Reporting Language
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Excel-invoerfaciliteit als alternatief

Automatische 
optellingen

Automatisch 
ophalen van 
gegevens

Verbergen van 
regels indien niet 
van toepassing

Feedback moment
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Verwerkingsproces XBRL & invoerfaciliteit 

DNB valideert XBRL

Conversietool DNB 

Aanlevering via XBRL

Onderneming genereert en 
valideert zelf XBRL

Onderneming vult Excel-
bestand in

Aanlevering via Excel

DNB valideert XBRL

26-11-2018Vermogensbeheerdag28



Additionele plausibiliteits- en 
consistentiecontroles 

4x of meer…

Feedback moment
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Vragen?

26-11-2018Vermogensbeheerdag30

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen aan:
Natin-bobi@dnb.nl

Voor technische vragen kunt u mailen aan:
Beleggingsonderneming.rap@dnb.nl



IT toezicht en proportionaliteit
Perspectief van de IT toezichthouder

Arne de Boer, 26 November 2018



Thema-onderzoek Informatiebeveiliging

32

Thema-onderzoek Informatiebeveiliging 2010-2018

- Opgezet in 2010; updated in 2016 en 2017
- Doel: naar een hoger niveau krijgen van informatiebeveiliging
- Self-assessment
- Kwaliteitscontole
- DNB challenge op de controls
- Verbeterplan
- Feedback
- 70+ financiële instellingen

- Meer informatie: https://www.toezicht.dnb.nl/3/50-203304.jsp



Thema-onderzoek Informatiebeveiliging
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Risk

Risk
Monitoring

Internal
Control

Risk
Policy

Risk

Risk
Monitoring

Internal
Control

Risk
Policy

Facility

Technology

Processes

Strategy &
Policies

Organization

People

Information
Security

Management

Framework: COBIT en ISO/IEC 27002

Operational Maturity
Level:

0 Non-existent

1 Initial/ad hoc

2 Repeatable but 
intuitive

3 Defined

4 Managed and 
measurable

5 Optimized

Operational Maturity
Level:

0 Non-existent

1 Initial/ad hoc

2 Repeatable but 
intuitive

3 Defined

4 Managed and 
measurable

5 Optimized



Thema-onderzoek Informatiebeveiliging
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Vragen over proportionaliteit
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1. Is voor uw instelling proportionaliteit van belang
2. Zo ja, wat betekent dit dan concreet?
3. En hoe leg je dat uit aan een toezichthouder?

Hint.. Ja



Uw stakeholders
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• Business
• Klanten
• Aandeelhouders
• Personeel
• Leveranciers
• Toezichthouders
• Risk
• Audit
• …

Uw resources

• Kapitaal
• Arbeid
• Data
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Balanceren van stakeholders en resources:
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- Periodieke herinventarisatie van stakeholders en hun belangen

Periodieke herinventarisatie van resources

- Optimaal inzetten van beschikbare resources om maximaal aan

alle stakes te voldoen.

- Uitzetten en bewaken van acties
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Balanceren van stakeholders en resources, leidt tot:
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• Uw IT strategie (met doelen en principes)
• Een optimaal design van uw organisatie (men doet de 

dingen juist en de juiste dingen, minimaal maar voldoende)
• Een optimaal tevreden set stakeholders
• Een goed verhaal aan uw toezichthouder over de toepassing 

van proportionaliteit, agile werken, beperkte formalisatie, …
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Hamvraag
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Wat wil de toezichthouder ??
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Waarom zijn IT toezichthouders zo vervelend en vertellen ze 
niet gewoon wat ze willen
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• Responsibility

• Accountability

• Geen twee omgevingen zijn het zelfde

• Oneerlijke concurrentie
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Verwachtingen DNB t.a.v. IT 

• Voortdurend bewust zijn van jullie IT risico landschap (dat voortdurend verandert)

• Een redelijke, recente (en bruikbare) risk appetite

• Risico’s aantoonbaar, volledig en actief managen in lijn met de risk appetite

• Voldoende countervailing power in de organisatie daar waar dat nodig is om alle belangen op de juiste plekken te 

kunnen behartigen
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De kern: 2 organen

• (IT) Strategie (the mind)

• 3 lines of defense (the immune system)
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Stakeholders
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Een voorbeeld van proportionaliteit: formalisatie
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Define formalization as: functions know polices and procedures.
These have owners, are periodically reviewed, and are adapted
based on events that require them to change. The processes
honour the policies. Per processes/function, there are recent and
true definitions of products, tasks, roles, responsibilities and
reporting lines. The processes include audit trails. Implementation
is in line with design. Formalization is not binary, but must rather be
seen as a scale (ranging from non to max level of formalisation).

26 november 2018



Vragen?
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Contactgegevens: natin-bobi@dnb.nl


