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Doelstelling webinar

Het weergeven van belangrijke ontwikkelingen in de asset management sector, de 
uitdagingen die dat oplevert voor de in de sector werkzame bedrijven en de uitdagingen 
voor toezichthouders en accountants in het uitoefenen van toezicht op naleving van wet-
en regelgeving respectievelijk controle van jaarrekeningen en andere financiёle en niet-
financiёle informatie.  

Meer specifiek gaat het om:

➢ Inzicht en overzicht krijgen in nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving

➢ Beheersing van uitbestedingsrelaties

➢ Betekenis van de IFR/IFD richtlijn voor de sector en de accountant

➢ Inzicht krijgen in toekomstige (duurzaamheids)rapportages onder de SFDR.  
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Programma

➢ Opening en inleiding door dagvoorzitter Kees Roozen (vz SAM)

➢ Overzicht wet- en regelgeving door Alex Poel (Charco & Dique)

➢ Verwachtingen AFM over uitbesteding door Gerwin van de Steeg en Paul van der 

Linden (AFM) 

➢ Korte pauze

➢ Verwachtingen DNB over invoering IFR/IFD door Joris Ottow (DNB)

➢ Rapporteren onder de SFDR door Marco Frikkee (KPMG)

➢ Afsluiting door Kees Roozen
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Activiteiten SAM (Sectorcommissie Asset Management)

➢ Ontwikkelingen en trends volgen in de sector (bv over duurzaamheid, wet- en 
regelgeving (Wft, Wwft), digitalisering, governance)

➢ Inspelen van accountants op deze trends en ontwikkelingen

➢ Behandelen van vaktechnische en beleidsmatige vraagstukken

➢ Overleg voeren met stakeholders (AFM, DNB, Minfin, RJ, Dufas, NVP, DAD)

➢ Opstellen regelgevende en niet-regelgevende uitingen (bv Handreiking 1142)

➢ Communiceren met de leden via seminars, kennissessies, website, 
nieuwsbrieven e.a. 

Zie voor meer info: het beleidsplan van de SAM (NBA website)
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Samenstelling SAM

➢ Adriaan Bouw (NNip)

➢ Michel Bouwens (Deloitte)

➢ San Croonenberg (GRC first)

➢ Theo de Groot (Fact Accountants) 

➢ Martijn van Hassel (Robeco)

➢ Jesse IJspeert (PwC)

➢ Fijtsia van Pelt (Dufas)

➢ Kees Roozen (vz, KPMG)

➢ Bert Vissers (EY)

➢ Vincent Wanders (Compliant)

Ondersteunend: Rob Schouten (secretaris, NBA)
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Regeldruk

Beleggingsondernemingen Beleggingsinstellingen

ca. 80

Aantal relevante publicaties van

regelgevende instanties in Q1 2021

ca. 75
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In werking getreden in Q1 2021

❑ Herziene DNB Leidraad Wwft en Sw (december 2020)

❑ Gedelegeerde Verordening afwikkelingsdiscipline bij deelname aan CSD (januari 2021) 

❑ Gedelegeerde Verordening 2021/37 tot de schrapping van Mongolië van de lijst met hoog risico landen (februari 2021)

❑ Implementatiebesluit Kapitaalvereisten 2020 (februari 2021)

❑Wijzigingen gedelegeerde verordeningen bij EMIR i.h.k.v. Brexit (februari 2021)

❑ RTS voor wijzigingen in Gedelegeerde Verordening 2016/2251 (EMIR bilaterale marginverplichtingen) (februari 2021)

❑ EMIR nieuwe validation rules (maart 2021)

❑Merendeel van de Level 1- verplichtingen van de SFDR (10 maart 2021)

❑ Nieuwe eindtermen en toetstermen voor PE-jaar 2021 (1 april 2021)
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BO - ontwikkelingen regelgeving 2021- 2022  

Hoog Implementatie van de nieuwe/aangepast

wet of regel vereist significante

wijzigingen, zoals de ontwikkeling, 

aanpassing of implementatie van nieuw

beleid en/of nieuwe procedures of 

andere grote wijzigingen aan systemen

of de organisatie

Medium  Implementatie van de nieuwe/aangepast

wet of regel vereist normale tot 

bescheiden wijzigingen, zoals

aanpassingen in bestaand beleid en/of 

bestaande procedures, of andere

wijzigingen aan systemen of de 

organisatie

Laag Implementatie van de nieuwe/aangepast

wet of regel vereist weinig tot geen

wijzigingen, zoals kleine aanpassingen

in bestaand beleid en/of bestaande

procedures, of andere kleine wijzigingen

aan systemen of de organisatie
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BO - ontwikkelingen in overige regelgeving
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Richtsnoeren cloud-outsourcing
21 juli 2021

Scope

Samenvatting

MiFID II-beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen

ESMA heeft op 18 december 2020 de richtsnoeren inzake uitbesteding naar cloud

service providers gepubliceerd. 

De richtsnoeren zien op:

❑ De governance, documentatie, overzicht en monitoring mechanismen welke 

instellingen ingericht dienen te hebben;

❑ De assessment en due diligence dat ondernomen moet worden voordat met 

uitbesteding wordt begonnen;

❑ De minimale elementen die (sub)outsourcing overeenkomsten dienen te bevatten;

❑ De exit strategieën en toegangs- en auditrechten die ingeregeld moeten worden;

❑ De notificatie naar de toezichthouders; en

❑ Het toezicht door de toezichthouders.

De richtsnoeren moeten nog vertaald worden. Na de publicatie van de vertaling, krijgen 

nationale toezichthouders 2 maanden de tijd om aan te geven of zij de richtsnoeren 

gaan opvolgen. 

De richtsnoeren zijn vanaf 31 juli 2021 van toepassing op alle cloud-

outsourcingovereenkomsten die op of na deze datum worden aangegaan, vernieuwd of 

gewijzigd. Ondernemingen krijgen een implementatietermijn tot eind van 2021.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-cloud-outsourcing-guidelines
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In werking getreden in Q1 2021

❑ Herziene DNB Leidraad Wwft en Sw (December 2020)

❑ ESMA richtsnoeren inzake berekening performance fees (januari 2021)

❑ Meldplicht fiscal grensoverschrijdende constructies (januari 2021)

❑ Gedelegeerde Verordening 2021/37 tot de schrapping van Mongolië van de lijst met hoog risico-landen (februari 2021)

❑ RTS voor wijzigingen in Gedelegeerde Verordening 2016/2251 (EMIR bilaterale marginverplichtingen)(17 februari 2021)

❑ Wijzigingen gedelegeerde verordeningen bij EMIR i.h.k.v. Brexit (februari 2021)

❑ Implementatiebesluit Kapitaalvereisten 2020 (februari 2021)

❑ EMIR nieuwe validation rules (maart 2021)

❑ Merendeel van de Level 1- verplichtingen van de SFDR (10 maart 2021)

❑ Nieuwe eindtermen en toetstermen voor PE-jaar 2021 (1 april 2021)
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BI – ontwikkelingen regelgeving 2021 - 2022 

Hoog Implementatie van de nieuwe/aangepast

wet of regel vereist significante

wijzigingen, zoals de ontwikkeling, 

aanpassing of implementatie van nieuw

beleid en/of nieuwe procedures of andere

grote wijzigingen aan systemen of de 

organisatie

Medium  Implementatie van de nieuwe/aangepast

wet of regel vereist normale tot 

bescheiden wijzigingen, zoals

aanpassingen in bestaand beleid en/of 

bestaande procedures, of andere

wijzigingen aan systemen of de 

organisatie

Laag Implementatie van de nieuwe/aangepast

wet of regel vereist weinig tot geen

wijzigingen, zoals kleine aanpassingen in 

bestaand beleid en/of bestaande

procedures, of andere kleine wijzigingen

aan systemen of de organisatie
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BI - ontwikkelingen overige regelgeving
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Herziening regels inzake MiFIR-transactierapportage 
Eind 2021 (op zijn vroegst)

Bereik

Samenvatting

Beheerders die MiFID-nevendiensten verlenen.

ESMA is een consultatie gestart voor een herziening van de regels inzake MiFIR-

transactierapportage. ESMA beoogt hiermee het regime te versimpelen en de 

datakwaliteit te verbeteren. Hierin stelt ESMA voor om de MiFIR-rapportageplicht ook van 

toepassing te maken op beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s.

De voorgestelde wijzigingen zien onder meer op:

- Herziening van het “traded on a trading venue” concept;

- Aanpassingen in het toepassingsbereik, n.a.v. de Benchmarkverordening ;

- Wijzigingen in de set aan data die moet worden gerapporteerd; en 

- Aanpassingen om het regime beter aan te laten sluiten op het EMIR-regime inzake 

transactierapportage.

Op 23 maart 2021 heeft ESMA haar final report gepubliceerd en ingediend bij de 

Europese Commissie. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mifir-reference-data-and-transaction-reporting
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-1013_final_report_mifir_review_-_data_reporting.pdf
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Compliance cycle

Legal 

framework
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3 uitdagingen

Overzicht van de huidige 

toepasselijke en 

relevante regelgeving

Inzicht in de relevante 

publicaties van 

regelgevende 

instanties

Inzicht in aankomende 

wijzigingen in wet- en 

regelgeving

1 2 3

Legal Framework Alerteringen Radar / Horizon
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Oplossingen?

❑ Publicaties regelgevende instanties

❑Nieuwsbrieven advocaten kantoren, advieskantoren

❑ Reg Tech oplossingen
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Aandachtspunten Keten 1.0 en Keten 2.0

Mei  | 2021

Uitbesteding

"Presentatieonderwerp"

NBA Webinar Asset Management



Ontwikkelingen

• Sectorbrief n.a.v. Keten 1.0

• Proces Melden Uitbestedingen

• Uitvraag Keten 2.0

• Terugkoppelingsbrief aan de sector Keten 2.0 (volgt op korte termijn)

• AFM AIFMD Review: “For instance, there are differences in the interpretations of the activities of the depository and the delegation rules”

• ESMA CLOUD OUTSOURCING GUIDELINES: “intended to help firms identify, address and monitor the risks arising from cloud outsourcing 
arrangements”

• EBA Guidelines on outsourcing arrangements

• DORA: “Het beter mitigeren van risico’s van uitbesteding door de financiële sector aan kritieke digitale derde dienstverleners”

• De AFM is betrokken bij internationale discussies ten aanzien van uitbesteding en delegatie.

2021Uitbestedingen

https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/nov/bi-bo-risicobeheersing-uitbesteding
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/uitbesteding-doorlopend-melden-bobi
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/uitbesteding-bobi
https://www.afm.nl/en/nieuws/2020/juni/aanbevelingen-aifmd-herzieningen
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-cloud-outsourcing-guidelines
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-outsourcing-arrangements
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/mrt/dora-kader-digitale-weerbaarheid


Keten 1.0: Aandachtspunten en verwachtingen

I. Identificeren van uitbestedingsrisico’s

II. Opstellen adequaat uitbestedingsbeleid

III. Vereisten adequate selectieprocedure

IV. Vastleggen rechten en plichten in uitbestedingsovereenkomst

V. Opstellen adequaat belangenconflictenbeleid

VI. Behouden zelfstandigheid

2021Uitbestedingen



I. Identificeren van uitbestedingsrisico’s

- een (doorlopende) beoordeling van de risico’s die volgen uit de uitbesteden van werkzaamheden door de derde partij (zgn. sub 
delegatie)

- een (doorlopende) monitoring dat de werkzaamheden die worden uitbesteed adequaat worden uitgevoerd 

- een (doorlopende) beoordeling van de potentiële impact van uitbesteden op de algehele operationele risico’s van de onderneming, 
inclusief hoe u deze beoordeling heeft meegewogen in de beslissing om werkzaamheden uit te besteden 

- een (doorlopende) beoordeling van de uitkomsten van scenario’s die zien op een situatie waarbij de werkzaamheden door de derde partij 
niet of niet adequaat worden uitgevoerd 

- een (doorlopende) beoordeling hoe (een toename van) uitbestedingsrisico’s zich verhouden tot andere (operationele) risico’s 

- een (doorlopende) beoordeling dat uw onderneming alleen werkzaamheden uitbesteedt die volgens uw vergunning ook uitbesteed 
mogen worden 

- een (doorlopende) beoordeling dat uw onderneming voldoet aan (aanvullende condities van) haar vergunningsvoorwaarden, ondanks dat 
werkzaamheden worden uitbesteed 

- een (doorlopende) beoordeling dat uitbesteden van werkzaamheden niet leidt tot een belemmering voor adequaat toezicht 

- een auditplan dat ook de werkzaamheden die worden uitbesteed omvat
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II. Opstellen adequaat uitbestedingsbeleid

- een onderneming voert een passend due diligence onderzoek uit op de derde partij alvorens de werkzaamheden worden uitbesteed, 
waarbij de bevindingen worden vastgelegd 

- een onderneming voert periodieke monitorings- en controle werkzaamheden uit op de derde partij zolang de werkzaamheden worden 
uitbesteed, waarbij de bevindingen worden vastgelegd

- een onderneming deelt de nodige informatie, indien de op haar van toepassing zijnde regelgeving dit vereist, met haar 
toezichthouder(s) alvorens de werkzaamheden worden uitbesteed of (materiële) veranderingen worden doorgevoerd 

- een onderneming onderbouwt waarom en wanneer werkzaamheden worden uitbesteed. Hierbij kan een onderneming bijvoorbeeld 
kennisnemen van de verplichte objectieve criteria die een beheerder van een beleggingsinstelling in aanmerking moet nemen, namelijk: 
optimalisatie van bedrijfsfuncties en-processen, kostenbesparingen, deskundigheid van de derde partij, toegang van de derde partij tot 
bepaalde handelsmogelijkheden.

- een onderneming heeft doorlopend inzicht in de risico’s die volgen uit het uitbesteden van werkzaamheden 

- een onderneming sluit een schriftelijke overeenkomst af met een derde partij alvorens de werkzaamheden worden uitbesteed
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III. Vereisten adequate selectieprocedure

- de onderneming waarborgt dat er voldoende deskundigheid en middelen behouden blijven binnen de onderneming om daadwerkelijk 
toezicht uit te oefenen op de uitbestede werkzaamheden en om de uitbestedingsrisico’s te begrijpen en te beheersen 

- de derde partij beschikt over een adequate bedrijfsreputatie, een passende organisatiestructuur en over voldoende deskundig personeel 
en middelen om de werkzaamheden op een stabiele en professionele manier te kunnen uitvoeren

- de aanstelling van derde partijen leidt niet tot onbeheersbare concentratierisico’s 

- de derde partij beschikt over de juiste vergunning of erkenning om de werkzaamheden uit te mogen voeren of, indien de derde partij daar 
niet over beschikt, weet u onder welke omstandigheden toestemming bij een toezichthouder aangevraagd moet worden 

- de derde partij beschikt over adequate technische en organisatorische maatregelen die zien op de bescherming van persoonlijke of
vertrouwelijke informatie van de onderneming 

- de derde partij gaat een overeenkomst aan waarin duidelijk de rechten en plichten van de onderneming zijn afgebakend, waaronder een 
waarborg dat de onderneming na uitbesteden doorlopend haar monitorings- en controleverplichtingen kan uitvoeren 

- de onderneming heeft methoden en procedures opgesteld om materiële ontwikkelingen bij en het prestatieniveau van de derde partij te 
beoordelen en doorlopend te toetsen 

- de onderneming waarborgt dat de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden gehandhaafd blijven bij beëindiging van de 
uitbesteding door een overdracht van de werkzaamheden aan een derde of deze zelf over te nemen 
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IV. Vastleggen rechten en plichten in 
uitbestedingsovereenkomst

- maatregelen dat de auditor en de toezichthouder van de onderneming het recht hebben om informatie die verband houden met de 
uitbestede taken op te vragen bij en toegang te krijgen tot de bedrijfsruimte van de derde partij 

- een beschrijving van de werkzaamheden, waaronder een beschrijving van de overeengekomen kwaliteit en de frequentie van de 
werkzaamheden - een specificatie van de rapportageverplichtingen van de derde partij zodat de onderneming zich kan vergewissen dat 
de werkzaamheden blijvend voldoen aan minimum kwaliteitsstandaarden 

- een beschrijving hoe een geconstateerde onregelmatigheid in de werkzaamheden moet worden opgevolgd, waaronder een beschrijving 
van de escalatielijnen 

- maatregelen dat de uitbestede werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd door de derde partij of, wanneer de werkzaamheden
worden sub-gedelegeerd, dit binnen het toepasselijke wettelijke kader en alleen na (schriftelijke) toestemming van de onderneming kan 
gebeuren 

- maatregelen dat een onderneming de overeenkomst en de werkzaamheden die worden uitbesteed indien nodig onmiddellijk kan 
beëindigen wanneer dit in het belang is van cliënten van de onderneming of deelnemers in een beleggingsinstelling, inclusief een
beschrijving van de exitprocedure

- maatregelen dat de onderneming de derde partij nadere instructies kan geven, informatie op kan vragen, controles kan uitvoeren en 
toegang kan krijgen tot de boeken en de bedrijfsruimten van de derde partij 
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VI. Opstellen adequaat belangenconflictenbeleid

- Behoort de derde partij tot dezelfde groep als de onderneming, cliënt of deelnemer of heeft de derde partij een andere contractuele 
relatie waardoor er sprake kan zijn van een zeggenschap of invloed door de derde partij? 

- Wat is de waarschijnlijkheid dat een derde partij financieel gewin haalt of verlies vermijdt ten koste van de onderneming, cliënt of 
deelnemer? 

- Wat is de waarschijnlijkheid dat een derde partij belang heeft bij het resultaat van een dienst of activiteit die door de onderneming wordt 
verricht? 

- Wat is de waarschijnlijkheid dat een derde partij een drijfveer heeft om het belang van anderen te laten prevaleren over het belang van 
de onderneming, cliënt of deelnemer? 

- Wat is de waarschijnlijkheid dat een derde partij een inducement ontvangt anders dan zijn gebruikelijke vergoeding voor het verrichten 
van de uitbestede werkzaamheden?
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V. Behouden zelfstandigheid

- Een onderneming voert voldoende taken zelf uit opdat zij niet als een brievenbusfirma kan worden beschouwd.

- Een onderneming beschikt over voldoende deskundigheid en middelen om toezicht te houden op de (werkzaamheden die zijn 
uitbesteed aan een) derde partij en om uitbestedingsrisico’s te kunnen begrijpen en te beheersen. 

- Een onderneming beschikt over de bevoegdheid om besluiten te nemen op essentiële terreinen en taken uit te voeren die onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de onderneming vallen. 

- Een onderneming beschikt over de mogelijkheid en een contractueel recht om van de derde partij informatie te verlangen, haar te 
controleren en instructies te geven en om toegang tot haar bedrijfsruimte te krijgen. 

- Een onderneming beschikt over de mogelijkheid en een contractueel recht om de werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen wanneer 
dit in het belang is van cliënten van de onderneming of deelnemers in een beleggingsinstelling.
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Beheersingsrisico: Keten 2.0 gaat ons inzicht 
geven in beheersing

2021Uitbestedingen

Op niveau van de individuele uitbesteding, onderneming en de sector als geheel, bijvoorbeeld:

1. Uitbesteding zonder beleid 

2. In welke mate worden Due Diligence en Kwaliteitsmonitoring toegepast worden

3. Afspraken over third party assurance type 2

4. SLA vastgelegd

5. Auditrecht voor OTSI, accountant of toezichthouder

6. Afspraken over onderuitbesteding



Uitbesteding & Meldplicht (4:27 lid 1 Wft) 

2021Uitbesteding

Meldplicht ook van toepassing op uitbesteding

Hoe kunnen accountants en de AFM elkaar hierin 
versterken? 



Nederland rekent op zijn accountants.

Korte pauze



IFR/IFD



Programma

1. Inleiding

2. Klasse-indeling

3. Kapitaaleisen

4. Liquiditeitseis

6. Geconsolideerd toezicht

7. ICLAAP/SREP

8. Rapportages

9. Overige eisen

10. Openbaarmakingsverplichtingen

11. Controle jaarrekening & melding

IFR/IFD / 36



Inleiding
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Populatie

• Instellingen:

• Beleggingsonderneming: voor eigen rekening of voor rekening van derden (MiFID)

• Beheerder met MiFID-diensten (AIFMD / UCITS)

• Aantallen 

• MiFID: Ongeveer 250

• AIFMD beheerders met MiFID-diensten: Ongeveer 35

• UCITS beheerders met MiFID-diensten: Ongeveer 6

• AFM is de vergunningverlener en tevens primaire toezichthouder

• DNB houdt prudentieel toezicht en geconsolideerd toezicht

• Verdeling toezicht wordt niet gewijzigd door IFR/IFD

• Beheerders: de hoogste kapitaaleis geldt (AIFMD, UCITS en IFR)

• Toezichthouderregeling DNB

IFR/IFD / 38



Achtergrond & doelstelling nieuw regime

• Huidig regime: CRD (geïncorporeerd in de Wet op het financieel toezicht) & CRR

• CRR/CRD primair gestoeld op banken

• Nieuw prudentieel raamwerk voor (niet-systeemrelevante) beleggingsondernemingen

• Passender

• Risico-sensitiever

• Proportioneler

→ IFD: Investment Firm Directive

→ IFR: Investment Firm Regulation (heeft directe werking, daarom niet geïncorporeerd in de Wft) 

• Systeemrelevante beleggingsondernemingen blijven onder CRR/CRD vallen

IFR/IFD / 39



Implementatie

• Toepassing

• Toepassing per 26 juni 2021

• Project implementatie IFR/IFD

• Intern DNB & communicatie met de sector

• Veel afdelingen van DNB betrokken

• Gereed maken van toezichtprocessen

• Beleid opties en discreties DNB als nationale toezichthouder

• Samenwerking

• Ministerie van Financiën, EBA, AFM, ECB

• Communicatie

• Nieuwsbrief vermogensbeheerders

• Open Boek Toezicht (beleggingsondernemingen)

• Vragen stellen aan: IFRIFD@dnb.nl

• Voorbereidingen door accountants?

IFR/IFD / 40
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Klasse-indeling
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Klasse-indeling

• Toepassing CRR/CRD of IFR/IFD afhankelijk van de klasse van de beleggingsonderneming

• Klasse 1 (blijven onder CRR/CRD)

• > € 30 mrd. activa geconsolideerd (bankvergunning aanvragen) Art. 4(1) CRR2

• > € 15 mrd. activa solo Art. 1(2) IFR

• > € 5 mrd. activa solo (toezichthouderdiscretie) Art. 5 IFD

• Klasse 2 (volledige toepassing IFR/IFD)

• Alle instellingen die geen klasse 1 of klasse 3 zijn

• Klasse 3 (kleine beleggingsondernemingen, veel proportionaliteit) Art. 12 IFR

• Onder andere < € 1,2 mrd. beheerd vermogen

• Geen handel eigen rekening

• < € 100 mio. activa

• Geen eigen beleggersgiro
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Kapitaaleisen
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Kapitaaleisen zijn afhankelijk van klasse Art. 11 IFR
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Klasse 2

Hoogste van 3:

1) Permanente 
minimumkapitaalvereiste

2) Vastekosteneis

3) K-Factoren

Klasse 3

Hoogste van 2:

1) Permanente 
minimumkapitaalvereiste

2) Vastekosteneis



Verschillende ‘kapitaalvloeren’

1) Permanente minimumkapitaalvereiste Art. 9 IFD, art. 14 IFR

• € 75.000: beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders

• € 150.000: overige categorieën 

• € 750.000: handel voor eigen rekening, underwriting, plaatsing met garantie

2) Vastekosteneis Art. 13 IFR

• 25% van vaste kosten van voorgaande jaar

• Nieuwe RTS door EBA over berekeningswijze: uitgangspunt is de bestaande systematiek 

3) K-factor-vereiste Art. 15 IFR

→ Toetsingsvermogen Art. 9 IFR

• Het kapitaal van de onderneming moet aan bepaalde eisen voldoen om te kwalificeren als toetsingsvermogen

• Systematiek vergelijkbaar met CRR
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K-factoren Art. 15-42 IFR
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Risk to customer 

• K-AUM = Assets under management  

• K-CMH = Client money held

• K-ASA = Assets safeguarded and administered 

• K-COH = Customer orders handled 

Risk to market

• K-NPR = Net position risk 
or

• K-CMG =   Clearing margin given

Risk to firm 

• K-TCD = Trading counterparty default 

• K-CON = Concentration risk

• K-DTF = Daily trading flow



Coëfficiënten Art. 15(2) IFR
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Liquiditeitseis
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Liquiditeitseis Art. 43-45 IFR

• ‘Nieuw’ voor beleggingsondernemingen

• 1/3 van de vastekosteneis = kosten voor één maand 

• Aanhouden in highly liquid assets

• Cash

• DNB kan onder omstandigheden ontheffing verlenen van de liquiditeitseis aan bepaalde 

beleggingsondernemingen

• Beleidsstandpunt DNB

• DNB zal in afwachting van EBA richtsnoeren geen ontheffing van het liquiditeitsvereiste verlenen 

• Overweging: het liquiditeitsvereiste is naar de mening van DNB een proportionele eis (kosten van 1 maand)
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Geconsolideerd toezicht
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Geconsolideerd toezicht (I)

• Geconsolideerd toezicht Art. 7 IFR

• Ook prudentieel toezicht op holding-niveau

• Geconsolideerd prudentieel toezicht op het hoogste niveau (in de EU)

• In beginsel houdt DNB geconsolideerd toezicht als holding in NL zit

• Eisen

• Kapitaaleisen (minimum eigen vermogen, vastekosteneis, K-factoren)

• Liquiditeitseis

• Rapportageverplichting en disclosure

• Toetsing beleidsbepalers

Tenzij ‘Groepskapitaaltest’: Gesimplificeerd geconsolideerd toezichtraamwerk bedoeld voor simpele en niet 

complexe groepsstructuren. Alleen met goedkeuring van DNB

• Geconsolideerd toezicht ook van toepassing op de beleggingsondernemingen die momenteel niet kwalificeren 

als investment firm (beleggingsonderneming in de zin van de CRR). Er vindt onder IFR/IFD dus een 

uitbreiding plaats van het geconsolideerd toezicht (met inbegrip van toetsingen beleidsbepalers)! 
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ICLAAP / SREP
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ICLAAP / SREP

• ICLAAP Art. 24 IFD

• ICLAAP = Internal Capital and Liquidity Adequacy Assessment Process

• Inhoud van het ICLAAP verandert verder niet: het blijft een assessment van alle risico’s van de onderneming, 

afwikkeling en stress in verhouding tot het aanwezig kapitaal en liquiditeit

• SREP Art. 36-42 IFD

• Aanvullende vereisten

• Bijvoorbeeld pijler 2-kapitaalsopslag

• EBA bereidt Guideline voor over vereisten aan SREP-beoordelingen door toezichthouder

• Beleidsstandpunt DNB 

• Alle beleggingsondernemingen passen ICLAAP toe, met uitzondering van klasse 3 beleggingsondernemingen die 
uitsluitend een beleggingsdienst ‘doorgeven orders’ of ‘advies’ verrichten 

• Hierbij wordt ook proportionaliteit in acht genomen, dat wil zeggen dat de toegepaste ICLAAP passend en evenredig 

is ten opzichte van de aard, de omvang en de complexiteit van de activiteiten van de betrokken 

beleggingsonderneming
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Rapportages
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Rapportages Art. 54-55 IFR

• FINREP (kwartaalbasis)

• Balans

• W&V-rekening

• COREP (klasse 2 op kwartaalbasis / klasse 3 op jaarbasis)

• Toetsingsvermogen 

• Kapitaaleisen (inclusief ratio’s)

• Liquiditeitseis 

• Concentratierisico

• Geconsolideerd toezicht (indien van toepassing)

• FINREP & COREP

• Frequentie volgt de beleggingsonderneming

• Evt. groepskapitaaltest (per kwartaal)

• Q2 & Q3 2021

• Q2: huidige rapportages

• Q3: nieuwe rapportages
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Overige eisen
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Overige eisen – AFM primair verantwoordelijk

• Beheerste en integere bedrijfsvoering

• Deze norm blijft hetzelfde

• Governance Art. 26 IFD

• Vrijwel gelijk aan CRR/CRD, o.a. duidelijke organisatiestructuur

• Beloningsbeleid Art. 30-34 IFD

• IFD vereisten alleen van toepassing op klasse 2 bo’s

• Uitzonderingen voor wijze waarop variabele beloning wordt uitgekeerd i.v.m. proportionaliteit
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Openbaarmakingsverplichtingen
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Openbaarmakingsverplichtingen

• Publicatie bepaalde informatie jaarlijks tegelijk met de publicatie van de jaarrekening

• Klasse 2 beleggingsondernemingen

• Bijvoorbeeld: governance, beloningen, beleggingsbeleid

• Klasse 3 beleggingsondernemingen die AT1-instrumenten uitgeven

• Risicobeheer, toetsingsvermogen en eigenvermogensvereisten

• Gedetailleerde uitwerking in de bijlage
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Controle jaarrekening & melding
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Controle jaarrekening & melding 

• Aandacht voor nieuwe kapitaaleisen

• Klasse beleggingsonderneming

• Berekening VKE

• Berekening K-factoren

• Aandacht voor de liquiditeitseis

• Liquiditeitsprognose

• Kwalificerende assets

• Geconsolideerd toezicht

• Wel/geen geconsolideerd toezicht

• Toetsing functionarissen holding

• Periodieke rapportage

• Aanpassing interne processen aan IFR/IFD

• Update ICLAAP naar IFR/IFD

• Openbaarmakingsverplichtingen

• Verplichte melding door de accountant aan DNB: artikel 3:88 Wft
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Vragen?
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Openbaarmakingsverplichtingen (IFR)

/ 63

Wie? Wat? Wanneer?

Klasse 2-
beleggingsondernemingen

Alle genoemde informatie in Deel 6 Op dezelfde datum als die waarop zij 
hun jaarlijkse financiële overzichten 
bekendmaken.

Klasse 3-
beleggingsondernemingen 
die AT 1-instrumenten 
uitgeven

De informatie genoemd in artikelen 
47, 49 en 50 IFR

Op dezelfde datum als die waarop zij 
hun jaarlijkse financiële overzichten 
bekendmaken. 

Beleggingsondernemingen
die niet langer voldoen
aan de voorwaarde voor 
Klasse 3-
beleggingsondernemingen

Alle genoemde informatie in Deel 6 Vanaf het boekjaar, volgend op het 
boekjaar waarin zij niet langer aan de 
voorwaarden voor Klasse 3 voldoet. 

IFR/IFD



Informatie in Deel 6 IFR

•Doelstellingen en beleidslijnen inzake risicobeheerArt. 47 IFR

•GovernanceArt. 48 IFR

•Eigen vermogen (toetsingsvermogen)Art. 49 IFR

•Eigenvermogensvereisten Art. 50 IFR

•Beloningsbeleid en beloningspraktijkenArt. 51 IFR

•Beleggingsbeleid Art. 52 IFR

•Ecologische, sociale en governancerisico’sArt. 53 IFR
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Verslaggeving (IFD)

•Beleggingsondernemingen met een bijkantoor of dochteronderneming in een andere
lidstaat of derde land dan waar de vergunning van de beleggingsonderneming werd
verleend, waarvan de dochteronderneming als financiële instelling (zoals bedoeld in
artikel 4, lid 1, punt 26, CRR) kwalificeert.

Wie?

•De volgende informatie, uitgesplitst naar lidstaat en derde land:

• (a) De benaming, de aard van de activiteiten en de locatie van de 
dochterondernemingen en bijkantoren; (b) de omzet; (c) het aantal werknemers in 
FTE; (d) de winst of het verlies vóór belasting; (e) de belasting over winst of 
verlies; en (f) de ontvangen overheidssubsidies 

Wat?

•JaarlijksWanneer?

•Indien mogelijk: als bijlage bij de jaarlijkse financiële overzichten*; of

•Voor zover van toepassing: als bijlage bij de geconsolideerde financiële overzichten 
van de beleggingsonderneming Hoe?
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Bijlage: Klasse-indeling (I)
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Class 1

Class 1a

Opt-in Class 1a

Class 1b

BO met 1) HER, en/of 2) underwriting & consolidated assets > € 30 mld. 
BO moet bankvergunning aanvragen en valt volledig onder CRR & SSM

BO met 1) HER, en/of 2) underwriting & consolidated assets > € 15, < € 30 mld.
BO valt volledig onder CRR

Indien BO onderdeel is van bankengroep mogen zij verzoeken om onder CRR regels 
te blijven

BO met 1) HER, en/of 2) underwriting & consolidated assets > € 5 mld.
DNB mag kiezen om CRR toe te passen



Bijlage: Klasse-indeling (II)
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Class 2

Class 3

BO’s die geen Class 1 of 3 zijn

(a) AUM is less than € 1,2 billion;
(b) COH is less than either:

(i) € 100 million/day for cash trades; or 
(ii) € 1 billion/day for derivatives;

(c) ASA is zero;
(d) CMH is zero;
(e) DTF is zero;
(f) NPR or CMG is zero;
(g) TCD is zero;
(h) the on- and off-balance sheet total of the IF is less than € 100 million;
(i) the total annual gross revenue from investment services and activities of the 
IF is less than € 30 million.



Bijlage: Bronnen I

• IFR

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2033

• IFD

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L2034

• EBA consultaties

• https://eba.europa.eu/eba-starts-delivering-implementation-new-regulatory-framework-investments-firms

• Consultatie ministerie van Financiën 

• https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetrichtlijnprudentieeltoezichtbeleggingsondernemingen

• Open Boek Toezicht

• https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-238366.jsp

• Aanmelden nieuwsbrief vermogensbeheerders

• https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-238366.jsp
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Bijlage: Bronnen II

• Rapportages

• FINREP: https://www.dnb.nl/login/digitaal-loket-rapportages/toezichtrapportages/beleggingsondernemingen-en-

fondsbeheerders/downloads-fbo-taxonomie-specificaties-3-0-0/

• COREP & GCT: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1
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To deliver on the Paris Climate Agreement and the Sustainable Development, The EU Commission action plan on financing sustainable growth sets out a 

comprehensive strategy to further connect finance with sustainability. The action plan includes ten key actions that can be divided into three categories. 

Why does the SFDR exists ?
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Reorienting 

capital flows 

towards a 

more 

sustainable 

economy

Mainstreaming 

sustainability 

into risk 

management

Establishing an EU classification system for sustainable activities

Creating standards and labels for green financial products 
(Green Bond Standard and Ecolabel)

Fostering investment in sustainable projects

Incorporating sustainability when providing financial advice

Developing sustainability benchmarks

Better integrating sustainability in ratings and market research

Clarifying institutional investors' and asset managers' duties

Incorporating sustainability in prudential requirements

Strengthening sustainability disclosure and accounting rule-making

Fostering sustainable corporate governance and attenuating short-termism in capital markets

Fostering 

transparency

and long-

termism

Objectives Action points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Regulation

EU Taxonomy Regulation

Under consideration

No regulatory initiative

UCITS, MiFID, IDD, AIFMD related amendments

BMR amendments (3 out of 11)

To be assessed based on Jan. 2021 study

SFDR

To be considered after EBA report due June 2025.

CSRD Proposal

Possible Sustainable Corp. Governance Directive under consideration
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SFDR – whom, what and when?

Financial Markets Participants

• An insurance undertaking which makes available an insurance‐based 

investment product;

• an investment firm which provides portfolio management;

• an institution for occupational retirement provision;

• a manufacturer of a pension product;

• an alternative investment fund manager;

• a pan‐European personal pension product;

• a manager of a qualifying venture capital fund; 

• a manager of a qualifying social entrepreneurship fund; (i) a management 

company of an undertaking for collective investment in transferable securities; 

• a credit institution which provides portfolio management

Financial Adviser 

• An insurance intermediary which provides insurance advice with regard to IBIPs;

• an insurance undertaking which provides insurance advice with regard to IBIPs;

• a credit institution which provides investment advice;

• an investment firm which provides investment advice;

• an AIFM which provides investment advice 

• a UCITS management company which provides investment advice

Whom?

Entity 

• Entity level disclosures 

Product 

• Product pre-contractual disclosures

• Product website disclosures

• Product periodic disclosures 

What? 

10 March 2021 (level 1)

1 January 2022 (level 2)

When? 
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SFDR entity level (level 1)

Pre-contractual disclosures 

(prospectus)

Website 

Periodic disclosures 

Principal adverse impact statement

Principal adverse sustainability impact disclosure 

(art. 4 SFDR)

Financial advisor

Remuneration policy disclosure

(art. 5 SFDR) 

Remuneration policy and the integration of 

sustainability risks

Financial market participant

Website 

Pre-contractual disclosures 

(prospectus)

Periodic disclosures

Sustainability risk integration disclosure 

(art. 3 SFDR)

Disclosure on sustainability risk

Principal adverse impact statement
Remuneration policy and the integration of 

sustainability risks
Disclosure on sustainability risk
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SFDR product level (level 1)

Pre-contractual disclosures 

(prospectus)

Website 

Website 

Pre-contractual disclosures (e.g., 

prospectus)

Periodic reports

Periodic disclosures 

Product promotes ES characteristics 

(art. 8)

Additional sustainability disclosures on 

how product promotes ES characteristics 

(inc. EU Taxonomy-alignment)

Description on methodologies for 

assessing, measuring and monitoring

Due diligence on the underlying assets

Disclosures on the extent to which the 

environmental or social characteristics 

are met (inc. EU Taxonomy-alignment)

Product has ESG objective

(art. 9)

Additional sustainability disclosures on 

how product has an ESG objective (inc. 

EU Taxonomy-alignment)

Disclosures on overall sustainability 

related impact (inc. EU Taxonomy-

alignment)

Description on methodologies for 

assessing, measuring and monitoring

Due diligence on the underlying assets

Financial advisor

Financial market participant

All financial products

(art. 6 & 7)

Disclosure on sustainability risk

Disclosure on sustainability risk, 

principal adverse impacts & disclaimer 

related to the EU Taxonomy
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SFDR RTS – main takeaways (level 2)
SFDR RTS (Level 2)

Entity level - Adverse sustainability impacts statement Product level – reporting templates

Climate and other environment-related indicators 
• 9 indicators

Social and employee, respect for human rights, anti-corruption and anti-bribery matters
• 5 indicators

Indicators applicable to investments in sovereigns and supranationals
• 2 indicators 

Indicators applicable to investments in real estate assets
• 2 indicators

Table 1

Table 2

Report on at least one additional indicator as set out in Table 2

Table 3

Report on at least one additional indicator as set out in Table 3

Financial products – environmental and/or social characteristics (art. 8) 

Financial products – sustainable investment objective (art. 9)
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How are the CSRD, EU Taxonomy and 
the SFDR linked?

• The EU Taxonomy is a classification system that 

supports sustainable investment by making clear which 

economic activities classify as environmentally 

sustainable

EU Green Bond Standard 

• EU Green Bond Standard is based on 

the EU Taxonomy

SFDR SFDR RTS (Level 2)

• Entity level disclosures 

• Product level disclosures

CSRD Proposal 

EU Taxonomy 

EU 

Sustainable 

finance

Data / 

information

• The CSDR ensure that companies report the 

information that investors and other financial market 

participants subject to the SFDR need.
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Proposal Corporate Sustainability 

Reporting Directive, 

implementation by FY 2023

First set of Sustainability 

Reporting Standards, 

implementation by FY 2023

Second set of Sustainability 

Reporting Standards, 

implementation by FY2024

All [listed or non-listed]

large companies 
(> 250 employees; 

EUR 40 mln turnover;

EUR 20 mln total assets

– 2 out of 3 criteria)

All other (small/medium)

listed companies 

(get extra 3 years to comply)

Limited assurance 

mandatory

—Member States may allow other assurance 

providers. 

If statutory auditor:

— Integration in auditor’s report

— Involvement of key audit partner

— Scope to include

EU Taxonomy and process to identify key

relevant information

Reporting should include:

— Reporting on impacts by the company on the environment

as well as risks on the company by the environment

— Climate change to be included

— Process for selecting most relevant risks and impacts

— Forward looking information, including strategy, targets, progress

— Information on intangibles (social, human & intellectual capital)

— Reporting in line with EU Taxonomy, SFDR and EU Sustainability Reporting 

Standards 

Sustainability information 

to be included in the

Management Report

Management Report proposed to include separate

Sustainability Statements

To be submitted in Electronic format

Corporate Sustainability Reporting 
Directive

Developments



78© 2021 KPMG Advisory N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

The EU Commission to ask advice from the European Supervisory Authorities (ESAs)

Disclosure for asset managers under 
the EU Taxonomy 

EU Action Plan: Financing Sustainable Growth

Art. 8 Regulation (EU) 2020/852 (EU Taxonomy)

The EU Commission shall adopt a delegated act to specify the content and presentation of the information to be disclosed pursuant to the EU Taxonomy for large financial undertakings by 1 June 2021.

EBA EIOPA 

The EU Commission 

ESMA

Credit institutions & investment firms  Insurance undertakings Non-financial undertakings & asset managers (in scope of NFRD/CSRD)

Advice from ESAs (see next slide)

• The KPI for asset managers should consist of a ratio of investments that are Taxonomy 

aligned. Investment from both collective and individual portfolio management activities 

should be included in that ratio.

• The numerator should consist of the value of green bonds complying with the EU Green 

Bond Standard and a weighted average of the value of the investments invested in 

Taxonomy-aligned activities of investee companies. The weighted average should be 

based on the share of Taxonomy-aligned activities of the investee companies measured 

by turnover. Additional calculations for CapEx and OpEx may also be provided but are 

not required.

• The denominator should consist of the value of all investments of the asset manager. 

The accompanying information to the KPI should identify the share of assets in the 

denominator, such as sovereign bonds, that may fund environmentally sustainable 

environmental activities but cannot be reliably assessed.
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Role of the auditor in respect of SFDR, 
CSRD and the EU Taxonomy

SFDR EU Taxonomy CSRD

• Prospectus Assurance engagements (artikel 

4:49 lid 2c van de Wet op het financieel 

toezicht (Wft) en 115x lid 1e Besluit 

Gedragstoezicht financiële ondernemingen 

Wft (BGfo) – new SFDR related information 

part of Prospectus, so part of the Assurance 

engagement

• Current proposal talks about limited 

assurance

• Ultimate aim is that sustainability information 

should be subject to reasonable assurance

• Part of the CSRD information requirements 

• Green Asset Ratio is part of limited 

assurance, through CSRD limited assurance 

engagement


