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1 Kamerbrief

Aanleiding

Op 16 november jl publiceerde DNB het rapport Verzekeraars in een

veranderende wereld De vaste commissie voor Financien heeft verzocht cm uw

reactie hierop

Beslispunten
1 Graag uw akkoord voor verzending van de Kamerbrief met reactie op het

rapport mede namens de minister van JenV en minister van lenW

2 Graag uw akkoord voor het openbaar maken de nu voorliggende nota

conform de beleidsiijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde deien worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
• DNB pubiiceerde op 16 november Jl een rapport over de verzekeringsmarkt in

NL met daarin ook enkele aanbevelingen voor zowei de overheid ais

verzekeraars De reactie gaat in op de aanbevelingen gerichtaan de overheid

• De aanbeveiingen zien op

o Het belang van Europese harmonisatie van verzekeringswet en

regelgeving o a vanwege toenemende concurrentie van buitenlandse

verzekeraars en techbedrijven
o Het waarborgen van toegankelijkheid van verzekeringen met het oog op

toenemende mogelijkheden voor risicoselectie door nieuwe technieken

o Risicobewustzijn over cyber en overstromingsrisico s en de rol die de

overheid daarin speelt
o Duidelijkheid over de rol van de overheid bij tegemoetkoming in schade in

het gevai van grote cyberincidenten en overstromingen
o Het stimuieren van de cyberverzekeringsmarkt

o Het waarborgen van beheersing verzekeringstechnische risico s rondom

cyber en overstromingsdekking
• Ten aanzien van aiie aanbevelingen lopen reeds trajecten of initiatieven U

verwelkomt in de brief de aanbevelingen van DNB dan ook als een

onderschrijving van het belang van deze trajecten en het beleid hierop
• De reactie verwijst in dat licht onder meer naar uw beleidsagenda duurzame

financiering het onderzoek naar de verzekerbaarheid van

overstromingsschade de lopende onderhandelingen over herziening van de

Solvency II richtlijn de geplande evaluatie van de Wet tegemoetkoming
schade bij rampen Wts bewustwordingsinitiatieven vanuit lenW t a v

Pagfna 1 van 3

1770490 00001



overstromingsrisico s en het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie
2022 2028

■ De brief is afgestemd met JenV t a v cyberrisico s gezien hun

beleidsverantwoordeliikheid voor cyberveiiigheid De brief is afgestemd met

JenV en lenW t a v overstromingsrisico s gezien hun

beleidsverantwoordeiiikheid voor respectieveiijk rampenbestrijding en

waterveiligheid

Toelichting
• DNB adviseert verdere Europese harmonisatie van verzekeringswet en

regelgeving in het bijzonder om het grensoverschrijdende toezicht te

versterken en harmonisatie ten aanzien van het inzichtelijk maken van

klimaatrisico s Het belang hiervan wordt onderschreven Dit betreft ook de

omzet van de onderhandelingen over de lopende Solvency II herziening
• DNB vindt het belangrijk dat verzekeringen breed toegankelijk biijven Ook dit

wordt in de reactie onderschreven en er wordt toegezegd continue in dialoog
te biijven met DNB en de AFM om te monitoren welke effecten intreden

• DNB is van mening dat de overheid en verzekeraars de verantwoordelijkheid
delen om de samenleving bewuster te maken van de cyberrisico s en

overstromingsrisico s waaraan zij blootstaat Het vergroten van

consumentenbewustzijn over overstromingsrisico s is een belangrijk onderdeel

van verschillende bewustwordingsinitiatieven vanuit lenW bewustzijn over

cyberrisico s komt reeds aan bod in de Cybersecuritystrategie 2022 2028

• DNB meent dat de verzekeringsmarkt op de terreinen van cyber en

overstromingsrisico s moeilijk tot stand komt en stelt dat daarom meer

duidelijkheid moet bestaan over de voorwaarden waaronder de overheid

compensate van schade overgaat Er wordt in de reactie gewezen op het

voornemen om beieidsopties te verkennen waarmee de verzekerbaarheid van

de overstromingsschade kan worden gewaarborgd zoais opgenomen in uw

beleidsagenda duurzame financiering Ook wordt gewezen op het onderzoek

dat zal worden gestart naar de toekomstbestendigheid van de Wet

tegemoetkoming schade bij rampen
• DNB noemt nog enkeie randvoorwaarden voor een verdere groei van de

cyberverzekeringsmarkt waaronder ontsiuiting van data over cyberincidenten
en een gedeeide taxonomie van dergeiijke incidenten JenV onderzoekt

momenteel al of en zo ja op welke wijze verbeterde dataontsiuiting van

cyberincidenten ingericht kan worden

• DNB steit dat een goede beheersing van de risicoblootsteiling van

verzekeraars nodig is ten aanzien van cyber en overstromingsdekking die zij

afgeven De reactie verwijst hierbij eveneens naar uw beleid op het gebied
van duurzame finanderingen zoais uiteengezet in de beieidsagenda voor

duurzame financiering waarin dit reeds aan bod komt

Communicatie

Niet van toepassing
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Politiek bestuurlijke context

Op 14 februari jl stelde het iid Nijboer PvdA bij uw afwezigheid mondelingen

vragen aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over het

nieuwsbericht Verzekeraars willen iedereen verzekerd bij grote overstroming” In

reactie daarop heeft de staatssecretaris gewezen op uw onderzpek naar het

verbeteren van de verzekerbaarheid van klimaat relateerde risico s dat onderdeel

is van uw beleid op duurzame financieringen De staatssecretaris heeft ook

aangegeven dat uw op korte termijn uw reactie zal sturen op het DNB rapport

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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