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Overzicht per artikel van de wijze waarop DAS invulling geeft aan de Code Verzekeraars 

 
Artikel Code Verzekeraars 
 

 
Wijze waarop DAS invulling geeft aan dit artikel 

1.2 Verantwoording Code (nieuw sinds 1-1-2013)  
 De verzekeraar vermeldt gemotiveerd in zijn 

(groeps)jaarverslag en op zijn (groeps)website per 
bepaling uit de Code op welke wijze hij de betreffende 
bepaling toepast. Indien de verzekeraar niet (volledig) 
voldoet aan de bepaling legt hij uit waarom. De 
verantwoordingstekst in het jaarverslag en op de 
website moeten eenvoudig vindbaar zijn.  

In het jaarverslag vermeldt DAS dat zij de code toepast met een verwijzing naar de website 
van DAS voor een integrale toelichting op de wijze waarop de onderneming invulling geeft 
aan de naleving van de Code. 

2 Raad van Commissarissen  
2.1 Samenstelling en deskundigheid  
2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, 

dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. 
Complementariteit, collegiaal bestuur, 
onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde 
voor een goede taakvervulling door de raad van 
commissarissen. 

Het reglement van de raad van commissarissen (verder RvC genoemd) bepaalt (art. 3.3 b) dat 
de RvC zodanig is samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Het reglement 
bepaalt verder dat de RvC streeft naar een complementaire samenstelling zodanig dat de leden 
ten opzichte van elkaar, het bestuur en een mogelijk deelbelang, onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren (art. 3.3 c). 
De raad van commissarissen bestaat uit tenminste vijf leden. De samenstelling is divers. De 
leden zijn afkomstig uit de financiële sector en hebben professionele kennis en ervaring op 
uiteenlopende terreinen en ook de leeftijden lopen uiteen.  
 

2.1.2 De raad van commissarissen beschikt over een 
voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de 
commissies van de raad, goed te kunnen uitoefenen. 
Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de 
aard, omvang en complexiteit van de verzekeraar. 

De RvC heeft een profielschets opgesteld. Art. 3 van de profielschets bepaalt o.a. dat de raad 
met inachtneming van de beginselen van diversiteit en complementariteit naar een zodanige 
samenstelling streeft dat hij zijn taak op basis van collegiaal bestuur naar behoren kan 
vervullen. 
Het reglement van de RvC bepaalt in art. 9.2 dat  de raad van commissarissen ten minste één  
keer per jaar zijn eigen functioneren bespreekt. Tevens wordt het gewenste profiel, de 
samenstelling en competentie van de RvC en de effectiviteit van het programma van 
permanente educatie tijdens deze vergadering besproken. 
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2.1.3 De leden van de raad van commissarissen beschikken 
over gedegen kennis van de maatschappelijke functies 
van de verzekeraar en van de belangen van alle bij de 
verzekeraar betrokken partijen. De raad van 
commissarissen maakt een evenwichtige afweging van 
de belangen van de bij de verzekeraar betrokkenen 
zoals zijn klanten, aandeelhouders en medewerkers. 

Artikel 5 sub d van de profielschets bepaalt dat te benoemen of her te benoemen leden van de 
RvC over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de vennootschap en van de 
belangen van alle bij de vennootschap betrokken partijen moeten beschikken. 
Artikel 20 van het reglement van de RvC bepaalt dat alle commissarissen na hun eerste 
benoeming een introductieprogramma volgen en tot hun aftreden een programma van 
permanente educatie, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan de financiële 
verslaggeving door de vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de 
vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten en strategie, ethiek, cultuur, product approval 
en zorgplicht jegens de klant. De vennootschap speelt bij deze introductieprogramma’s en het 
programma van permanente educatie een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten. 
Er is door de afdeling compliance een integrale analyse opgesteld ten behoeve van de RvC 
van de eisen die de governanceprincipes ten aanzien van het functioneren van de RvC en zijn 
individuele leden stellen. De analyse is door de RvC in een voltallige vergadering besproken 
en vastgesteld (november 2011). 

2.1.4 Ieder lid van de raad van commissarissen is in staat 
om de hoofdlijnen van het totale beleid van de 
verzekeraar te beoordelen en zich een afgewogen en 
zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die 
daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van 
de raad van commissarissen over specifieke 
deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling 
van zijn rol binnen de raad van commissarissen. 
Daartoe wordt, zodra een vacature in de raad van 
commissarissen ontstaat, een individuele profielschets 
voor het nieuwe lid van de raad van commissarissen 
opgesteld die past binnen de profielschets die voor de 
gehele raad is opgesteld. 

Artikel 5 sub b van de profielschets bepaalt dat te benoemen of her te benoemen leden van de 
RvC in staat moeten zijn, ook qua beschikbare tijd, de hoofdlijnen van het totale beleid van de 
vennootschap en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap te kunnen volgen en 
de raad van bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. 
Artikel 7 van de profielschets bepaalt dat voor elke vacature die in de RvC ontstaat, een 
individuele profielschets wordt opgesteld die noodzakelijk is voor de vervulling van de 
individuele rol binnen de RvC en tevens past binnen de profielschets van de RvC. 
Er is door de afdeling compliance ten behoeve van de RvC een integrale analyse opgesteld  
van de eisen die de governanceprincipes ten aanzien van het functioneren van de RvC en zijn 
individuele leden stellen. De analyse is door de RvC in een voltallige vergadering besproken 
en vastgesteld (november 2011).  
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2.1.5 Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van 
de raad van commissarissen wordt in de op te stellen 
individuele profielschets aandacht besteed aan de door 
de verzekeraar gewenste deskundigheid en ervaring 
met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-
economische en politieke cultuur en de 
maatschappelijke omgeving van de belangrijkste 
markten waarin de verzekeraar opereert. 

Artikel 7 van de profielschets bepaalt dat bij het opstellen van de individuele profielschets 
voor de vacature van voorzitter van de RvC aandacht zal worden besteed aan de door de 
vennootschap gewenste deskundigheid, alsmede ervaring met de financiële sector en 
bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke 
omgeving van de belangrijkste markten waarin de onderneming opereert. 
De huidige voorzitter is in april 2009 benoemd op basis van de in artikel 4 lid 2 sub a t/m g 
genoemde vereisten. De huidige voorzitter is in het kader van zijn herbenoeming in 2013 door 
DNB conform de Beleidsregel geschiktheid op geschiktheid en competenties getoetst. Bij 
toekomstige benoemingen zullen alle gehanteerde criteria expliciet in een individuele 
profielschets worden uitgewerkt. 

2.1.6 Ieder lid van de raad van commissarissen, de 
voorzitter in het bijzonder, is voldoende 
beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de raad 
van commissarissen en de commissies van de raad 
waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. 

Het reglement van de RvC bepaalt (artikel 14.1) dat de RvC zo vaak vergadert als nodig is 
voor een goed functioneren van de RvC. De RvC heeft twee maal per jaar vergaderd. De 
profielschets RvC bepaalt in artikel 4 sub e dat ieder lid van de RvC in staat en bereid moet 
zijn voldoende tijd ter beschikking te stellen voor een actieve toezichthoudende en 
adviserende taak als commissaris, waaronder het deelnemen aan de vergaderingen van de 
RvC, het overleg met het bestuur en het deelnemen aan commissies van de RvC. 
Nevenfuncties worden regelmatig en in overeenstemming met de Wet bestuur en toezicht 
opgevraagd, mede om de toereikendheid van de beschikbaarheid voor de toezichthoudende 
taken te kunnen beoordelen (disclosure). 

2.1.7 Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een 
passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van 
de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet 
afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. 

Het reglement van de RvC bepaalt (artikel 19) dat de algemene vergadering van 
aandeelhouders een bezoldiging aan de individuele commissarissen kan toekennen. Deze 
vergoeding is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de vennootschap. 
Het reglement van de RvC bepaalt verder (artikel 19 lid 3) dat naast de bezoldiging alle 
redelijke kosten van de commissarissen, die zijn gemaakt in verband met hun aanwezigheid 
bij vergaderingen, worden vergoed. De redelijkheid van gemaakte kosten staat ter beoordeling 
van de voorzitter van de RvC (en indien het de voorzitter van de RvC betreft, de 
vicevoorzitter van de RvC).  
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2.1.8 De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe 
op de aanwezigheid van een programma van 
permanente educatie voor de leden van de raad van 
commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid 
van de commissarissen op peil te houden en waar 
nodig te verbreden.  
De educatie heeft in ieder geval betrekking op 
relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de 
financiële sector, op corporate governance in het 
algemeen en die van de financiële sector in het 
bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, 
het risicomanagement, financiële verslaggeving en 
audit. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt 
deel aan het programma en voldoet aan de eisen van 
permanente educatie. 

Het reglement RvC bepaalt (artikel 5.3 sub b) dat de voorzitter van de RvC er op toe ziet dat 
er voor de leden van de RvC een programma van permanente educatie is dat tot doel heeft de 
deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. 
Het reglement RvC bepaalt (artikel 9 sub d) dat iedere commissaris jaarlijks zal deelnemen 
aan het programma van permanente educatie dat tot doel heeft de deskundigheid van de 
commissarissen zoals beschreven in de profielschets op peil te houden en waar nodig te 
verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de 
financiële sector, op de corporate governance in het algemeen en die in de financiële sector in 
het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële 
verslaggeving en audit.  
Er is voor een programma van permanente educatie voor de leden van de RvC en voor de 
leden van de raad van bestuur gekozen, zoals dat door de Universiteit Nyenrode in overleg 
met het Verbond van Verzekeraars wordt aangeboden.  In het eerste kwartaal 2012 is de 
eerste PE-bijeenkomst bij Nyenrode gehouden en is periodiek in 2013 voortgezet. De 
onderwerpen waren actuele ontwikkelingen in de sector, corporate governance in de 
financiële sector en ontwikkelingen toezicht. In 2014  hebben de leden van de raad aan een 
vergelijkbaar programma deelgenomen. 

2.1.9 De beoordeling van de effectiviteit van de in principe 
2.1.8 bedoelde permanente educatie maakt deel uit van 
de jaarlijkse evaluatie van de raad van 
commissarissen. 

Het reglement RvC bepaalt (artikel 9 lid 2) dat de beoordeling van de effectiviteit van de in 
principe 2.1.8 bedoelde permanente educatie deel uit maakt van de jaarlijkse evaluatie van de 
raad. De RvC heeft het programma van permanente educatie in 2014 geëvalueerd. .  

2.1.10 Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen 
functioneren van de raad van commissarissen wordt 
dit functioneren eens in de drie jaar onder 
onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De 
betrokkenheid van ieder lid van de raad van 
commissarissen, de cultuur binnen de raad van 
commissarissen en de relatie tussen de raad van 
commissarissen en de raad van bestuur maken deel uit 
van deze evaluatie. 

Het reglement van de RvC bepaalt (artikel 9 lid 3) dat de RvC tenminste één keer in de drie 
(3) jaar zijn eigen functioneren evalueert onder onafhankelijke begeleiding. 
Bij de analyse van de governanceprincipes ten behoeve van de RvC, besproken door de RvC 
in zijn vergadering van 23 november 2011 is het onderwerp besproken en als actiepunt van de 
RvC vastgesteld. De wijze waarop deze zelfevaluatie wordt ingevuld wordt nog nader door de 
raad geconcretiseerd. De RvC maakt voor de evaluatie gebruik van een externe deskundige. 
De externe evaluatie heeft in 2014 onder leiding van Prof. dr. Schotsman als externe 
deskundige plaatsgevonden. 

2.2 Taak en werkwijze  
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2.2.1 Bij zijn toezicht besteedt de raad van commissarissen 
bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de 
verzekeraar. Iedere bespreking van het risicobeheer 
wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare 
commissie, die daartoe door de raad van 
commissarissen uit zijn midden is benoemd. 

Het reglement van de RvC (artikel 7 lid 2) bepaalt dat de RvC bij zijn toezicht bijzondere 
aandacht besteedt aan het risicobeheer van de vennootschap. 
Het reglement van de RvC bepaalt verder (artikel 6) dat de raad uit zijn midden vaste en/of ad 
hoc commissies kan benoemen. De auditcommissie is al enkele jaren geleden ingesteld.  
Zij opereert op basis van in het reglement van de auditcommissie beschreven taakstelling en 
bevoegdheden (zie veder 2.2.2). 
  

2.2.2 Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de 
auditcommissie, specifieke competentie- en 
ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de 
risicocommissie beschikken over grondige kennis van 
de financieel-technische aspecten van het risicobeheer 
of over de nodige ervaring die een gedegen 
beoordeling van risico’s mogelijk maakt en moet een 
aantal leden van de auditcommissie beschikken over 
grondige kennis van financiële verslaglegging, interne 
beheersing en audit of over de nodige ervaring die een 
gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk 
maakt. 

De RvC van DAS kent een auditcommissie. De auditcommissie beoordeelt tevens het beleid 
m.b.t. risicobeheersing van de vennootschap, alsmede compliance gerelateerde onderwerpen. 
Voor de auditcommissie worden specifieke competentie- en ervaringseisen in acht genomen. 
Het reglement van de auditcommissie bepaalt (artikel 2 lid 3) dat ten minste één lid van de 
auditcommissie een financieel expert is. Deze persoon heeft relevante kennis en ervaring 
opgedaan op financieel administratief/accounting gebied bij beursvennootschappen of bij 
andere grote rechtspersonen. Hier wordt aan voldaan. 
De auditcommissie heeft o.a. tot taak (art. 3 lid 2) het toezicht op het bestuur ten aanzien van 
de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op 
de naleving van de relevante wet- en regelgevingen, het toezicht op de werking van 
gedragscodes, de rol en het functioneren van de interne compliancefunctie en de rol en het 
functioneren van de interne auditfunctie.  

3 Raad van Bestuur  
3.1 Samenstelling en deskundigheid  
3.1.1 De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij 

zijn taak naar behoren kan vervullen. 
Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit 
zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling 
door de raad van bestuur. 

De vennootschap heeft twee dagelijks beleidsbepalers (de CEO en de CFO). Zij vormen 
samen met de directeur claims- & legal management , de chief HR officer, de chief market 
officer, de chief legal business, de chief information officer, de directeur legal services en 
verzekeringszaken, de directeur Sales en de directeur Operations DLF het directieteam van 
DAS. De algemeen directeur fungeert als voorzitter van het directieteam. 
De diversiteit wordt geborgd door deze multidisciplinaire samenstelling van het directieteam.  
De directieleden beschikken overwegend over een academische (juridische en bedrijfs-
economische) achtergrond, ervaring bij een financiële instelling en ruime werkervaring op 
hun specifiek aandachtsgebied.  
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3.1.2 Ieder lid van de raad van bestuur beschikt over 
gedegen kennis van de financiële sector in het 
algemeen en het verzekeringswezen in het bijzonder. 
Ieder lid beschikt over gedegen kennis van de 
maatschappelijke functies van de verzekeraar en van 
de belangen van alle betrokken partijen. Voorts 
beschikt ieder lid van de raad van bestuur over 
grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale 
beleid van de verzekeraar te kunnen beoordelen en 
bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel 
te kunnen vormen over risico’s die daarbij worden 
gelopen. 

Het reglement van het bestuur van DAS bepaalt (artikel 4 lid 3) dat de bestuurders deskundig 
dienen te zijn in verband met de uitoefening van het verzekeringsbedrijf. Volgens artikel 3 
sub 6 van het reglement van het bestuur heeft de vereiste deskundigheid o.a. betrekking op het 
bepalen en realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, het bepalen van de strategie 
en het beleid van de vennootschap die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen van 
de vennootschap, de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van 
de vennootschap, het zorgen voor de continuïteit van de onderneming van de vennootschap, 
de inventarisatie en het management van de risico’s verbonden aan de ondernemings-
activiteiten van de vennootschap en het zorgen voor goed werkende interne risicobeheer- en 
controlesystemen. 

De maatschappelijke functie van de verzekeraar is regelmatig onderwerp van gesprek binnen 
het directieteam. Door de chief compliance & legal affairs en de riskmanager worden 
analyses gemaakt van relevante wet- en regelgeving, die vervolgens in het directieteam 
worden besproken. Ook is er en PE-programma m.b.t. de relevante onderwerpen, waaraan alle 
directieleden (verplicht) deelnemen. Diverse directieleden nemen ook deel aan gremia, die 
versterking van de (risk)governancestructuur tot doel hebben, zoals het risicobeheer-
committee (RBC) en het verzekeringstechnisch committee (VTC). 

3.1.3 De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de 
aanwezigheid van een programma van permanente 
educatie voor de leden van de raad van bestuur, dat tot 
doel heeft de deskundigheid van de leden van de raad 
van bestuur op peil te houden en waar nodig te 
verbreden. 
De educatie heeft in ieder geval betrekking op 
relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de 
financiële sector, op corporate governance 
in het algemeen en die van de financiële sector in het 
bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, 
het risicomanagement, financiële verslaggeving en 
audit. 

Er is door het directieteam naar aanleiding van een integrale analyse van de eisen van de 
governanceprincipes gekozen voor een programma van permanente educatie voor de leden 
van de raad van bestuur (zie ook bij de RvC), uitgevoerd door de Universiteit Nyenrode. In 
2014 hebben de directieleden een door Nyenrode voor DAS ontwikkeld maatwerkprogramma 
gevolgd. De monitoring van de deelname aan een PE-programma  is onderdeel van het 
compliance controleplan van de compliance officer en wordt uitgevoerd door de adviseur 
opleidingsbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
Artikel Code Verzekeraars 
 

 
Wijze waarop DAS invulling geeft aan dit artikel 

3.1.4 Ieder lid van de raad van bestuur neemt deel aan het 
programma als bedoeld in 3.1.3 en voldoet aan de 
eisen van permanente educatie. Een en ander is 
voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van 
de raad van bestuur. De raad van commissarissen 
vergewist zich ervan of de leden van de raad van 
bestuur voldoende deskundig zijn. 

DAS kent een door de RvC vastgestelde regeling permanente educatie bestuur en 
sleutelfunctionarissen DAS. De regeling is per 1 januari 2012 in werking getreden. 
De regeling is van toepassing op directieleden en overige sleutelfunctionarissen (chief 
compliance &legal affairs, , de riskmanager, de manager IAD en de manager actuariaat. 
Volgens het reglement ziet de permanente educatie op de markt van DAS, de 
ondernemingsstrategie en het ondernemersmodel, system of governance, risicomanagement, 
effectiviteitsbeoordeling, financiële en actuariële analyses en het toezichthouderskader. De 
deelname is verplicht en de deelnemers dienen een vastgesteld aantal studiepunten te 
realiseren.  

3.1.5 De verzekeraar vermeldt jaarlijks in zijn jaarverslag 
hoe invulling is gegeven aan de principes 3.1.3 en 
3.1.4. 

Ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van 23 augustus 2011 tot vaststelling van nadere 
voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van verzekeraars heeft DAS de volgende 
tekst m.b.t. dit onderwerp in het jaarverslag over 2014 opgenomen: 
“Voor medewerkers die behoren tot het zogenaamde key personeel van DAS is er beschreven beleid ter 
waarborging van de deskundigheid en de betrouwbaarheid van deze specifieke groep. 
Tot het key personeel behoren twee categorieën medewerkers: 
1. Personen die feitelijk leiding geven aan de onderneming. Hieronder valt het bestuur en het senior 
management. Onder senior management worden diegenen verstaan die in dienst van de onderneming 
verantwoordelijk zijn voor besluitvorming op het niveau van sectordirecteuren, en voor de implementatie van de 
vastgestelde strategie en het door het bestuur vastgestelde beleid. 
2. Personen die een sleutelfunctie bekleden. Sleutelfuncties zijn de compliancefunctie, de 
riskmanagementfunctie, de actuariële functie en de internal auditfunctie. 
 
DAS waarborgt dit door een systeem van permanente educatie, waaraan de beleidsbepalers en 
het seniormanagement verplicht deelnemen. Daartoe is een regeling o.b.v. studiepunten 
ontwikkeld, de regeling permanente educatie bestuur en sleutelfunctionarissen DAS. Het 
individuele PE-programma wordt door betrokkene in overleg met zijn leidinggevende 
ontwikkeld. De permanente educatie moet afgestemd zijn op de behoefte van de betrokkene 
enerzijds en wat de markt vraagt anderzijds. De permanente educatie van het bestuur is 
afgestemd met de RvC. 
Voor de onder sub 1 bedoelde categorie functionarissen is inmiddels, gelijk bij de RvC is 
vermeld, aansluiting gezocht bij het programma van permanente educatie zoals dat door de 
Universiteit Nyenrode in overleg met het Verbond van Verzekeraars wordt aangeboden. Het 
programma wordt aan de individuele behoefte aangepast en/of als maatwerkprogramma voor 
het hoogste management aangeboden. 
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3.1.6 De raad van bestuur draagt, met inachtneming van de 

door de raad van commissarissen goedgekeurde 
risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging 
tussen commerciële belangen van de verzekeraar en te 
nemen risico’s. 

Het reglement van het bestuur bepaalt (artikel 3 lid 6 sub e) dat de raad van bestuur tot taak 
heeft de inventarisatie en het management van de risico’s verbonden aan de ondernemings- 
activiteiten van de vennootschap. Het bestuur neemt een evenwichtige afweging tussen 
commerciële belangen van de verzekeraar en de te nemen risico’s in acht.  
Om een grondige verankering van het risk appetite beleid en de periodieke toets van het 
beleid in de organisatie te waarborgen is een formeel raamwerk (governance van het beleid) 
opgezet waarin de verantwoordelijkheden van de betrokken functies eenduidig vastliggen. Dit 
wordt nader uiteengezet bij de toelichting op de artikelen 4.1 tot en met 4.4 van de 
governanceprincipes. 

3.1.7 Binnen de raad van bestuur wordt aan een van de 
leden van de raad van bestuur de taak opgedragen 
besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt 
van risicobeheer voor te bereiden. Het betrokken lid 
van de raad van bestuur is tijdig betrokken bij de 
voorbereiding van beslissingen die voor de 
verzekeraar van materiële betekenis voor het 
risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze 
beslissingen een afwijking van de door de raad van 
commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot 
gevolg kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de 
risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan 
het belang van financiële stabiliteit en de impact die 
systeemrisico´s mogelijk hebben op het risicoprofiel 
van de eigen instelling. 

Het reglement van het bestuur van DAS bepaalt (art. 3 lid 6 sub e en f) dat het bestuur de 
inventarisatie en het management van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten 
van de vennootschap tot taak heeft, alsmede het zorgen voor goed werkende interne 
risicobeheer- en controlesystemen binnen de vennootschap. 
Binnen het directieteam is de voorbereiding van het risicobeleid opgedragen aan de CFO 
(dagelijks beleidsbepaler). De CFO wordt in de voorbereiding van het (financiële) 
risicobeleid o.a. bijgestaan door de actuaris van de vennootschap.  
De beschrijving van de operationele risico’s, compliancerisico’s en reputatierisico wordt 
voorbereid in samenwerking tussen de directeur claims & legal management, de  riskmanager 
en de chief compliance &legal affairs. DAS kent verder een operational riskcommittee en een 
financial riskcommittee.  Beide committees bereiden de uitwerking van het risicobeleid van 
DAS in samenhang voor en rapporteren over hun werkzaamheden aan de 
risicobeheercommittee en het directieteam. Alle aspecten m.b.t. het risicobeheer van DAS 
worden beschreven in het beleidsdocument riskmanagementbeleid dat op 11 april 2012 door 
de RvC is vastgesteld.  

3.1.8 Het lid van de raad van bestuur bij wie de taak is 
belegd de besluitvorming binnen de raad van bestuur 
op het punt van risicobeheer voor te bereiden kan zijn 
functie combineren met andere aandachtsgebieden, op 
voorwaarde dat hij geen individuele commerciële 
verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk 
functioneert van commerciële taakgebieden. 

De chief financial officer draagt geen individuele commerciële verantwoordelijkheid voor de 
commerciële doelstellingen van DAS en functioneert onafhankelijk van de commerciële 
taakgebieden.  
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3.2 Taak en werkwijze  
3.2.1 De raad van bestuur van de verzekeraar draagt bij zijn 

handelen zorg voor een evenwichtige afweging van 
alle belangen van de bij de verzekeraar betrokken 
partijen zoals zijn klanten, aandeelhouders en 
medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de continuïteit van de verzekeraar, de 
maatschappelijke omgeving waarin de verzekeraar 
functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de 
verzekeraar van toepassing zijn. 

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de onderneming is een governancecharter 
van de vennootschap (System of Governance) opgesteld. Het betreffende charter is door het 
directieteam vastgesteld, met de auditcommissie besproken en door de RvC vastgesteld op  
11 april 2012. Het governancecharter wordt door de compliance officer jaarlijks op actualiteit 
getoetst. 
In hoofdstuk 4 van het governancecharter worden de belangen van de bij de verzekeraar 
betrokken partijen, waaronder waardecreatie ten behoeve van de stakeholders, kwaliteit van 
de dienstverlening, het klantbelang en het productapprovalproces als belangrijke 
uitgangspunten voor het governance- en besluitvormingsproces beschreven. Het klantbelang 
is geborgd in een expliciet gemaakt productgoedkeuringsproces. Voor elk nieuw product 
vindt op basis van een PAR in het verzekeringstechnisch committee een toets plaats m.b.t. de 
vraag of het klantbelang en de zorgplicht voor de klant voldoende in acht zijn genomen.  

3.2.2 Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke 
voorwaarde voor de continuïteit van de verzekeraar. 
Onverminderd principe 3.2.1 draagt de raad van 
bestuur er zorg voor dat de verzekeraar zijn klanten te 
allen tijde zorgvuldig behandelt. De raad van bestuur 
draagt er zorg voor dat de zorgplicht jegens de klant 
wordt verankerd in de cultuur van de verzekeraar. 

DAS stelt het belang van de klant traditioneel centraal in de strategische doelstellingen van de 
vennootschap. Klantwaarden, klantbehoud en klanttevredenheid maken reeds een reeks van 
jaren deel uit van de strategie van de vennootschap. De strategische meerwaarde van de 
genoemde aandachtspunten is inmiddels verder geconcretiseerd in het kader van de 
implementatie van het Keurmerk klantgericht verzekeren. Klantgerichtheid, een klantgerichte 
cultuur en het beschrijven van normen en waarden, het intrainen en het inbedden daarvan in 
de organisatie is onderdeel van het strategisch plan van de vennootschap. In de strategische 
planning 2015 –2017 wordt klantgerichtheid in hoofdstuk 8.2 wederom als een belangrijk 
strategisch aandachtspunt behandeld.  
DAS beschikt ook over een kwaliteitsmanager die de ontwikkelingen rond klantwaarde, 
klanttevredenheid, keurmerk en klanttevredenheidsmetingen stimuleert en monitort.  
DAS heeft in 2011 een uitgebreide productapproval procedure vastgesteld, teneinde  
waarborgen m.b.t. klantbelang en zorgplicht in de organisatie te verankeren. De betreffende 
procedure is in 2013 herzien en in overeenstemming met de jongste ontwikkelingen in wet- 
en regelgeving gebracht. Daarbij is ook aandacht besteed aan de berichtgeving van AFM 
m.b.t. dit onderwerp, in het bijzonder de AFM agenda 2014 en de voorschriften die in het 
kader van het keurmerk klantgericht verzekeren zijn gegeven. 
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3.2.3 De leden van de raad van bestuur oefenen hun functie 
op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit 
met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de 
raad van bestuur tekent een moreel-ethische 
verklaring. In de toelichting op deze Code is een 
modelverklaring opgenomen. Dit model kan iedere 
verzekeraar naar eigen inzicht aanvullen. 

Ieder lid van het directieteam heeft een moreel-ethische verklaring ondertekend. In 2013 heeft 
bovendien ieder lid van het bestuur ook de eed als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Regeling 
eed of belofte financiële sector afgelegd. Twee in 2013 nieuw tot het directieteam toegetreden 
leden hebben in 2014 de eed (bankierseed) afgelegd.  
De tekst van de moreel-ethische verklaring is tevens op de website van DAS gepubliceerd.  
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3.2.4 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de in 
principe 3.2.3 bedoelde verklaring wordt vertaald in 
principes die gelden als leidraad voor het 
handelen van alle medewerkers van de verzekeraar. 
Iedere nieuwe medewerker van de verzekeraar wordt 
bij indiensttreding uitdrukkelijk gewezen op de inhoud 
van deze principes door middel van een verwijzing 
naar deze principes in het arbeidscontract en wordt 
geacht deze principes na te leven. 

In het arbeidscontract van elke nieuwe medewerker van DAS wordt verwezen naar het belang 
van de governanceprincipes als richtsnoer voor moreel-ethisch handelen. De tekst van de 
governanceprincipes wordt (digitaal) ter beschikking gesteld. De normstelling van de 
governanceprincipes is tevens terug te vinden in diverse gedragscodes, zoals de gedragscode 
integriteit, gedragscode beleggingstransacties en de gedragscode rechtshulpverlening. 
DAS kent de volgende klantwaarden: Daadkracht, Toegankelijk, Betrouwbaar en Deskundig. 
Warm Welkom en Klantbelang Centraal. De kernwaarden gelden als leidraad voor het 
handelen van alle medewerkers, zowel onderling als in relatie tot de cliënt. Voor de cliënt 
creëren de kernwaarden een beeld van de dienstverlening waar zij op kunnen rekenen.  
In 2009 zijn de klantwaarden met een uitgebreide campagne en themaweken binnen DAS 
geïntroduceerd. Zij vormen tevens de kern van het periodiek gehouden klanttevredenheids -
onderzoek. Er vindt regelmatig evaluatie en terugkoppeling van de resultaten aan het 
directieteam en de medewerkers van DAS plaats.  
De kernwaarden maken tevens deel uit van het opleidingscurriculum waaraan alle nieuwe 
medewerkers van DAS verplicht deelnemen.  
De kernwaarden zijn in 2010 en 2011 breed in de organisatie geïmplementeerd. Medewerkers 
hebben aan elkaar en hun leidinggevenden in het kader van workshops en brainstormsessies 
feedback gegeven over de wijze waarop kernwaarden in de dagelijkse werkzaamheden 
kunnen worden geïntegreerd. Vanaf 2010 worden de kernwaarden ook opgenomen in de 
taakstellingen van de medewerkers. In 2012 zijn de activiteiten op dit punt versterkt door het 
project ethiek en integriteit in het kader waarvan dilemma’s zijn beschreven die in het kader 
van de uitoefening van de functies kunnen ontstaan en hoe medewerkers er mee om kunnen 
gaan. 
Aan het opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers is een module ethiek en integriteit 
toegevoegd. 
Klantwaarden en integriteit maakten ook in 2014 deel uit van de waardegedreven bedrijfs-
cultuur van DAS en werden medewerkers mede beoordeeld op de wijze waarop zij in hun 
dagelijkse werkzaamheden invulling geven aan de waardegedreven bedrijfscultuur. 
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4 Risicomanagement  
 

4.1 De raad van bestuur, en binnen de raad van bestuur 
primair de voorzitter van de raad van bestuur, is 
verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, 
monitoren en waar nodig bijstellen van het algehele 
risicobeleid van de verzekeraar. De risicobereidheid 
wordt op voorstel van de raad van bestuur tenminste 
jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van 
commissarissen voorgelegd. Tussentijdse materiële 
wijzigingen van de risicobereidheid 
worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van 
commissarissen voorgelegd. 

DAS heeft haar visie m.b.t. tot het risicomanagement beschreven in het beleidsdocument 
risicomanagementbeleid. Het betreffende beleidsstuk is door het bestuur en RvC vastgesteld. 
In het risicomanagementbeleid is uitdrukkelijk vastgelegd dat het bestuur van DAS en in het 
bijzonder de voorzitter van het directieoverleg, verantwoordelijk is voor het integrale 
risicobeheer, riskgovernance daaronder begrepen.  
DAS heeft haar kritische werkprocessen m.b.t. de strategische besturing van de organisatie 
vastgelegd in door de directie vastgestelde kritische procesbeschrijvingen, waaronder de 
beschrijving van het risicomanagementproces. De procesbeschrijving voorziet in de jaarlijkse 
vaststelling van de risicobereidheid en vastlegging in het riskappetitestatement en de 
goedkeuring door de RvC. De momenten van vaststelling en goedkeuring vallen samen met 
de vaststelling van de strategische planning van DAS zoals in de procesbeschrijving 
strategische besturing is verankerd. De risicobereidheid is tevens onderdeel van de periodieke 
ORSA rapportage die eveneens door het bestuur en de RvC wordt vastgesteld. 
De verantwoordelijkheid voor strategievorming en beleid, risicomanagement en 
riskgovernance is verankerd in artikel 6 van het reglement van het bestuur. 

4.2 De raad van commissarissen houdt toezicht op het 
door de raad van bestuur gevoerde risicobeleid. 
Daartoe bespreekt de raad van commissarissen het 
risicoprofiel van de verzekeraar en beoordeelt hij op 
strategisch niveau of kapitaalallocatie en 
liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming 
zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de 
uitoefening van deze toezichtrol wordt de raad van 
commissarissen geadviseerd door de risicocommissie 
die hiertoe uit de raad van commissarissen is gevormd. 

Zoals hierboven bij sub 2.2.1 is beschreven bepaalt het reglement van de RvC dat de RvC in 
het kader van zijn toezicht bijzondere aandacht besteedt aan het risicobeheer van de 
verzekeraar. Risicomanagement is in de regel een vast agendapunt van de uit het midden van 
de RvC samengestelde auditcommissie, die krachtens haar reglement (art. 3 lid 2) o.a. 
specifiek met het toezicht op het bestuur t.a.v. de werking van de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en 
regelgevingen, het toezicht op de werking van gedragscodes is belast. 
Er is met medewerking van o.a. de chief risk & compliance management een 
riskmanagementframework ontwikkeld dat de potentiële risico’s van de vennootschap en de 
te nemen beheersmaatregelen beschrijft. Het riskmanagementframework wordt tenminste 
jaarlijks op actualiteit en werking beoordeeld en na verkregen akkoord van het bestuur in de 
auditcommissie besproken. Er is in 2014 een riskmanager  aangetrokken om de kwaliteit van 
het riskmanagementsysteem van DAS en de governancestructuur te versterken. De 
operationele risico’s en de verzekeringstechnische risico’s worden op basis van kengetallen 
periodiek door het Risicobeheercommittee beoordeeld.  
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Deze risicobeheersingssystematiek is in 2014 op actualiteit getoetst. In overleg met het 
verantwoordelijk management worden ook de geformuleerde beheersmaatregelen op 
effectiviteit beoordeeld en indien nodig aangepast. 
De solvabiliteitsaspecten van het riskgovernancemodel zijn geborgd in het operational 
riskcommittee en het financial riskcommittee team (waarvan ook de CFO deel uitmaakt). 
Beide teams beoordelen in de onderlinge samenwerking op kwartaalbasis de risicopositie van 
de vennootschap en bespreken en beoordelen of de kapitaalallocatie en het 
solvancycapitalrequierment in overeenstemming zijn met de riskappetite. De vaststellingen 
van beide committees zijn input voor de Solvencycommittee dat op basis van de beide 
rapportages een ORSA rapportage ten behoeve van het bestuur en de RvC opstelt. 
Zoals al eerder is besproken maakt de vaststelling van de riskappetite deel uit van de 
strategische planning die door de RvC jaarlijks zal worden vastgesteld.  
 

4.3 De raad van commissarissen beoordeelt periodiek op 
strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in 
algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de 
verzekeraar. De voor deze beoordeling relevante 
informatie wordt op zodanige wijze 
door de raad van bestuur aan de raad van 
commissarissen verstrekt dat deze laatste in 
staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen. 

De RvC beoordeelt tenminste één keer per jaar de (voorgenomen) strategische 
bedrijfsactiviteiten op strategisch niveau, waarbij telkens een tijdshorizon van drie (3) jaar in 
acht wordt genomen. Bij deze beoordeling wordt tevens de evaluatie van het afgelopen jaar 
betrokken. Alle relevante stappen in het strategisch proces zijn in onderlinge samenhang 
vastgelegd in de procesbeschrijving Strategische Besturing en de procesbeschrijving 
Risicomanagement. Het riskmanagementproces maakt aldus expliciet deel uit van de 
strategische planning. 
Basis voor de strategische planning is een uitvoerige strategische analyse die voorafgaand aan 
de strategische planning wordt uitgevoerd. Onderdeel van de strategische analyse is in ieder 
geval de marktanalyse, de concurrentieanalyse, de SWOT analyse, een analyse van de 
verzekeringstechnische performance en van de financiële performance van DAS en de 
product- en marktstrategie.  
De op de analyses en de strategische planning betrekking hebbende managementinformatie 
wordt weergegeven in het strategisch plan en conform de processtappen zoals vastgelegd in 
de procesbeschrijving Strategische Besturing ter beoordeling en besluitvorming in de 
novembervergadering voorgelegd aan de RvC. Tegen deze achtergrond wordt de 
risicobereidheid van de vennootschap nader bepaald.  
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4.4 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat het 
risicobeheer zodanig adequaat is ingericht dat hij tijdig 
op de hoogte is van materiële risico’s die de 
verzekeraar loopt opdat deze risico’s beheerst kunnen 
worden. Beslissingen die van materiële betekenis zijn 
voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het 
liquiditeitsbeslag, worden genomen door de raad van 
bestuur. 

Het risicomanagement van DAS kent een uitgebreide governancestructuur m.b.t. tot 
specifieke risicosoorten. Deze structuur is uitvoerig beschreven in het door het bestuur en de 
RvC vastgestelde document riskmanagementbeleid en het governancecharter van DAS. De 
CFO rapporteert maandelijks over relevante financiële en andere ontwikkelingen aan het 
directieteam (dashboardrapportage).  De riskmanager evalueert één maal per kwartaal de 
relevante ontwikkelingen m.b.t. de operationele risico’s, compliance- en reputatierisico’s 
daaronder begrepen. De riskmanager rapporteert zijn bevindingen aan het risicobeheer-
committee in de vorm van een issuerapportage die ter beoordeling en besluitvorming wordt 
ingebracht. Het risicobeheercommittee vergadert onder het voorzitterschap van de algemeen 
directeur. Indien de ontwikkelingen aanleiding geven worden maatregelen genomen.  

4.5 Iedere verzekeraar heeft een Product 
Goedkeuringsproces. De raad van bestuur draagt 
zorg voor de inrichting van het Product 
Goedkeuringsproces en is verantwoordelijk voor 
het adequaat functioneren daarvan. Producten die het 
Product Goedkeuringsproces binnen de verzekeraar 
doorlopen worden niet op de markt gebracht of 
gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van 
de risico’s door de risicomanagementfunctie binnen de 
verzekeraar en zorgvuldige toetsing van andere 
relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de 
klant. De interne auditfunctie controleert op basis van 
een jaarlijkse risicoanalyse of opzet, bestaan en 
werking van het proces effectief zijn en 
informeert de raad van bestuur en de desbetreffende 
(risico)commissie van de raad van 
commissarissen omtrent de uitkomsten hiervan. 

Bij DAS bestaat een productgoedkeuringsproces (PAR) en een productreviewproces. Het 
ontwikkelen van nieuwe producten en de herziening van bestaande producten is verder aan 
strikte regels gebonden zoals neergelegd in de gerelateerde procesbeschrijvingen. In het PAR 
wordt expliciet aandacht besteed aan het belang van de klant bij een bepaald product en aan 
de risico’s en klantzorg aspecten. Eind 2013 is het bestaande productgoedkeuringsproces 
aangescherpt aan de hand van de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving en 
richtsnoeren van de AFM. In het productgoedkeuringsproces heeft de compliancefunctie de 
uitdrukkelijke taak te beoordelen of belangrijke klantaspecten zoals nut, veiligheid, kosten-
efficiëntie en begrijpelijkheid van het product voldoende zijn gehonoreerd. De 
riskmanagementfunctie heeft de taak om verplicht een eindoordeel te geven over alle het 
product betreffende risico’s, binnen de kaders van de voor DAS geldende risico’s en de 
daaraan verbonden beheersmaatregelen. 
Voor elk productgoedkeuringsproces moet het daarmee corresponderende productapproval-
rapport worden goedgekeurd door het verzekeringstechnisch committee, dat tevens beoordeelt 
of aan alle governance-eisen van het productontwikkelingsproces resp. het productwijzigings-
proces is voldaan. Vanaf 2014 zal twee keer per jaar over nieuwe en herziene producten aan 
de RvC worden gerapporteerd (PARP commissaris). 
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5 Audit  
5.1 De raad van bestuur draagt zorg voor systematische 

controle op de beheersing van de risico's die met de 
(bedrijfs)activiteiten van de verzekeraar 
samenhangen. 

Het reglement van de raad van bestuur bepaalt dat de raad van bestuur zorgdraagt voor de 
inventarisatie en het management van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten 
van de vennootschap (artikel 3.6 sub e). 
De riskgovernancestructuur van DAS is ingericht volgens het “three lines of defense-model”. 
Dit houdt in dat de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het beheersen van de risico’s bij het 
management ligt (eerste lijn). Risk- en compliancemanagement fungeert in het model als 
tweede lijn (risicobeleid en coördinatie van en toezicht op de beheersing van de risico’s). De 
afdeling internal audit (IAD) is verantwoordelijk voor de onafhankelijke toetsing (derde lijn), 
die jaarlijks wordt vormgegeven in het jaarplan IAD dat met de auditcommissie wordt 
afgestemd. Over de uitvoering van de geplande auditactiviteiten wordt periodiek 
gerapporteerd aan het risicobeheercommittee en de auditcommissie (vast agendapunt).  

5.2 Binnen de verzekeraar is een interne auditfunctie 
werkzaam die onafhankelijk is gepositioneerd. Het 
hoofd interne audit rapporteert aan de voorzitter van 
de raad van bestuur en heeft een rapportagelijn naar de 
voorzitter van de auditcommissie. 

De afdeling internal audit is bij DAS in overeenstemming met dit principe ingericht.  
Internal audit heeft een onafhankelijke positie binnen de onderneming. Internal audit is niet 
betrokken bij, of verantwoordelijk voor, de uitvoering van de dagelijkse (operationele) 
activiteiten. Daarmee wordt de objectiviteit van internal audit gewaarborgd. De internal 
auditfunctie wordt niet gecombineerd met een andere (sleutel)functie. 
De afdeling internal audit kent drie seniormedewerkers internal audit, waarvan één EDP audit 
medeweker. Zij werken onder de leiding van de manager IAD. De manager IAD woont twee 
maal per jaar de vergadering van de auditcommissie bij. 

5.3 De interne auditfunctie heeft tot taak te beoordelen of 
de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en in 
werking effectief zijn. Daarbij ziet zij onder 
meer op de kwaliteit en effectiviteit van het 
functioneren van de governance, het risicobeheer en 
de beheersprocessen binnen de verzekeraar. De interne 
auditfunctie rapporteert over de bevindingen aan de 
raad van bestuur en de auditcommissie. 

De positie van internal audit is beschreven in het door het bestuur en de RvC vastgestelde 
auditcharter. Internal audit rapporteert over zijn bevindingen aan het bestuur en rapporteert 
over operationele werkzaamheden aan de CFO. De manager IAD rapporteert de resultaten en 
de omvang van de uitgevoerde audits in relatie tot het jaarplan internal audit aan het 
risicobeheercommittee en de auditcommissie. Van het risicobeheercommittee maakten deel 
uit de manager IAD, de CFO, de algemeen directeur, de directeur claims - & legal 
management en de chief compliance & legal affairs en de riskmanager. Het risicobeheer-
committee vergadert ongeveer zes keer per jaar. 

5.4 Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant 
en de risico- of auditcommissie van de raad van 
commissarissen vindt periodiek informatie-
uitwisseling plaats. In het kader van deze informatie-

Het reglement van de auditcommissie van de RvC bepaalt (artikel 5 lid 6) dat het bestuur 
aanwezig kan zijn bij de vergaderingen van de auditcommissie. Op verzoek van de 
auditcommissie zijn in ieder geval de chief financial officer, de externe accountant, de 
directeur claims & legal management, chief compliance & legal affairs, de riskmanager en de 
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uitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan 
van de interne auditfunctie en van de externe 
accountant onderwerp van overleg. 

manager internal audit van de vennootschap bij haar vergaderingen aanwezig. In de praktijk 
wordt bij DAS dienovereenkomstig invulling gegeven aan genoemde bepaling dat de 
genoemde functionarissen tot de vaste genodigden van de vergaderingen van de 
auditcommissie behoren. 

Voorts bepaalt dit reglement (artikel 3 lid 3) dat de auditcommissie met het bestuur ten minste 
één maal per jaar de algemene financiële strategie van de vennootschap en het financieel 
beleid en de financiële procedures van de vennootschap bespreekt en beoordeelt. De 
besprekingen tussen de auditcommissie en het bestuur over genoemde zaken hebben plaats 
voordat deze zaken worden besproken tussen de RvC en het bestuur. 
In de voorbereiding van de reguliere vergaderingen van de auditcommissie vindt periodieke 
informatie-uitwisseling plaats tussen de manager IAD, de externe accountant, de CFO, de 
algemeen directeur, de chief compliance & legal affairs en de riskmanager. Tevens worden 
jaarlijks in november resp. maart het jaarplan van de manager IAD, het jaarplan van de groep 
risk & compliance management en het auditplan van de externe accountant in de vergadering 
van de auditcommissie besproken. 

5.5 In het kader van de algemene controleopdracht voor 
de jaarrekening rapporteert de externe accountant in 
zijn verslag aan de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en 
effectiviteit van het functioneren van de governance, 
het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de 
verzekeraar. 

De externe accountant rapporteert jaarlijks in zijn managementletter aan de raad 
van bestuur. In zijn jaarlijkse boardreport geeft de accountant een overzicht van zijn 
belangrijkste bevindingen ten behoeve van de auditcommissie van de RvC m.b.t. de financiële 
verslaglegging en schadereserve, internal control (waaronder risk analyses, analytical 
reviews, evaluation of administrative procedures and the internal control system related to 
these and substantive audit procedures) en overige onderwerpen die hij in het kader van zijn 
opdracht mogelijk signaleert. Als vaste deelnemer aan de vergadering van de auditcommissie 
heeft hij bovendien inzage en beschikking over alle geagendeerde stukken, het jaarplan audit, 
het jaarplan risk & compliance management, alsmede aan governance en riskmanagement 
gerelateerde stukken. 
Het boardreport wordt in de vergadering van de auditcommissie door de accountant toegelicht 
en besproken.  



 17

 
Artikel Code Verzekeraars 
 

 
Wijze waarop DAS invulling geeft aan dit artikel 

5.6 De interne auditfunctie neemt het initiatief om met De 
Nederlandsche Bank en de externe accountant 
tenminste jaarlijks in een vroegtijdige fase elkaars 
risicoanalyse en bevindingen en auditplan te 
bespreken. 

In 2012 heeft DNB naar aanleiding van een initiatief van DAS aangegeven een formeel 
tripartiete overleg - gelet op de bestaande contacten en informatiestromen - niet noodzakelijk 
te vinden. Er heeft in 2014 een gesprek plaats gevonden tussen de manager IAD van DAS en 
de toezichthouder. DNB heeft eerder aangegeven in het kader van de periodieke contacten en 
toezichtgesprekken voldoende inzicht in de risico- en overige relevante onderwerpen. 
Wij zullen in 2015 opnieuw aan DNB voorstellen doen m.b.t. het tripartiete overleg. 
 

6 Beloningsbeleid Zie voor de invulling van het beloningsbeleid de publicatie op deze webpagina met de 
bijbehorende documenten: 

• Beloningsbeleid DAS 
• Regeling uitvoering beloningsbeleid DAS 

7 Naleving wet- en regelgeving (nieuw vanaf 1-1-2013)  
 De verzekeraar beschikt over een proces dat borgt dat 

nieuwe wet- en regelgeving tijdig wordt gesignaleerd 
en geïmplementeerd. Dit proces evalueert de 
verzekeraar jaarlijks. Betrokken bij dit proces zijn in 
ieder geval de volgende functies: het bestuur, de 
interne toezichthouder, risicomanagement, 
compliance, internal audit en de actuariële functie. 

De chief compliance & legal affairs en de medewerkers compliance bespreken maandelijks 
volgens een vooraf vastgesteld rooster de gesignaleerde ontwikkelingen in wet- en regel-
geving, alsmede de door de toezichthouders geformuleerde en gepubliceerde beleidsintenties. 
De niet-naleving van deze verplichting wordt in de risicobeheersingssystematiek als 
potentieel risico gesignaleerd. Naleving van de verplichting tot periodieke signalering wordt 
ook als een beheersmaatregel geformuleerd en periodiek op uitvoering gecontroleerd. 
Alle voor de bedrijfsvoering relevante signaleringen worden door de compliancefunctie ten 
behoeve van het bestuur geanalyseerd en in het directieoverleg besproken en indien nodig 
geagendeerd voor de auditcommissie en de RvC.  
Ook worden de activiteiten die voor de onderneming uit nieuwe regelgeving voortvloeien 
besproken en in een actielijst vastgelegd in het door de directie en de RvC vastgestelde 
jaarplan Compliance & Legal Affairs.  
Over de voortgang en de implementatie van de betreffende activiteiten legt de  chief 
compliance & legal affairs verantwoording af in zijn jaarlijkse  governanceverslag ten 
behoeve van de RvC.  
Aan de vergaderingen van de auditcommissie neemt tevens de manager IAD deel en is uit 
dien hoofde van de relevante ontwikkelingen op de hoogte. De riskmanagementfunctie en de 
compliancefunctie bespreken regelmatig met de actuariële functie de voor de berekening van 
de solvabiliteitsverplichtingen relevante regelgeving.  
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