
Governanceprincipes 
 
DAS conformeert zich bij de besturing van de onderneming aan de door het Verbond van 
Verzekeraars geformuleerde basisprincipes zoals neergelegd in de Governanceprincipes, een code die 
op 1 januari 2011 in werking is getreden, alsmede de in 2011 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. 
 
In de Governanceprincipes wordt in het bijzonder ingegaan op de rol van de raad van bestuur en van 
de raad van commissarissen van de verzekeraar, op de functie en de inrichting van risicomanagement 
en van internal audit binnen de verzekeraar. Daarnaast bevatten de Governanceprincipes tevens 
principes m.b.t een zorgvuldig en beheerst beloningsbeleid in lijn met de strategie, de risicobereidheid 
en de lange termijnbelangen van de onderneming. 
 
De Governanceprincipes staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van het volledige stelsel van 
nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving, jurisprudentie en codes, dat in zijn geheel 
leidend is voor de besturing van de organisatie. Bij de toepassing van de Governanceprincipes houdt 
DAS dan ook rekening met deze nationale, Europese en internationale context. 
Het bestuur van DAS heeft een verantwoordelijkheid voor de evenwichtige afweging van de belangen 
van alle 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. De klant zal te allen tijde zorgvuldig worden behandeld. 
 
De geformuleerde principes komen tot uitdrukking in de formulering van de moreel-ethische 
verklaring, die richtsnoer is voor bestuur en medewerkers van DAS. De tekst van de moreel-ethische 
verklaring wordt door het bestuur ondertekend en is gepubliceerd op de website van DAS. De moreel-
ethische verklaring luidt als volgt: 
 

“Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal 
een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken 
zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de 
samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik stel in die afweging het belang van de 
klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de 
wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing 
zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn 
verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn 
verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in 
het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van 
verzekeraar in ere houden.” 
 

Het in de moreel-ethische verklaring verankerde normenkader is recent als leidend principe voor het 
bestuur van DAS herbevestigd door de aflegging van de eed respectievelijk de belofte als bedoeld in 
de Regeling eed of belofte financiële sector (inwerking getreden 1-1- 2013) door alle directieleden van 
DAS. 

 
De governanceprincipes die uit de moreel-ethische verklaring voortvloeien worden door DAS als volgt 
ingevuld: 
 

• Waardecreatie 
Een van de belangrijke doelstellingen van het bestuur is waarde te creëren voor alle direct en 
indirect bij de onderneming betrokken partijen. Het bestuur onderschrijft daarom het in de 
genoemde codes geformuleerde principe dat good governance rekening houdt met alle groepen en 
individuen die direct en indirect het bereiken van de doelstellingen van de onderneming 



beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed, zoals werknemers, aandeelhouders en andere 
kapitaalverschaffers, afnemers van haar diensten, leveranciers en maatschappelijke groeperingen.  
Het bestuur en de raad van commissarissen hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de 
afweging van deze belangen, gericht op de continuïteit van de onderneming en het creëren van 
aandeelhouderswaarde op de lange termijn. 
 
• Kwaliteit van het management 
DAS kiest haar bestuurders op basis van het wettelijk regime en de daaruit voortvloeiende 
beginselen en uitgangspunten, in het bijzonder de bepalingen in de Wet financieel Toezicht inzake 
deskundigheid, geschiktheid, integriteit en betrouwbaarheid en de eis voor de tweehoofdige 
beleidsbepaling bij DAS. 

 
• Kwaliteit dienstverlening 
DAS besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van haar dienstverlening.  Basis voor de hoge kwaliteit 
zijn diverse specifieke opleidingsprogramma’s voor haar juridisch specialisten en overige 
medewerkers. Voor medewerkers die zich met de juridische dienstverlening bezighouden geldt 
bovendien: 
 

o een verplicht permanent opleidingsprogramma 
o gedragscode rechtshulpverlening 

 
• Toegankelijkheid van de organisatie 
Omdat er ondanks alle zorg die DAS aan de kwaliteit van haar dienstverlening besteedt bij haar 
relatie de behoefte kan ontstaan om over de dienstverlening nader van gedachten te wisselen, 
hebben wij waarborgen gecreëerd voor een laagdrempelige toegang van de organisatie en 
behandeling van mogelijke klachten. Deze waarborgen zijn geformuleerd in de volgende regeling: 
 

o externe klachtenregeling DAS  
 

• Onafhankelijkheid   
De juridisch specialisten van DAS verrichten, hoewel in loondienst van DAS, hun 
werkzaamheden met een hoge mate van zelfstandigheid en onafhankelijk van de interne 
gezagstructuren. Beslissingen in de zaaksbehandeling worden uitsluitend gebaseerd op de best 
interest  van de cliënt, waarbij financiële afwegingen buiten beschouwing worden gelaten. Om 
deze aanpak voor onze juridisch specialisten als best practice te bevestigen zijn ook op dit punt 
uitgangspunten geformuleerd in de volgende regeling: 
 

o gedragscode rechtshulpverlening 
 
•  Maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid 
Juridische dienstverlening stelt niet alleen hoge eisen aan de behartiging van de belangen van 
cliënten. Ook wederpartijen en overige bij juridische geschillen betrokken derden verdienen 
respect en moeten met de bij de relatie passende zorgvuldigheid worden benaderd. 
 
• Toezicht DNB en AFM 
Gezien de maatschappelijk relevante positie van verzekeraars als financiële instellingen kent de 
financiële toezichtswetgeving belangrijke stimulansen om binnen de bestuursstructuur waarborgen 
voor naleving te creëren. 
Het blijvend voldoen aan de eisen die door relevante wetgeving aan ons worden gesteld is een 
belangrijke doelstelling nu en voor de komende jaren. 
 
• Risicomonitoring en compliance 
Goed ondernemingsbeleid is mede gegrondvest op ethische grondbeginselen, zoals 
betrouwbaarheid en integriteit  Betrouwbaarheid heeft in dit verband mede betrekking op de 



financiële soliditeit van de onderneming. Hierover willen wij graag intern en extern 
verantwoording afleggen.  
 

Daarvoor is nodig dat de onderneming haar risico’s kent en voldoende maatregelen neemt om te 
voorkomen dat de onderneming en haar stakeholders financiële of immateriële schade lijdt.  
DAS hanteert daarom een systematiek van risicobeheersing, gebaseerd op de Financiële Instellingen 
Risicoanalyse Methode van De Nederlandsche Bank, waarin de beheersing van financiële risico’s, 
operationele risico’s,  integriteitrisico’s en juridische risico’s is geborgd.  DAS houdt bij de inrichting 
van de risicobeheersingssystematiek eveneens rekening  met de beoordelingskaders zoals die in het in 
2012 geintroduceerde nieuwe toezichtskader (FOCUS) van DNB zijn geformuleerd. 
 
Om structureel op deze relevante thema’s te kunnen sturen is de Groep Risk & Compliancemanagment 
actief  waarbinnen de structurele invulling van de compliancefunctie een belangrijke plaats heeft. De 
chief risk & compliancemanagement ziet er op toe dat de gekozen uitgangspunten in de praktijk ook 
vorm krijgen.  
Hij rapporteert periodiek over zijn werkzaamheden aan het bestuur van de onderneming en de 
auditcommissie van de raad van commissarissen. 
 

• Three lines of defense model 
De interne beheersing bij DAS is ingericht volgens het principe van de ‘three lines of defense’,  
zoals in onderstaande figuur is weergegeven. 
 
 

 
 

 
De eerste beheersingslijn omvat de primaire verantwoordelijkheid van het bestuur en het management 
voor de operationele beheersing van de bedrijfsprocessen waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de 
wijze waarop rapportage en het nemen van risicobeperkende maatregelen is belegd. 
 
De tweede beheersingslijn omvat de verantwoordelijkheden van de compliancefunctie en de 
riskmanagmentfunctie ten behoeve van de coördinatie van en het toezicht op de beheersing van 
risico’s en compliancevraagstukken binnen DAS.  
 
In de derde beheersingslijn is een onafhankelijke Internal Auditfunctie actief die verantwoordelijk is 
voor de onafhankelijke toetsing van opzet, bestaan en werking van de eerste en tweede beheersingslijn 
en de rapportage over de effectiviteit van de getroffen maatregelen aan bestuur, management en 
auditcommissie. 
 

• Klantbelang en productapproval 
DAS stelt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en bij wijzigingen in het bestaande 
productportfolio het klantbelang centraal. In dat verband zijn de volgende processen als kritische 
processen beschreven en vastgesteld: 



 
- ontwikkelen en implementeren van standaard producten 
- wijzigen van standaard producten 
- ontwikkelen en wijzigen niet-standaard verzekeringsproducten 
 
Verder is er een verplichting in het leven geroepen om per ontwikkeld of gewijzigd product een 
productapprovalrapportage te maken volgens een door het Verzekeringstechnisch Comité 
vastgesteld formatdocument, waarin in ieder geval de elementen klantbelang en risico moeten 
worden beschreven in overeenstemming met de door de AFM vastgestelde uitgangspunten.  
Producten worden pas na verkregen toestemming van het Verzekerings Technisch Comité op de 
markt gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


