
Boekjaar 2019 
 
Verslag van de Raad van Commissarissen 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de statuten “Onderlinge Verzekeringsmaatschappij 
“Waterland en Omstreken U.A.” geeft de Raad van Commissarissen advies aan de Algemene 
Ledenvergadering inzake de jaarrekening die door het bestuur aan de Vergadering wordt voorgelegd.  
Wij adviseren de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor het in het 
afgelopen jaar gevoerde beleid en akkoord te gaan met het voorstel met betrekking tot de 
winstverdeling en adviseren de jaarrekening overeenkomstig het voorstel van het bestuur vast te 
stellen. 
 
Samenstelling Raad van Commissarissen en vergaderingen 
 
De Raad van Commissarissen bestaat per 31 december 2019 uit vier leden. 
 
De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar zes keer bijeen geweest in een gezamenlijke 
vergadering met het bestuur en de compliance officer. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad 
van Commissarissen eenmaal informeel overleg gevoerd met de voorzitter van de Bestuur. Conform 
artikel 18 van de statuten vergadert de Raad ten minste twee maal per jaar gezamenlijk met het 
bestuur. De Raad geeft er de voorkeur aan om ook de overige vergaderingen gezamenlijk met het 
bestuur  en de compliance officer te houden, omdat dit zorgt voor een hoge mate van 
gegevensuitwisseling 
 Indien dit noodzakelijk wordt geacht, vergadert de Raad van Commissarissen incidenteel 
afzonderlijk, al dan niet samen met de compliance-officer. In 2019 heeft de Raad van Commissarissen 
niet afzonderlijk vergaderd. 
 
De leden van de Raad van Commissarissen zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden en hebben 
onderscheiden competenties. Wij streven er naar dat de leden van de Raad van Commissarissen hun 
kennis uitbreiden en op peil houden door het volgen van opleidingsprogramma’s of seminars. 
 
Eind 2019 is de secretaris van de Raad van Commissarissen, mevr. S. Butter, afgetreden. Door het 
aanvaarden van een arbeidscontract bij een verzekeringskantoor wilde zij tegenstrijdige belangen 
voorkomen. Wij respecteren haar besluit en danken mevr. Butter voor haar jarenlange inzet voor de 
Onderlinge Waterland en haar rechtsvoorgangers en wensen haar veel succes in haar nieuwe 
werkkring. De Raad van Commissarissen heeft besloten om voorlopig niet op zoek te gaan naar 
versterking. De Raad bestaat nu uit vier leden terwijl statutair minimaal drie leden vereist zijn. 
 
De heer K. Beets is benoemd tot secretaris van de Raad. 
 
In 2019 is veel aandacht besteed aan de gebruikelijke onderwerpen als de ontwikkeling van omzet en 
schadeverloop, financiële rapportages, risicomanagement, periodieke rapportages, 
vermogensbeheer, strategie, personeel en organisatie en compliance rapportages. Daarnaast is de 
herijking van het strategisch plan 2018-2025 aan de orde geweest. 
 
Interne audit 
 
De gehele Raad van Commissarissen maakt deel uit van de auditcommissie, onder leiding van de 
voorzitter van de Raad. Hierdoor worden relevante onderwerpen besproken in de reguliere 
vergaderingen. 
 
 



Remuneratie 
 
De gehele Raad van Commissarissen maakt deel uit van de remuneratiecommissie, waardoor 
relevante onderwerpen worden besproken in de reguliere vergaderingen. De Raad van 
Commissarissen adviseert over beloningen, selectie en benoeming van bestuursleden. 
In 2019 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de remuneratie van de Bestuur of Raad van 
Commissarissen. 
 
Tot slot 
 
Wij danken de leden van het bestuur, de compliance officer en de kantoormedewerkers voor het 
vele werk dat zij in het afgelopen jaar hebben verricht en wensen hen ook in het komende jaar veel 
succes. De Raad van Commissarissen volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet en is vol 
vertrouwen dat het beleid dat de Onderlinge Waterland voert, samen met de inzet van de 
medewerkers, tot een meerwaarde voor de leden en verzekerden leidt. 
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