
Boekjaar 2020 
 
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 2020 uit vier leden. 
 
De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar drie keer bijeen geweest in een gezamenlijke 
vergadering met het bestuur en de compliance officer. Daarnaast heeft er één vergadering 
plaatsgevonden waaraan de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft deelgenomen namens 
de Raad, met het voltallige 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 
bijdraagt aan een goede uitwisseling van informatie. 
Indien dit noodzakelijk wordt geacht, vergadert de Raad van Commissarissen incidenteel afzonderlijk, 
al dan niet samen met de compliance-officer. In 2020 heeft de Raad van Commissarissen niet 
afzonderlijk vergaderd. 
Vooraf, aan het begin van 2020 waren zes gezamenlijke vergaderingen gepland. Als gevolg van de 
corona-maatregelen zijn enkele vergaderingen uitgesteld en uiteindelijk uitgevallen. Ook is een keer 
niet zoals gebruikelijk in het kantoor vergaderd, maar in een grotere zaal in een hotel. In 2021 zijn we 
overgegaan tot vergaderen via een beeldverbinding. 
 
Voor de continuïteit van toezicht door een toezichthoudend orgaan is het niet goed wanneer 
gedurende te lange tijd niet vergaderd kan worden. Ondanks dit, heeft het Bestuur de Raad via 
informele weg regelmatig op de hoogte gehouden van actuele en belangrijke ontwikkelingen. 
De Onderlinge heeft het afgelopen jaar contact gehad met De Nederlandsche Bank over rapportages 
en geconstateerd is dat de Onderlinge aan alle kwantitatieve en kwalitatieve eisen hieromtrent 
voldoet en over een robuust eigen vermogen beschikt. 
Het jaar 2020 was voor de Onderlinge bijzonder zwaar door twee schadegevallen van uitzonderlijke 
omvang, die een belangrijk effect hebben op de financiële resultaten. Het effect van beide schades is 
evenwel van dien aard, dat de liquiditeit, solvabiliteit en continuïteit van de onderneming niet in 
gevaar zijn gekomen. Er was derhalve geen aanleiding om noodscenario’s te bespreken. 
 
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. In 
2020 zijn door corona alle bijscholings- en andere bijeenkomsten komen te vervallen. 
 
In 2020 is 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. In het bijzonder 
zijn aan de orde geweest de vorengenoemde twee grote schadegevallen, het aftasten van een 
mogelijke fusie met Onderlinge De Veenhoop uit Wognum en IT-beveiliging. 



 
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 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de remuneratie van het Bestuur of Raad van 
Commissarissen. 
 
Tot slot 
 
Door de coronabeperkingen is het werk voor het Bestuur en de kantoormedewerkers er niet 
gemakkelijker op geworden, maar zij hebben zich er goed doorheen geslagen. De voorgenomen fusie 
met Onderlinge De Veenhoop uit Wognum zal in 2021 weer veel voorbereidingswerk van ze gaan 
vergen. Dit wordt een jaar met grote uitdagingen. 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. 
 
 
Oosthuizen, 21 april 2021 
 
 
De Raad van Commissarissen 
J.G.M. Buijs, voorzitter 
R. Bakker, vice-voorzitter 
K. Beets, secretaris 
P. Oranje, lid 
 
 


