
 
MOREEL-ETHISCHE VERKLARING  
 

Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het 
Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars 
(hierna: Code Verzekeraars of code). De principes in deze code (die grotendeels zijn 
afgeleid van de Code Banken) beogen bij te dragen aan een integere en beheerste 
bedrijfsvoering binnen een verzekeraar waarbij de belangen van alle bij de 
verzekeraar betrokken partijen duidelijk worden gewogen. Voldoen aan de zorgplicht 
richting de klant staat daarbij voorop evenals het voorzien in een adequate vorm van 
risicomanagement.  
 
Een belangrijk onderdeel van de Code Verzekeraars is de moreel-ethische 
verklaring, die als leidraad dient voor het integer en zorgvuldig handelen van de 
bestuurders en alle aan de verzekeraar verbonden medewerkers waaronder de 
dagelijks beleidsbepalers. Conform het bepaalde in de code ondertekenen de Raad 
van Bestuur en de Raad van Commissarissen de verklaring waarmee zij verklaren 
hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit te oefenen met 
inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en 
reglementen.  
 
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van OWM Achterhoek 
hebben de volgende moreel-ethische verklaring ondertekend:  
 

 Ik verklaar dat ik mijn functie bij de verzekeraar integer en zorgvuldig zal 
uitoefenen;  

 Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen de belangen van alle bij de 
verzekeraar betrokken partijen, te weten de klanten, de leden, 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 bestuurder of directeur van de 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.  
 
Voor de overige medewerkers van de onderlinge zijn de belangrijkste 

uitgangspunten van de moreel-ethische verklaring opgenomen in een interne 

gedragscode. 

April 2015 


