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Over de Raad van Commissarissen 
Als Raad van Commissarissen (hierna: RvC) houden wij 

toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (hierna: RvB) 

van Coöperatie Menzis en op de algemene gang van zaken 

binnen de coöperatie en de ondernemingen die daaraan 

verbonden zijn. Het toezicht gaat onder meer over de strategie, 

leiding en organisatie, het vermogensbeheer, het uitoefenen 

van de bestuurstaak en over de manier waarop de coöperatie 

zich richt op maatschappelijke en sociale belangen. De 

RvC staat de RvB met raad ter zijde. Daartoe spreken we in 

reguliere vergaderingen met de RvB en onderhouden we 

(tijdens bijeenkomsten) contact met leden van de Ledenraad, 

de Directieraad, de Ondernemingsraad en de medewerkers. 
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Belangrijkste onderwerpen in 2021 

2021 stond voor de RvC in het teken van de premies en de 

producten, het beleid van de toekomstige regering na de 

Tweede Kamerverkiezingen, de nieuwe coöperatiestrategie, 

de werving van een nieuwe CEO en, voor het tweede jaar 

op rij, de gevolgen van de coronapandemie. Daarnaast 

zijn vanuit onze werkgevers- en toezichthoudersrol in 

2021 diverse, veelal jaarlijkse terugkerende, documenten 

besproken en besluiten genomen. 

Premies en producten 

Het verlies van verzekerden in de overstapperiode 2020-

2021 is door de RvB en de Directieraad met de gehele 

organisatie grondig geanalyseerd en diverse keren met 

de RvC besproken. Het heeft geleid tot een aanpak om de 

betaling van zorg bij zorgaanbieders overeenkomstig het 

aantal leden bij Menzis te laten zijn en tevens het verder 

reduceren van bedrijfskosten in de organisatie. Ook de 

producten en de distributie zijn onder de loep genomen. 

Dit heeft onder andere geleid tot de introductie van het 

nieuwe verzekeringsmerk VinkVink, maar ook innovatieve 

producten als de Anderzorg-bundel. 

In het verlengde hiervan heeft de RvC in het najaar ook 

uitgebreid stil gestaan bij de (te verwachten) dynamiek 

op de verzekeringsmarkt en wat dit betekent voor de 

premiestelling van de merken van Menzis. Wij hebben 

ons mede door middel van de gesprekken met de RvB 

een goed beeld gevormd van de onzekerheden en de 

inhoudelijke afwegingen die door de RvB zijn gemaakt bij 

de premievaststelling binnen deze context. Volgens de RvC 

is er een goede reflectie uitgevoerd over de overstapperiode 

en zijn binnen Menzis de gekozen acties en vastgestelde 

premieposities weloverwogen gemaakt met behoud van de 

identiteit van Menzis.

Dit heeft helaas nog niet geleid tot een groei van het aantal 

leden in de overstapperiode 2021-2022. De RvC heeft de 

overtuiging dat er in 2021 een goede basis is gelegd om in 

toekomstige jaren het ledenaantal bij Menzis weer te laten 

groeien. Naast de activiteiten van de verzekeraars van de 

coöperatie heeft de RvC stil gestaan bij de wijze waarop 

Menzis Zorgkantoor de langdurige zorg regelt in de regio’s 

Groningen, Twente en Arnhem. 

Tweede Kamerverkiezingen en regeringsbeleid 

In het vroege voorjaar van 2021 is diverse keren 

gesproken over de toekomst van onze Nederlandse 

gezondheidszorg en de rol en inzet van Menzis en de 

zorgverzekeringsbranche hierbij. De RvC onderstreept het 

belang dat Menzis, samen met zorgverzekeraars CZ en 

Zilveren Kruis, een heldere inzet heeft geformuleerd over 

betere samenwerking in de regio en meer preventie. De 

kabinetsformatie heeft geruime tijd in beslag genomen.

De RvC verwacht dat Menzis samen met andere partijen in 

de regio, andere zorgverzekeraars en in afstemming met het 

kabinet de komende jaren de noodzakelijke stappen zet om 

de curatieve en langdurige zorg toegankelijk en van hoge 

kwaliteit te houden tegen een acceptabele prijs. Gelijktijdig 

constateert de RvC dat de inzichten in de veranderende 

klantvraag, de werking van het risicovereveningssysteem en 

het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting af te schaffen 

dynamiek op de zorgverzekeringsmarkt geeft in de komende 

jaren. Voor zowel RvB als RvC is het een aandachtpunt in 

2022, en verder, hoe hiermee om te gaan bij premiestelling 

en productaanbod 

Gevolgen coronapandemie 

De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in 2021 

een terugkerend onderwerp van gesprek geweest bij 

de RvC. Anders dan in 2020 was er geen noodzaak meer 

voor ad hoc overleg en konden de besprekingen hierover 

plaatvinden in reguliere overleggen. De RvC heeft 

aandacht gehad voor de impact op de bedrijfsvoering en 

de invloed op het klantcontact. Daarbij is gebleken dat 

alle bedrijfsprocessen doorgang hebben kunnen vinden 

en andere wijzen van klantcontact die noodzakelijk waren 

door de coronapandemie, zoals beeldbellen, nu structureel 

vorm hebben gekregen binnen Menzis. 

In 2021 kende de coronapandemie een grillig verloop, 

waarbij de druk voor zorgverleners groot is gebleven en 

meermaals andere zorg moest worden uitgesteld. Dit 

heeft geleid tot beperkte prioriteit bij zorgaanbieders voor 

(regionale) samenwerkingen en veranderingen in het 

zorglandschap om de langetermijnuitdagingen in de zorg 

het hoofd te kunnen bieden. De RvC spreekt de hoop en de 

verwachting uit dat Menzis samen met zorgaanbieders 

in de Menzis-regio’s de transformatie van de zorg in het 

komend jaar weer verder vorm kan geven. 
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De coronapandemie heeft, in het bijzonder 

bij de ziekenhuizen, ook druk gegeven op de 

contractsonderhandelingen voor 2022. De RvC is blij 

dat de zorgverzekeraars met de ziekenhuizen eind 2021 

gezamenlijke afspraken hebben gemaakt over spreiding 

van coronapatiënten en het inhalen van uitgestelde zorg. 

Hierbij zijn ook de financiële gevolgen voor ziekenhuizen 

door corona weggenomen, waardoor voor nagenoeg 

alle zorgaanbieders contracten over de zorg in 2022 zijn 

afgesloten voor 31 december 2021.

Tot slot zijn de beschikbaarheid, gezondheid en 

belastbaarheid van Menzis-medewerkers ook diverse 

keren binnen de RvC besproken. De RvC vindt het goed 

dat Menzis deze punten heeft gemonitord en het blijkt 

dat er zich geen grote knelpunten op dit terrein hebben 

voorgedaan. Gelijktijdig is er ook aandacht geweest voor 

de structurele gevolgen van meer en vaker thuiswerken, 

de impact hiervan op de flexibiliteit van de arbeidsmarkt 

(waar afstand een minder grote rol heeft), de betekenis 

voor de kantoorpanden en het behoud van binding 

met de medewerkers binnen de organisatie. De eerste 

stappen voor structurele veranderingen zijn in 2021 op 

deze terreinen gezet. Als RvC kijken wij uit om in 2022 als 

klankbord voor en toezichthouder van de RvB hier verder 

over te spreken om als Menzis een wendbare organisatie te 

blijven met leefkrachtige medewerkers.

Werving nieuwe CEO

Ruben Wenselaar heeft in september 2021 aangekondigd 

om in het voorjaar 2022 na bijna 20 jaar terug te treden 

als voorzitter van de RvB. Hoewel hij pas op 1 mei 2022 

vertrekt, danken wij hem nu al voor zijn enorme inzet, 

energie en visie waarmee hij zich de afgelopen twee 

decennia heeft ingezet. Hij heeft een grote bijdrage 

geleverd aan de aanpak van de maatschappelijke 

uitdagingen in de zorg.

Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. De RvC is na de 

bekendmaking van zijn vertrek gelijk gestart met de 

werving- en selectieprocedure, hetgeen heeft geleid tot een 

voorgenomen benoeming in december 2021 door de RvC. 

Na de toetsingen door toezichthouders is op 31 januari 

2022 bekend geworden dat de heer Wouter Bos per 1 mei 

2021 de nieuwe CEO van Menzis wordt. Wij zijn ervan 

overtuigd dat wij met Wouter Bos een bestuursvoorzitter 

hebben gevonden, die op een inspirerende en 

daadkrachtige wijze leiding gaat geven aan Menzis. Hij 

neemt veel ervaring en expertise mee om de strategie van 

Menzis te realiseren. 

Nieuwe coöperatiestrategie 

De basis hiervoor is de nieuwe coöperatiestrategie, die 

afgelopen jaar is opgesteld voor de periode 2022-2004. 

Menzis heeft breed gekeken naar de relevante trends en 

ontwikkelingen en tevens inzichten over Menzis intern en 

extern opgehaald. Ook heeft de RvC aan haar klankbordrol 

nadrukkelijk invulling kunnen geven richting de RvB 

tijdens het gehele proces van de strategievorming. Zo zijn 

het onderscheidend karakter van Menzis, de invulling van 

leefkracht en de rol en betekenis van duurzaamheid binnen 

de nieuwe strategie onderwerpen van gesprek geweest. De 

RvC is van mening dat de coöperatiestrategie, zoals deze 

eind 2021 is vastgesteld en door ons is goedgekeurd, leidt 

tot het voorop gaan in de beweging naar een leefkrachtig 

Nederland. 

Commissiewerkzaamheden in 2021 
Audit, Risk en Compliance-commissie 

Op grond van de nieuwe reglementen van de RvC kent de 

RvC met ingang van 1 april 2021 een ARC-commissie. Het 

betreft een nieuwe naamgeving voor de voormalige GRC-

commissie. 

De vergaderingen van de ARC-commissie vonden circa twee 

weken voorafgaand aan de opvolgende RvC-vergadering 

plaats. De voorzitter van de ARC-commissie had 

voorafgaand aan elke vergadering contact met de manager 

Internal Audit om belangrijke actuele ontwikkelingen 

bilateraal door te nemen en signalen te bespreken. Bij 

elke vergadering waren de sleutelfunctiehouders Risk 

& Compliance en Internal Audit aanwezig. Ook was de 

externe accountant (KPMG) op uitnodiging diverse keren 

aanwezig, waarbij op plezierige en constructieve manier is 

samengewerkt. 

In de ARC-commissie zijn de belangrijke thema’s op 

het gebied van risicobeheersing, premiestelling en 

zorgkostenontwikkeling voorbereid. De commissie 

vergaderde tevens over onder andere de interne controle, 

het beleggingsbeleid, de financiële verslaglegging en de 

externe accountant.
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Ook hadden we dit jaar extra aandacht voor vraagstukken 

met betrekking tot datagovernance, privacy en 

cyberweerbaarheid. Zo is stil gestaan bij de implicaties 

van de Scherms II-uitspraak over bescherming van 

persoonsgegevens en de continue aandacht voor de 

informatiebeveiliging binnen Menzis. 

Tenslotte zijn governance-aspecten uitvoerig besproken. 

Zo is stil gestaan bij het nieuwe ARC-reglement en de 

governance van de Wlz-uitvoerder. Ook is het functioneren 

van de sleutelfuncties (Actuarieel, Compliance, 

Risicomanagment en Internal Audit) besproken aan de 

hand van de door hen opgestelde charters, rapporten en 

(zelf)evaluaties. De commissie is tevreden over het goede 

functioneren van de sleutelfuncties en de stappen die in de 

governance zijn gezet.

Selectie-, Benoeming- en Remuneratiecommissie 

Op grond van de nieuwe reglementen van de RvC kent 

de RvC met ingang van 1 april 2021 een SBR-commissie 

waarbij de werkzaamheden van de voormalige Selectie- 

en benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie 

zijn samengevoegd. Aangezien beide commissies dezelfde 

bezetting hadden, zijn er geen mutaties opgetreden in de 

commissarissen die zitting hebben in de commissie.

Voor de SBR-commissie zijn de voorbereiding en de 

begeleiding van de werving- en selectie van de nieuwe 

CEO van Menzis dit jaar een belangrijk onderdeel van de 

werkzaamheden geweest. De SBR-commissie blikt terug 

op een goed proces. waarbij nauw is samengewerkt 

met de overige commissarissen en ook de Ledenraad, de 

Ondernemingsraad en de Directieraad op gepaste wijze 

zijn betrokken. In de werving- en selectie van de nieuwe 

CEO is rekening gehouden met het diversiteitsbeleid 

waarbij wordt gestreefd naar een goede verdeling in 

geslacht en leeftijd binnen de Directieraad, waar de RvB 

onderdeel van uit maakt. Ondanks dat de komst van 

Wouter Bos de gelijke verhouding tussen mannen en 

vrouwen in de Directieraad niet dichter bij brengt, blijft 

de verhouding in de Directieraad wel passend binnen 

het vastgestelde beleid dat de Directieraad bestaat uit 

minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen. Als 

Wouter Bos per 1 mei 2022 CEO van Menzis wordt, blijft 

38% vrouwen en 62% mannen. 

Naast voorbereiding en begeleiding van de werving- en 

selectie van de nieuwe CEO heeft de SBR-commissie 

zorggedragen voor de herbenoeming van de heer 

Scheele per 1 januari 2022. Aangezien Fedde Scheele 

voorzitter van de SBR-commissie is, is de feitelijke 

herbenoemingsprocedure uitgevoerd door Hanny Kemna, 

vicevoorzitter RvC en Peter van Lieshout, voorzitter RvC en 

lid SBR-commissie. 

Daarnaast bereidde de SBR-commissie de 

besluitvorming van de RvC voor met betrekking tot 

het beloningsbeleid van Menzis en de beloning van 

de topfunctionarissen. De commissie stelde vast dat 

de beloning van de commissarissen, bestuurders en 

overige topfunctionarissen van Menzis ook in 2021 

voldoet aan de normen van de WNT. Menzis kent een 

gematigd beloningsbeleid voor de top. Conform het 

eerder vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde 

beloningsbeleid vindt jaarlijks een indexatie plaats op 

geleide van de vastgestelde indexatie in de geldende WNT-

norm. Per 1 januari 2021 is het nieuwe WNT-maximum 

geïndexeerd met 2,9% (en verhoogd naar € 306.000). 

Conform dit beleid heeft, op voorstel van deze commissie, 

de RvC besloten de beloning van de bestuurders en 

commissarissen te indexeren met hetzelfde percentage. 

De nieuwe CEO gaat in 2022 een vergelijkbare beloning 

ontvangen als zijn voorganger. Zie voor nadere informatie 

het remuneratierapport 2021. Tot slot voerde de commissie 

in 2021 het reguliere jaargesprek met de CEO en CFRO.

Toezichthouders 

Menzis heeft veel toezichthouders. Als RvC zijn we goed op 

de hoogte gehouden van de verschillende periodieke en 

reguliere onderzoeken door de toezichthouders. Binnen 

de RvC hebben we met name gesproken over het toezicht 

door DNB op de verzekeraars en NZa op de verzekeraars en 

Wlz-uitvoerder.

Samenwerken 

Als RvC stellen we een goede, constructieve samenwerking 

met de verschillende gremia binnen Menzis op prijs. 

We kijken tevreden terug op een goed jaar, waarin de 

overgrote meerderheid van de overleggen digitaal heeft 

plaatsgevonden. We hebben hierbij geleerd om ook via 

de digitale weg goede interactie en discussie te kunnen 

voeren. Gelukkig heeft dit jaar overleg ook met enige 
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regelmaat fysiek plaatsgevonden. De mix tussen digitaal 

en fysiek willen wij de komende jaren, ook als de noodzaak 

vanwege de coronapandemie is vervallen, voortzetten. 

We hebben goede gesprekken gevoerd met de RvB, 

maar ook met andere leden van de Directieraad, 

bijvoorbeeld wanneer zij aanwezig waren bij (sommige) 

RvC-vergaderingen. Ook spraken wij diverse keren 

met de OR en met de Ledenraad. Het contact met 

alle raden is goed. Dat blijkt ook uit de betrokkenheid 

bij de gedachtenuitwisselingen over de nieuwe 

coöperatiestrategie en de betrokkenheid bij de werving van 

de nieuwe CEO. 

Wij zijn van mening dat de Ledenraad haar formele, toetsende 

en signalerende rol goed heeft kunnen vervullen en de OR 

ons goed inzicht heeft geboden om de medezeggenschap van 

medewerkers invulling en vorm te geven. 

Zelfevaluatie 

In de RvC-zelfevaluatie in het voorjaar van 2021 is stilgestaan 

bij het functioneren van de RvC. Daarbij hebben we 

allereerst gekeken naar de samenstelling van de RvC. Ons 

oordeel is dat de samenstelling een adequate mix van 

kennis, ervaring en achtergrond kent. Ook teameffectiviteit 

en het doorlopend trainings- en opleidingsprogramma en de 

rolvervulling van de RvC zijn aan bod gekomen. Hieruit zijn 

geen belangrijke aandachtpunten naar voren gekomen. 

Ook is besproken de wijze waarop onderwerpen in de RvC-

vergaderingen worden besproken. Geconcludeerd is dat de 

juiste onderwerpen ter tafel komen en wij de verbinding 

tussen bedrijfsvoering en executie van de strategie dit 

jaar sterker aan elkaar hebben verbonden. Om onze rol 

als klankbord en toezichthouder verder te verbeteren, 

hebben wij vastgesteld dat wij de RvB goed challengen 

op het gebied van politieke en maatschappelijke context. 

Nadrukkelijker willen wij de RvB ook gaan bevragen op 

de relatieve positie van Menzis ten opzichte van andere 

zorgverzekeraars. In het verlengde hiervan willen we in het 

aankomende jaar meer aandacht gaan besteden aan de 

dynamiek op de zorgverzekeringsmarkt en de inhoudelijke 

agenda van de zorginkoop. Tot slot hebben we ook kritisch 

gekeken hoe de ondersteunende commissies functioneren, 

alsmede de voorzitter en vice-voorzitter. We zijn content 

over de rolvervulling van de (vice-) voorzitter en het 

functioneren van de commissies.

Deskundigheidsbevordering 

Met het doorlopend trainings- en opleidingsprogramma 

zorgt de RvC voor voldoende kennis over Menzis en de 

omgeving om zo taken adequaat te kunnen uitvoeren. 

Educatie door werkbezoeken hebben als gevolg van de 

coronapandemie in 2021 niet plaatsgevonden. In 2021 zijn 

wel twee uitgebreide bijeenkomsten georganiseerd gericht 

op deskundigheidsbevordering van de RvC: 

 ✔ Langdurige zorg en de rol(vervulling) Wlz-uitvoerder 

 ✔ (Digitale) ecosystemen 

Samenstelling 

De samenstelling van de RvC is in 2021 gewijzigd. Met 

ingang vanaf 1 januari 2021 is Tanja Cuppen commissaris 

bij Menzis. Resi Becker is per 1 april 2021 toegetreden tot 

de RvC. De samenstelling gedurende 2021 is als volgt:

Naam Functie Commissie Datum benoeming Datum 

herbenoeming

Datum aftreden

Peter van Lieshout Voorzitter RvC Lid SBR-commissie 1-1-2016 1-1-2020 1-1-2024

Hanny Kemna Vicevoorzitter RvC Voorzitter ARC 

Commissie

2-4-2015 2-4-2019 2-4-2023

Theo Rinsema Lid Lid ARC Commissie 1-1-2017 1-1-2021 1-1-2025

Fedde Scheele Lid Voorzitter SBR-

commissie

1-1-2018 1-1-2022 1-1-2026

Tanja Cuppen Lid Lid ARC commissie 1-1-2021 1-1-2025 

(herbenoembaar)

Resi Becker Lid 1-4-2021 1-4-2025

(herbenoembaar)
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Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van best 

practice bepalingen 2.1.7, 2.1.8 en 2.1.9 van de Nederlandse 

Corporate Governance Code. Nevenfuncties van de 

leden van de RvC worden vooraf gemeld aan de RvC en 

staan hieronder vermeld. Het aantal en de aard van de 

nevenfuncties van iedere commissaris zijn zodanig dat een 

goede taakvervulling is gewaarborgd.

Dhr. prof.dr. P.A.H (Peter) van Lieshout - voorzitter

• Hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht

• Zelfstandig gevestigd bestuursadviseur

• Voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg

• Voorzitter Raad van Toezicht Nictiz expertisecentrum 

voor ICT in de zorg

• Voorzitter Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs

• Voorzitter Raad van Commissarissen 

Woningbouwcorporatie De Alliantie

• Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut 

(NJi)

• Lid van het Curatorium VNG

• Voorzitter Onderzoeksprogrammeringscommissie 

Aanpak Huiselijk Geweld

• Lid Raad van Commissarissen Berenschot

Mw. drs. J.M.A. (Hanny) Kemna RE CISA - vicevoorzitter 

• Lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor ICT in 

de Zorg (NICTIZ) 

• Voorzitter Raad van Commissarissen MN Services N.V. 

• Lid Curatorium Governance University 

• Lid Raad van Toezicht Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 

• Non-executive Director ASA International plc 

• Lid Audit and Risk Assessment Committee Vereniging 

Géant 

• Lid IBD (plaatsvervanger) College Algemene Rekenkamer 

• Lid Supervisory Board Athora NL (VIVAT) 

• Lid Raad van Advies Holland Financial Network 

• Lid Kiesraad Kiesraad (sinds 1 juli 2021) 

• Lid Raad van Commissarissen SPIE Nederland BV (sinds 

1 juli 2021) 

Dhr. T. (Theo) Rinsema

• Directeur Shift Patrol

• Voorzitter en niet-uitvoerende bestuurder Fellowmind 

Holding AB (te Zweden)

• Lid Raad van Commissarissen Kinly Holding BV

• Lid Raad van Toezicht Make-a-wish Foundation

• Lid Raad van Commissarissen Olympia Uitzendbureau BV

• Non Executive Board Member Ortec Finance BV

Dhr. prof.dr. F. (Fedde) Scheele 

• Gynaecoloog OLVG 

• Hoogleraar Beta faculteit VU en Amsterdam UMC 

• Decaan Leerhuis OLVG 

• Deelproject interprofessioneel leren FMS 

• Commissielid Commissie Zingeving van ZonMw 

Mw. drs. T.J.A.M. (Tanja) Cuppen 

• Lid Executive Board / CRO ABN AMRO 

Mw. ir. M.T.J.Y. (Resi) Becker 

• lid Executive Committee / directeur Mail NL PostNL 

• Bestuurslid Prinses Maxima Centrum Foundation 

• Bestuurslid Data Driven Marketing Association (DDMA) 

Overlegmomenten en besproken onderwerpen in 2021 

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de gehouden 

bijeenkomsten van de RvC en de aanwezigheid van 

de commissarissen. De RvC heeft daarnaast twee 

bijeenkomsten gehad als onderdeel van het doorlopend 

training- en opleidingsprogramma, twee vergaderingen met 

de OR gehad en vier Ledenraadsvergaderingen bijgewoond.

Naam RvC1 ARC- commissie2 SBR- commissie

Peter van Lieshout 6/6 - 3/3

Hanny Kemna 6/6 4/4 -

Theo Rinsema 6/6 3/4 -

Fedde Scheele3 6/6 - 3/3

Tanja Cuppen 6/6 4/4

Resi Becker4 4/4

Presentie 100% 94% 100%

1 De externe accountant heeft 2 van deze vergaderingen deels bijgewoond. 
2 De externe accountant heeft 3 van deze vergaderingen deels bijgewoond. 
3 De heer Scheele heeft als toehoorder ook alle GRC-commissievergaderingen bijgewoond. 
4 Mevrouw Becker is gestart per 1 april 2021. Alleen de vergaderingen gedurende haar termijn zijn meegenomen. Zij heeft de overige 2 vergaderingen in 2021 

bijgewoond als toehoorder.
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Tijdens de vergaderingen heeft de RvC formele 

documenten en besluiten besproken en goedgekeurd. De 

belangrijkste besproken documenten en besluiten zijn 

hieronder weergegeven: 

 ✔ Menzis Kwartaalrapportage Q4 2020 en Q1, Q2 en Q3 

2021 

 ✔ Kwartaalmemo/rapportage Risk & Compliance Q4 2020 

en Q1, Q2 en Q3 2021 

 ✔ Kwartaalrapportage Internal Audit Q4 2020 en Q1, Q2 

en Q3 2021 

 ✔ Jaarrekening 2020 van Coöperatie Menzis U.A. met 

bijbehorende controleverklaring 

 ✔ Financieel verslag 2020 

 ✔ Actuariële Functie rapport 2020 

 ✔ Compliance Functie rapport 2020 

 ✔ Risicomanagement Functie rapport 2020 

 ✔ Risicobereidheidsverklaring 2021 

 ✔ Voorbereidend Crisis Plan 

 ✔ Kapitaalbeleid 2021 

 ✔ Controleplan jaarrekeningen 2021 KPMG 

 ✔ Rapport ORSA 2021 

 ✔ Premies 2022 

 ✔ Charter Internal Audit 2022 

 ✔ Audit Plan Internal Audit 2022 

 ✔ Jaarplan 2022 

 ✔ Begroting 2022

 ✔ Remuneratierapport 2020 

 ✔ Reglementen RvC en onderliggende commissies en 

Reglement RvB 

 ✔ Coöperatiestrategie 2025 

 ✔ Voordracht herbenoeming commissaris F. Scheele per 

1-1-2022 

 ✔ Benoeming W. Bos tot CEO Menzis per 1-5-2022 

 ✔ Statuten Stichting MenzisFonds 

 ✔ Interne herfinanciering tussen juridische entiteiten van 

de Coöperatie Menzis. U.A. 

 ✔ Interne overdracht van activiteiten tussen juridische 

entiteiten van de Coöperatie Menzis. U.A. 

 ✔ Beloning voor bestuurders 2022 

 ✔ Nieuwe (en herbenoeming van) nevenfuncties van RvC 

leden en RvB leden 

De Raad van Commissarissen van Coöperatie Menzis

Wageningen, 17 maart 2022

Verder kennismaken met onze commissarissen? 

Bezoek onze website: www.menzis.nl/commissarissen
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