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Zeist, 6 mei 2016 
 
Onze goede ervaring met Actuaris Arno Eijgenraam 
 
De Luchtvaart Onderlinge WA is een kleine gespecialiseerde schadeverzekeraar in de niche 
van casco verzekeringen voor zweefvliegtuigen en bestaat sinds 1970. 
DLO werkte onder Verklaring van DNB, totdat de nieuwe Solvency II Basic regelgeving ook 
voor ons van toepassing werd. 
 
Het verwerven van een vergunning bij DNB is een serieus project, ook na een probleemloos 
bestaan van 45 jaar… 
Bestuurders laten toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid, een geverseerd systeem van 
kapitaaleisen nakomen, een beheerste en integere bedrijfsvoering kunnen tonen, beleggen 
van sleutelfuncties en het kunnen voldoen aan een aantal specifieke rapportage eisen.  
Het kostenverhogend effect van regelgeving en toezicht zou al snel onze businesscase 
kunnen aantasten. 
 
Bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe regelgeving kwamen wij in contact 
met actuaris Arno Eijgenraam. Dat was ons geluk, want als vrijwilligers waren de DLO 
bestuurders niet al te optimistisch over het zelfstandig voortbestaan van DLO onder 
Solvency II.  
De heer Eijgenraam heeft onze organisatie, processen en bestuurders aan een audit 
onderworpen en zijn conclusie was dat DLO zeer waarschijnlijk vergunning-waardig was. 
 
Arno’s insteek is, steeds te denken en handelen vanuit de eigen kracht en geaardheid.  
De essentie van DLO is dat wij actief deel uitmaken van de zweefvliegwereld waarvoor wij 
werken. Wij kennen onze leden, de verzekerde objecten en de risico’s die verbonden zijn 
aan onze sport. Dus wij zijn in ons vergunning proces dicht bij onze werkwijze en expertise 
gebleven hebben niet gekozen voor het opereren vanuit abstracte draaiboeken en 
processchema’s. 
 
Met name bij het beleggen van sleutelfuncties heeft het advies van de heer Eijgenraam naar 
ons gevoel de doorslag gegeven. DNB raakte overtuigd van onze keuze en motivatie en de 
bijkomende kosten bleven beperkt. 
 
Als DLO bestuurders hebben wij de begeleiding door de heer Eijgenraam ervaren als 
integer, deskundig en absoluut naar maat. Zijn kennis en ervaring vinden hun neerslag in zijn 
brieven en adviezen; zijn zinnen lopen als een klok.  
Wij zijn blij met de vergunning en met het behoud van onze eigenheid. 
 
Arno, dank je wel ! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J.L.W.M. van de VEN        
Secretaris DLO 


