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dossier nummer: ES/FO/76497.02

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Verbond van Verzekeraars, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, zoals deze per 20
januari 2021 luiden.
STATUTEN
Naam, zetel en duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: VERBOND VAN VERZEKERAARS, hierna te noemen het
Verbond. Zij heeft haar zetel in 's-Gravenhage.
Doel
Artikel 2
Het Verbond heeft ten doel:
a.

de behartiging van de algemene en specifieke belangen van het verzekeringsbedrijf

b.

in Nederland en van de leden;
de bevordering en de instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf

in Nederland.
Middelen ter bereiking van het doel
Artikel 3
Het Verbond tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door:
a.

samenwerking en overleg met de leden en het aan hen verschaffen van inlichtingen

b.

en adviezen;
bestudering van en beraadslaging over alle vraagstukken, die de in artikel 2 bedoelde

c.

belangen raken;
de coördinatie van de belangen van de diverse branches binnen de bedrijfstak;

d.

overleg te plegen met en het kenbaar maken van zijn oordeel aan organen van het
openbaar gezag en andere colleges of personen omtrent onderwerpen, die de in
artikel 2 bedoelde belangen raken;

e.

overleg en samenwerking met andere ondernemersorganisaties in binnen- en
buitenland;

f.

de oprichting en instandhouding van instellingen en organisaties, die voor de
verwezenlijking van de doelstellingen van het Verbond bevorderlijk kunnen zijn;
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g.

h.

de vertegenwoordiging van de bedrijfstak in het overleg met derden, zoals de
overheid en organisaties van werknemers, organisaties van tussenpersonen en
organisaties van consumenten;
de vertegenwoordiging van de bedrijfstak in openbare en andere colleges,
organisaties en organen, wier werkzaamheden direct of indirect in artikel 2 bedoelde
belangen raken;

i.

het afsluiten van cao's;

j.

alle andere wettige middelen, die met het doel van het Verbond verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
Leden
Artikel 4
1.

Voor het lidmaatschap van het Verbond komt elke (her)verzekeringsmaatschappij in
aanmerking in de zin van artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht, verder te noemen
Wft, die haar bedrijf maakt of wil maken van het ten eigen name en voor eigen
rekening sluiten en afwikkelen van (her)verzekeringen in Nederland en schriftelijk
heeft verklaard de in de "Gedragscode Verzekeraars" gegeven regels te zullen
naleven.
Rechtspersonen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en
premiepensioeninstellingen (PPI), komen voor het lidmaatschap in aanmerking indien
zij schriftelijk hebben verklaard de in de "Gedragscode Verzekeraars" gegeven regels
te zullen naleven.
Bedrijven (in oprichting) die nog niet formeel de status van (her)verzekeraar hebben
in de zin van artikel 1:1 van de Wft of nog niet aan overige lidmaatschapseisen
voldoen, kunnen als aspirant-lid toegelaten worden voor in beginsel maximaal twee
jaar, met de mogelijkheid van verlenging door het bestuur. Alle bepalingen in deze
statuten zijn op hen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, waaronder de
contributiegrondslag die nader is uitgewerkt in het Besluit Contributie-grondslag.

2.

Indien een (her)verzekeringsmaatschappij die lid is, onderdeel uitmaakt van een
concern met andere (her)verzekeringsmaatschappijen, dienen alle
(her)verzekeringsmaatschappijen als bedoeld in het voorgaande lid binnen het
concern lid te zijn, dan wel zo spoedig mogelijk te worden.
Indien het betreffende lid onderdeel uitmaakt van een concern met rechtspersonen
die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen
(PPI), dienen de betreffende rechtspersonen eveneens lid te zijn, dan wel zo spoedig
mogelijk te worden.
De strekking en reikwijdte van deze verplichting kunnen nader worden verduidelijkt in
een governance statuut.

3.

Leden worden geacht tot een concern te behoren indien:
a. óf hetzij een houdstermaatschappij hetzij een lid door het bezit van aandelen of
door de beschikking over bestuurszetels of adviseursposities de volledige
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zeggenschap heeft over een of meer leden of indien leden onder dezelfde of
nagenoeg dezelfde directie staan;
b.

óf de onderlinge verhouding van deze leden zodanig is, dat de hoogste feitelijke
bestuursmacht over deze leden in één bestuur of vennootschap verenigd is.

Bij een geschil over de vraag, of leden al dan niet tot één concern behoren, beslist
het Bestuur.
4.

Het Bestuur is bevoegd ontheffing te verlenen van de verplichting bedoeld in lid 2 van

5.

dit artikel.
Met een lid dient een goede communicatie mogelijk te zijn. Daartoe is een lid in ieder
geval fysiek, per post, telefonisch en/of per e-mail bereikbaar en indien gewenst
beschikbaar. Tevens moet een lid de Nederlandse taal zodanig kunnen begrijpen
en/of beheersen dat hij alle uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten kan
uitoefenen en verplichtingen kan nakomen.
Een lid waarvan statutaire zetel en/of hoofdkantoor zich niet in Nederland bevinden,
wijst bij voorkeur een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met woonplaats
respectievelijk statutaire zetel en/of hoofdkantoor in Nederland als zijn
vertegenwoordiger tegenover het Verbond aan. Deze vertegenwoordiger oefent, met
uitsluiting van ieder ander, de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten uit en komt

alle uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.
Toelating leden
Artikel 5
1.

Verzoeken om toelating als lid moeten schriftelijk bij het Verbond worden ingediend.
Het lid zal wijzigingen in de gegevens zo spoedig mogelijk ter kennis brengen van het

2.

Verbond.
Op een verzoek om toelating beslist het Bestuur; van deze beslissing ontvangt de

3.

aanvrager schriftelijk bericht.
Van elke toetreding als lid, van elk verlies van lidmaatschap alsmede van elke
schorsing wordt terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het betrokken (aspirant-

4.

)lid en aan de leden.
De desbetreffende verzekeringsmaatschappij kan binnen een maand na ontvangst

van een afwijzende beslissing van het Bestuur aan een door het Bestuur in te stellen
onafhankelijke commissie van beroep verzoeken om alsnog tot toelating te besluiten.
Einde lidmaatschap en op te leggen sancties
Artikel 6
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.
b.

wanneer het lid ophoudt te bestaan;
door opzegging door het lid;

c.
d.

door opzegging namens het Verbond;
door ontzetting.
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2.

Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een
jaar, of onmiddellijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. De opzegging dient schriftelijk bij het Verbond te worden ingediend.
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijk ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op
hem van toepassing. De in de vorige volzin bedoelde bevoegdheid geldt niet voor het
geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een

3.

andere rechtsvorm of tot fusie.
Opzegging namens het Verbond kan geschieden door het Bestuur:
a.

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het

b.

lidmaatschap gesteld te voldoen;
wanneer door de vergunninghouder alle vergunningen zijn ingetrokken. Leden
zijn gehouden het Bestuur onverwijld te informeren zodra een vergunning wordt
ingetrokken;

c.

wanneer redelijkerwijs van het Verbond niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot opzegging met
opgave van redenen in kennis gesteld. Het lid kan binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap daarvan in
beroep gaan bij een door het Bestuur in te stellen onafhankelijke commissie van
beroep.
4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het Bestuur, wanneer een lid
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het Verbond of het
Verbond op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit tot ontzetting met opgave van redenen in kennis gesteld.
Het lid kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap daarvan in beroep gaan bij een door het Bestuur in te
stellen onafhankelijke commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
Een besluit tot ontzetting kan door het Bestuur slechts met algemene stemmen
worden genomen; de stemmen kunnen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Een
bestuurder die bestuurder is van het lid over wiens ontzetting wordt besloten of van
een tot hetzelfde concern als dat lid behorende rechtspersoon, neemt niet aan de

5.

stemming deel.
Indien opzegging en ontzetting in een bepaalde situatie niet redelijk worden geacht,
kan het Bestuur besluiten een lid te verzoeken een passende maatregel te treffen,
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een waarschuwing of berisping te geven, dan wel het betrokken lid (al dan niet
voorwaardelijk) tijdelijk te schorsen. Bij het niet voldoen aan het verzoek van het
Bestuur tot het treffen van een maatregel, kan het Bestuur alsnog overgaan tot het
opleggen van een sanctie. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het
6.

besluit met opgave van redenen in kennis gesteld, zonder mogelijkheid van beroep.
Als bijkomende maatregel kan het Bestuur het besluit publiceren, al dan niet
geanonimiseerd.

7.

Bij verlies van het lidmaatschap, ongeacht op welke grond, of enige andere sanctie
blijft de aansprakelijkheid van het lid voor de geldelijke en andere verplichtingen, die
het nog jegens het Verbond heeft, bestaan.
Verlies of schorsing van het lidmaatschap vóór het einde van het verenigingsjaar

8.

geeft geen recht op restitutie of kwijtschelding van bijdragen voor dat jaar.
De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) kan in zijn uitspraken de
volgende sancties en maatregelen opleggen aan een lid:
a.
b.

waarschuwing;
berisping;

c.

het treffen van een passende maatregel (niet ten aanzien van de civielrechtelijke
aspecten van de zaak);

d. als bijkomende maatregel: het niet-geanonimiseerd publiceren van de uitspraak.
Een passende maatregel is bedoeld om te voorkomen dat onwenselijk geachte
situaties voortduren. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de governance,
zoals hoe de interne klachtenprocedure is ingericht, maar bijvoorbeeld ook op de
onduidelijke formulering van polisvoorwaarden. Een passende maatregel is
nadrukkelijk geen sanctie.
Buitengewone leden.
Artikel 6A
1.

Daar waar in de statuten wordt gesproken over leden, worden de leden ex artikel 4
bedoeld. Buitengewone leden zijn geen lid als bedoeld in de wet; zij hebben geen
stemrecht. Zij zijn verplicht tot het volgen van het algemene beleid van het Verbond,
zijn gehouden tot naleving van de regels in de "Gedragscode Verzekeraars" en
onderwerpen zich aan tucht-rechtspraak door de Tuchtraad Financiële
Dienstverlening (Assurantiën).

2.

Voor het buitengewoon lidmaatschap van het Verbond komen in aanmerking:
de juridisch zelfstandige schaderegelingskantoren, die conform de vereisten in
artikel 4:65 lid 2 Wft, de schadeafhandeling van rechtsbijstandverzekeringen
-

verrichten voor multibrancheverzekeraars, die lid zijn van het Verbond;
alsmede overkoepelende belangenorganisaties van
verzekeringsmaatschappijen. Aan de toelating als buitengewoon lid van
overkoepelende belangenorganisaties van verzekeringsmaatschappij kunnen
door het Bestuur nadere voorwaarden worden gesteld.
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3.

Buitengewone leden hebben de volgende rechten:
het bijwonen van marktvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, thema-

bijeenkomsten en compliance-bijeenkomsten;
het ontvangen van alle informatie die vanwege het Verbond wordt verstrekt;

4.

het deel kunnen uitmaken van Verbondscommissies en aanverwante gremia.
Buitengewone leden kunnen deel uitmaken van de Sector Schadeverzekering.

5.

Buitengewone leden hebben geen andere verplichtingen dan die welke hun bij of

6.

krachtens de statuten zijn opgelegd.
Verzoeken om toelating moeten schriftelijk bij het Verbond worden ingediend. Het lid

7.

zal wijziging in de gegevens zo spoedig mogelijk ter kennis brengen van het Verbond.
Op een verzoek om toelating beslist het Bestuur; van deze beslissing ontvangt de

8.

aanvrager schriftelijk bericht.
Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op buitengewone leden.

9.

Van elke toetreding als en van elk verlies van het buitengewoon lidmaatschap wordt

terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het betrokken (aspirant-)lid en aan alle
leden.
Verenigingsjaar
Artikel 7
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 8
1.

2.

Ten minste tweemaal 's-jaars, te weten in het voorjaar en het najaar, wordt op een
door het Bestuur te bepalen dag, uur en plaats een algemene ledenvergadering
gehouden.
In de voorjaarsvergadering, die binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
wordt gehouden behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene
Ledenvergadering, brengt het Bestuur een jaarverslag uit met betrekking tot het
laatstverstreken verenigingsjaar en legt rekening en verantwoording af over het
financiële beheer. Aan de leden wordt toegezonden een afschrift van de balans en de
staat van baten en lasten met een toelichting over het laatstverstreken
verenigingsjaar, vergezeld van een verklaring ter zake, op te maken door een
registeraccountant, die op voordracht van het Bestuur is aangewezen door de
Algemene Ledenvergadering. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en
lasten strekt het Bestuur tot décharge van zijn financieel beheer voor zover daarvan
uit de overgelegde stukken blijkt.

3.

In de najaarsvergadering worden de begroting en de in artikel 22 bedoelde jaarlijkse
bijdragen van de leden voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld.
Artikel 9
De algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden:
a.

zo dikwijls het Bestuur dit nodig oordeelt;

7

b.

op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
ledenvergadering of, na instemming van het Bestuur, op schriftelijk verzoek van een
sector als bedoeld in Artikel 14 lid 1, tweede volzin mits, in beide gevallen hier
genoemd, vergezeld van een nauwkeurige omschrijving van de te behandelen
onderwerpen. De algemene ledenvergadering dient plaats te vinden binnen vier
weken nadat het daartoe strekkende verzoek het Bestuur heeft bereikt, bij gebreke
waarvan de verzoekers het recht hebben zelf binnen vier weken na afloop van die
periode tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan, op de wijze

waarop het Bestuur overeenkomstig artikel 10 de algemene ledenvergadering
bijeenroept, uitgezonderd hetgeen daarin voor bijzondere gevallen is bepaald.
Artikel 10
1.

De bijeenroeping van een algemene ledenvergadering geschiedt door of vanwege het
Bestuur bij schriftelijke kennisgeving aan alle leden en buitengewone leden,
tenminste veertien dagen vóór de te houden vergadering te verzenden en
inhoudende opgave van de te behandelen onderwerpen. In bijzondere gevallen kan

2.

het Bestuur een algemene ledenvergadering op kortere termijn bijeenroepen.
Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang alle leden en buitengewone
leden van het Verbond en alle Bestuurders. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere
gevallen te zijner boordeling ook anderen toe te staan de Algemene
Ledenvergadering bij te wonen.

3.

4.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, door
een vicevoorzitter. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als een vicevoorzitter
worden de vergaderingen geleid door een andere bestuurder.
Door het Verbond wordt voor iedere algemene ledenvergadering een presentielijst
aangelegd, die door de ter vergadering verschijnende leden en buitengewone leden
moet worden getekend.

5.

Het behandelde in de algemene ledenvergaderingen wordt neergelegd in notulen, die

ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd.
Stemmen
Artikel 11
1.

Het aantal stemmen dat ieder lid gerechtigd is uit te brengen, is gebaseerd op het in
het voorlaatste verenigingsjaar behaalde bruto premie-inkomen/ nieuwe inleg behaald
uit de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in Nederland en bedraagt bij een
premie-inkomen/nieuwe inleg tot en met:
-

tweeëntwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 22.500.000,00): één (1)
stem;

-

vijfenveertig miljoen euro (EUR 45.000.000,00): twee (2) stemmen;
éénhonderd twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 112.500.000, 00): vier
(4) stemmen;
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-

tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (EUR 225.000.000, 00): acht (8)
stemmen;

-

driehonderd zevenendertig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR
337.500.000,00): twaalf (12) stemmen;

-

vierhonderd vijftig miljoen euro (EUR 450.000.000,00): zestien (16) stemmen;
zeshonderd vijfenzeventig miljoen euro (EUR 675.000.000,00): drieëntwintig
(23) stemmen;

-

negenhonderd miljoen euro (EUR 900.000.000,00): negenentwintig (29)
stemmen;

-

één miljard éénhonderd vijfentwintig miljoen euro (EUR 1.125.000.000,00):
vierendertig (34) stemmen;

-

één miljard driehonderd vijftig miljoen euro (EUR 1.350.000.000,00):
negenendertig (39) stemmen;

-

één miljard vijfhonderd vijfenzeventig miljoen euro (EUR 1.575.000.000,00):

-

vierenveertig (44) stemmen;
één miljard achthonderd miljoen euro (EUR 1.800.000.000,00): negenenveertig

-

(49) stemmen;
twee miljard vijfentwintig miljoen euro (EUR 2.025.000.000,00): tweeënvijftig

-

(52) stemmen;
twee miljard tweehonderd vijftig miljoen euro
(EUR 2.250.000.000,00): vierenvijftig (54) stemmen;
en voorts per tweehonderd vijfentwintig miljoen euro (EUR 225.000.000,00)
premie-inkomen/nieuwe inleg méér: twee (2) stemmen meer.

Indien herverzekeraars een correctiefactor opgelegd krijgen ten aanzien van de
contributie, geldt eenzelfde correctiefactor ten aanzien van het aantal stemmen dat zij
2.

kunnen uitbrengen.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 is het aantal stemmen, dat leden die tot
eenzelfde concern behoren gezamenlijk kunnen uitbrengen, gelijk aan het aantal
stemmen, dat één lid zou kunnen uitbrengen dat het gezamenlijk bruto premieinkomen/nieuwe inleg van die leden zou hebben behaald, met dien verstande dat elk
lid ten minste recht heeft op één (1) stem.
Het aldus door leden behorende tot eenzelfde concern gezamenlijk uit te brengen
aantal stemmen wordt onder hen verdeeld als volgt:
a. allereerst wordt aan ieder tot het concern behorend lid één (1) stem toegekend;
b.

het resterende aantal stemmen wordt onder de leden behorend tot het concern
verdeeld naar evenredigheid van hun aandeel in het in totaal door het concern
behaalde bruto premie-inkomen/nieuwe inleg uit de uitoefening van het

c.

verzekeringsbedrijf in Nederland;
reststemmen worden onder de leden behorend tot het concern verdeeld volgens
het systeem van de grootste overschotten.
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Artikel 12
1.

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de vergadering met
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2.

Tenzij de statuten anders bepalen, wordt over zaken mondeling gestemd. Tenzij een
der leden hoofdelijke stemming verlangt, bepaalt de voorzitter de wijze van stemmen.
Bij staking der stemmen wordt het voorstel waarover gestemd werd geacht te zijn

3.

verworpen.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij verkiezing van personen waarbij slechts
één kandidaat is gesteld kan de voorzitter van de vergadering evenwel, tenzij een der
leden stemming verlangt, verklaren dat deze kandidaat is gekozen.
Indien bij verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen is verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden.
Behaalt in die stemming geen kandidaat de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, dan wordt herstemd tussen de twee kandidaten op wie het
hoogste aantal stemmen is uitgebracht; mochten meer dan twee kandidaten voor de
herstemming in aanmerking komen ten gevolge van een gelijk op hen uitgebracht
aantal stemmen dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats.
Indien de tussenstemming gaat om één plaats bij de herstemming neemt aan de
herstemming deel de kandidaat op wie bij de tussenstemming het grootst aantal
stemmen wordt uitgebracht.
Indien de tussenstemming gaat om twee plaatsen bij de herstemming nemen aan de
herstemming deel de twee kandidaten op wie bij de tussenstemming het grootste
aantal stemmen wordt uitgebracht.
Indien de tussenstemming niet tot een beslissing leidt omtrent de kandidaat of de
kandidaten die aan de herstemming kunnen deelnemen ten gevolge van een op
kandidaten uitgebracht gelijk aantal stemmen, beslist het lot.
Bij de herstemming is verkozen de kandidaat door wie de volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen wordt verkregen.
Staken bij herstemming de stemmen dan beslist het lot.

4.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een
elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen.
Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet
eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem
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wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht.
Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen.
Ledenregister
Artikel 13
1.

Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur wordt een register van leden en een
register van buitengewone leden bijgehouden.

2.

Het register van leden vermeldt welke branches door het lid worden gevoerd.

3.

In het register van leden wordt mede vastgelegd, welke leden geacht worden te
behoren tot een concern, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3.

4.

Met betrekking tot de bepaling, overeenkomstig artikel 11, lid 2, van het totaal aantal
stemmen van de leden, die tot één concern behoren, wordt de stand van het register

van leden op de dag voorafgaande aan een algemene ledenvergadering
aangehouden.
Verenigingsstructuur
Artikel 14
1.

Het Verbond kent een Sector Arbeidsvoorwaarden. De Algemene Ledenvergadering
beslist uitsluitend op voorstel van het Bestuur over de instelling en de opheffing van
andere sectoren.

2.

Het Verbond kent voorts in beginsel de sectoren Levensverzekering,
Schadeverzekering en Inkomensverzekering. Alle sectoren als bedoeld in lid 1,
tweede volzin van dit artikel hebben een sectorbestuur.

3.

De organisatie, de activiteiten en de bevoegdheden van de sectoren als bedoeld in lid
1, tweede volzin van dit artikel worden geregeld in een governance statuut. Het
Bestuur verleent de sector bedoeld in lid 1, tweede volzin van dit artikel het mandaat
voor besluitvorming ten behoeve van een goede uitoefening van het specifieke beleid

4.

van de sector en stelt de hiervoor benodigde middelen ter beschikking.
Het Verbond kent voorts een Platform Onderlinge Verzekeraars, hierna te noemen:
het "Platform". Het Platform richt zich specifiek op de belangen van coöperatieve
verzekeraars. Het Platform staat open voor (a) onderlinge waarborgmaatschappijen
en (b) naamloze vennootschappen waarvan het centrale beleid wordt bepaald door
een rechtspersoon die zich het (doen) uitoefenen van het onderlinge/coöperatieve
verzekeringsbedrijf (mede) ten doel stelt. Het Platform beschikt over een
platformbestuur. De benoeming, schorsing en ontslag van de platformbestuurders,
inclusief de voorzitter, wordt uitgewerkt in het governance statuut. Het Platform heeft
recht op een eigen, rechtstreekse vertegenwoordiging in het Bestuur en doet daartoe
een voordracht aan het Bestuur. Het Platform heeft niet de bevoegdheid zelfstandig
tegenover derden op te treden, tenzij daartoe uitdrukkelijk door het Bestuur met

5.

inachtneming van het bepaalde bij artikel 18 bevoegdheid is verleend.
Tevens kent het Verbond een Platform Kleine Middelgrote Maatschappijen, hierna te
noemen: "PKMM". PKMM richt zich specifiek op de belangen van kleine en
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middelgrote maatschappijen, en staat open voor deze leden. PKMM kan het bestuur
op ieder moment adviseren. De doelstelling en samenstelling van PKMM kan worden
uitgewerkt in het governance statuut, goed te keuren door het Bestuur. PKMM heeft
niet de bevoegdheid zelfstandig tegenover derden op te treden, tenzij daartoe
uitdrukkelijk door het Bestuur met inachtneming van het bepaalde bij artikel 18
bevoegdheid is verleend.
Verplichtingen van de leden
Artikel 15
1.

Het lidmaatschap van het Verbond verplicht tot het volgen van het algemene beleid
en bindende zelfregulering van het Verbond en, voor zover van toepassing, tevens
het beleid van de sector(en) als bedoeld in Artikel 14 lid 1, tweede volzin.
Alle leden zijn aangesloten bij een door de minister van Financiën erkende
geschilleninstantie op basis van bindend advies en werken actief mee aan door het
Verbond geïnitieerde self assessments en onderzoeken.
Alle leden, met uitzondering van herverzekeraars, rechtspersonen die zich toeleggen
op banksparen voor de oude dag, premiepensioeninstellingen en aspirant-leden,
onderwerpen zich aan tuchtrechtspraak door de Tuchtraad Financiële Dienstverlening
(Assurantiën).

2.

Verplichtingen van leden jegens andere verenigingen, waarvan zij lid waren en
waarmee het Verbond als verkrijgende rechtspersoon een fusie is aangegaan in de
zin van titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, blijven onverminderd bestaan

3.

jegens het Verbond.
Lid 1 is niet van toepassing op buitengewone leden, zoals overkoepelende
belangenorganisaties van verzekeringsmaatschappijen, (het schaderegelingsinstituut
van) rechtsbijstandsverzekeraars, voorzover het de rechtshulpverlening betreft, een
en ander tegen de achtergrond van de artikelen 4:64 tot en met 4:69 Wft, waarvan de
rechten en plichten zijn beschreven in artikel 6A van deze statuten.
Met betrekking tot elk lid dat een buitenlandse maatschappij is en die de activiteiten
met betrekking tot de Nederlandse markt verricht vanuit één of meer bijkantoren in
Nederland of vanuit het buitenland, gelden de rechten en verplichtingen
voortvloeiende uit het lidmaatschap alleen voor de bijkantoren in Nederland,
respectievelijk de activiteiten vanuit het buitenland die betrekking hebben op de
Nederlandse markt (met inbegrip van gevolmachtigde agenten). Het betreffende
buitenlandse lid kan er echter voor kiezen – middels schriftelijke kennisgeving aan het
Bestuur - dat de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap van

4.

toepassing zijn op de gehele entiteit.
De besluiten van de organen van het Verbond die leden binden worden zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
betrokken leden.

12

5.

Het Bestuur is bevoegd om gewichtige redenen een lid geheel of gedeeltelijk vrij te
stellen van zijn gebondenheid en verplichtingen als bedoeld in het eerste en tweede
lid.
Een hiertoe strekkend verzoek moet schriftelijk en met redenen omkleed bij het
Bestuur worden ingediend. Indien het betreft een verplichting met betrekking tot het
beleid van een sector als bedoeld in Artikel 14 lid 1, tweede volzin of gebondenheid
aan besluiten van organen van een sector als bedoeld in Artikel 14 lid 1, tweede

volzin, hoort het Bestuur alvorens te beslissen het betrokken orgaan van die sector.
Bestuur
Artikel 16
1.

Het Bestuur bestaat uit natuurlijke personen, te weten:
a.

een voorzitter, te benoemen door de Algemene Ledenvergadering op voordracht
van het Bestuur;

b.

een aantal van tenminste vijf Bestuurders, te benoemen door de Algemene

c.

Ledenvergadering, op voordracht van het Bestuur;
de voorzitters van de sectoren Levensverzekering, Schadeverzekering en

d.

Inkomensverzekering;
een bestuurder van een coöperatieve verzekeraar, te benoemen door de

Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het Bestuur.
Uit hun midden benoemt het Bestuur een vicevoorzitter en een penningmeester.
Bij de samenstelling van het Bestuur van het Verbond wordt acht geslagen op de
diverse facetten, welke – gelet op het doel van het Verbond als omschreven in Artikel
2, de positie van het Verbond in de samenleving en de specifieke belangen van de
leden van het Verbond – de aandacht van het Bestuur vragen.
Ingeval het Bestuur meent dat door de benoeming van een voorzitter, als hiervoor
onder sub c. bedoeld, de samenstelling van het Bestuur niet strookt met het in de
vorige volzin bepaalde kan het Bestuur in plaats van de desbetreffende voorzitter één
van de sub b bedoelde Bestuurders aanwijzen die alsdan belast is met de portefeuille
van de desbetreffende Sector en die geacht wordt de desbetreffende Sector te
vertegenwoordigen.
2.

Tot Bestuurder bedoeld in lid 1 sub b en d kunnen, behoudens in bijzondere door de
Algemene Ledenvergadering te bepalen gevallen, voor het lidmaatschap van het
Bestuur uitsluitend worden benoemd:
a. voor wat betreft leden, waarvan statutaire zetel en hoofdkantoor zich in
Nederland bevinden: bestuurders van die leden of bestuurders van
rechtspersonen met statutaire zetel in Nederland met welke rechtspersoon het
lid in concernverhouding staat, als bedoeld in artikel 4, lid 3;
b.

voor wat betreft leden, waarvan statutaire zetel en hoofdkantoor zich niet in
Nederland bevinden: hun vertegenwoordiger tegenover het Verbond, als
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bedoeld in artikel 4, lid 5 danwel, zo de vertegenwoordiger een rechtspersoon is,
een bestuurder van die rechtspersoon.
3.

Met betrekking tot de in lid 1 sub b bedoelde leden van het Bestuur doet het Bestuur
aan de Algemene Ledenvergadering voordrachten, die gebaseerd dienen te zijn op
een evenwichtige verdeling van de zetels tussen de diverse categorieën van het
verzekeringsbedrijf, zulks mede tegen de achtergrond van de doelstelling en
activiteiten van het Verbond.

4.

De in lid 1 letters a, b en d bedoelde Bestuurders worden voor een termijn van ten
hoogste drie jaar en een maand benoemd.

5.

Alle in het vorige lid bedoelde Bestuurders zijn voor één of meerdere termijnen
herbenoembaar.

6.

In tussentijdse vacatures van de in lid 1 sub a, b en d bedoelde leden wordt zo
mogelijk voorzien in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Voor het nieuwe

bestuurslid vangt een nieuwe zittingstermijn aan.
Taken van het Bestuur
Artikel 17
1.

Met inachtname van het bij de wet en de statuten - in het bijzonder ten aanzien van
het bepaalde in Artikel 25 - is het Bestuur belast met het bestuur en de algemene
leiding van het Verbond, en voorts met al hetgeen bij deze statuten aan het Bestuur is
opgedragen.

2.

In het bijzonder is het Bestuur bevoegd:
a.

b.

voorstellen te doen aan de Algemene Ledenvergadering voor het instellen of
opheffen van sectoren als bedoeld in Artikel 14 lid 1, tweede volzin, gehoord het
desbetreffende sectorbestuur;
de bestuurders, anders dan de (vice)voorzitter(s), van sectoren als bedoeld in
Artikel 14 lid 1, tweede volzin te benoemen op basis van een voordracht van het
betreffende sectorbestuur.
De (vice)voorzitters van een bestuur van een sector als bedoeld in Artikel 14 lid
1, tweede volzin worden door het Bestuur benoemd, na overleg met het
betreffende sectorbestuur;

c.

voorstellen te doen aan de Algemene Ledenvergadering tot het verlenen van
bevoegdheid aan een sector als bedoeld in Artikel 14 lid 1, tweede volzin tot het
vaststellen, wijzigen en opheffen van bindende besluiten casu quo
bedrijfsregelingen, die - gegeven de bepalingen van nationaal en Europees
mededingingsrecht - gelden voor de leden van het Verbond die zijn ingedeeld bij
de betrokken sector, en om de daarvoor geldende procedures en voorwaarden
nader uit te werken in een reglement;

d.

vertegenwoordigers van het Verbond in andere instellingen, organisaties en
colleges te benoemen of voor te dragen;
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e.

een algemeen directeur en overige leden van de directie aan te stellen ten
behoeve van de dagelijkse leiding en de uitvoering van het beleid van het
Verbond, alsmede deze te schorsen en te ontslaan en hun taken en
bevoegdheden nader vast te leggen in een directiereglement;

f.

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen aan te gaan, alsmede overeenkomsten waarbij het Verbond
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

g.

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
ten behoeve van het Verbond van samenwerkingsverbanden voor nader
omschreven onderwerpen of terreinen met andere organisaties of instellingen
aan te gaan, indien dit naar het oordeel van het Bestuur bevorderlijk kan zijn

h.

voor het doel van het Verbond;
ter uitvoering van aktiviteiten op een nader omschreven beleidsterrein een of
meer rechtspersonen in het leven te roepen, onder andere op het gebied van

i.

schadebeheersing;
adviesgroepen en commissies in de zin van artikel 21 lid 1 en 2 in het leven te

j.

roepen;
besluiten van andere organen van het Verbond die strijdig zijn met artikel 2 en
het daarop gebaseerde beleid van het Verbond te vernietigen.
Het betrokken orgaan wordt in dat geval ten spoedigste schriftelijk van het
besluit tot vernietiging in kennis gesteld; het orgaan kan binnen veertien dagen
na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot vernietiging daarvan in
beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

k.

al datgene, waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, voorzover zulks
overeenkomt met het doel van het Verbond uit te voeren.
Vertegenwoordiging
Artikel 18
1.

Onverminderd het bepaalde in Artikel 25 lid 2 wordt het Verbond vertegenwoordigd
door:
het Bestuur of
-

2.

de voorzitter of een vicevoorzitter tezamen met een andere Bestuurder of met
de algemeen directeur.

Het Verbond kan eveneens vertegenwoordigd worden door de (vice)voorzitter van
een sector tezamen met een andere Bestuurder van het Verbond of met de algemeen
directeur, binnen het werkterrein van de sector.

3.

Het Bestuur kan aan een of meer andere bestuurders van het Verbond en andere
personen beperkte bevoegdheid verlenen het Verbond te vertegenwoordigen terzake

van bij besluit van het Bestuur nauwkeurig aangegeven aangelegenheden.
Vergadering en besluitvorming Bestuur
Artikel 19
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1.

Vergaderingen van het Bestuur worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter
of door ten minste drie bestuurders.

2.

In vergaderingen van het Bestuur kunnen besluiten slechts worden genomen, indien
ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig is. Elke bestuurder brengt

3.

één stem uit.
Het behandelde in de vergadering van het Bestuur wordt neergelegd in notulen, die
ter goedkeuring aan het Bestuur worden voorgelegd.

4.

Artikel 10 en artikel 12 zijn op de vergaderingen van het Bestuur van
overeenkomstige toepassing.

5.

Het Bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen. De stemmen kunnen alleen
schriftelijk of per e-mail worden uitgebracht.
Schorsing en ontslag bestuursleden
Artikel 20
Schorsing en ontslag van een bestuurder geschiedt door het orgaan van het Verbond dat
die bestuurder heeft benoemd.
Indien door de Algemene Ledenvergadering alle door haar benoemde Bestuurders worden
ontslagen, ontslaan ook de sectorbesturen als bedoeld in artikel 14 lid 1, tweede volzin
onmiddellijk de door hen in het Bestuur van het Verbond benoemde bestuurders.
Adviesgroepen en commissies
Artikel 21
1.

Ter behandeling van bepaalde onderwerpen of beleidsterreinen kunnen door het
Bestuur, hetzij permanente, hetzij tijdelijke gremia worden ingesteld ressorterend
onder het Bestuur. De organisatie, de activiteiten en de bevoegdheden worden

2.

geregeld in een governance statuut.
Deze Adviesgroepen en Commissies hebben niet de bevoegdheid zelfstandig
tegenover derden op te treden, tenzij daartoe uitdrukkelijk door het Bestuur met
inachtneming van het bepaalde bij artikel 18 bevoegdheid is verleend.

3.

Ter behandeling van bepaalde onderwerpen of beleidsterreinen binnen een sector als
bedoeld in Artikel 14 lid 1, tweede volzin kunnen door een Sectorbestuur, hetzij
permanente, hetzij tijdelijke gremia worden ingesteld ressorterend onder het
Sectorbestuur. De organisatie, de activiteiten en de bevoegdheden worden geregeld
in een governance statuut.

4.

Sectorcommissies hebben niet de bevoegdheid zelfstandig tegenover derden op te
treden, tenzij daartoe uitdrukkelijk door het Sectorbestuur met inachtneming van het

bepaalde bij artikel 18 bevoegdheid is verleend.
Geldmiddelen
Artikel 22
De inkomsten van het Verbond worden gevormd door de jaarlijkse en andere bijdragen
van de leden en buitengewone leden en andere baten. Voor de uitwerking stelt de
Algemene Ledenvergadering een Besluit Contributiegrondslag vast.
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Toezicht op de bedrijfsuitoefening
Artikel 23
1.

De leden zijn gehouden hun bedrijf op zodanige wijze uit te oefenen, dat daardoor de
goede naam van het verzekeringsbedrijf in stand wordt gehouden en de door de in
artikel 4 vermelde Gedragscode gegeven regels en de daarmee samenhangende
andere reglementen worden nageleefd.

2.

Ter bevordering van het in lid 1 gestelde kan de Algemene Ledenvergadering een of
meer instituten ter behandeling van klachten en geschillen instellen, met dien
verstande dat het Bestuur in eerste instantie bemiddelt bij klachten en geschillen
tussen verzekeraars onderling, in verband met de voormelde Gedragscode, met
inachtneming van de daarmee samenhangende andere reglementen.

3.

Voor ieder instituut stelt de Algemene Ledenvergadering een reglement vast.
De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de behandeling van klachten en
geschillen door de in lid 2 genoemde instituten overeenkomstig de daarvoor geldende

reglementen.
Bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden
Artikel 24
Het bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden bestaat uit tenminste drie personen, onder
wie in ieder geval een voorzitter. Het aantal bestuursleden, die onder de werkingssfeer van
de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Verzekeringsbedrijf vallen, wordt binnen de
in de vorige zin gestelde grenzen door het bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden
vastgesteld. De benoeming van bestuursleden, die onder de werkingssfeer van de
Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Verzekeringsbedrijf vallen, geschiedt door de
vergadering van de Sector Arbeidsvoorwaarden uit de vertegenwoordigers van de leden
die onder de werkingssfeer van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het
Verzekeringsbedrijf vallen.
Taak van het Bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden
Vertegenwoordiging
Artikel 25
1.

Slechts het bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden is belast met het besturen
van de Sector Arbeidsvoorwaarden. Het bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden
is belast met het afsluiten van cao’s en voorts het verrichten van al die
werkzaamheden welke verband houden met het tot stand komen van een Collectieve
Arbeidsovereenkomst voor het Verzekeringsbedrijf.

2.

Het Bestuur mandateert haar vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van de
rechtshandelingen welke verband houden met de taken als omschreven in lid 1 van
dit artikel aan het bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden.

3.

Het bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden vertegenwoordigt alleen die leden die
onder de werkingssfeer van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het
Verzekeringsbedrijf vallen.
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Reglementen
Artikel 26
De benoeming van bestuursleden van de Sector Arbeidsvoorwaarden, het einde van het
bestuurslidmaatschap van de Sector Arbeidsvoorwaarden, het periodiek aftreden en de
schorsing van de bestuursleden van de Sector Arbeidsvoorwaarden, de bestuursfuncties,
de vergadering van de Sector Arbeidsvoorwaarden, de toegang tot en het stemrecht in de
vergadering van de Sector Arbeidsvoorwaarden, de besluitvorming in- en de bijeenroeping
van de vergadering van de Sector Arbeidsvoorwaarden worden geregeld in een
Reglement Sector Arbeidsvoorwaarden dat door de vergadering van de Sector
Arbeidsvoorwaarden wordt vastgesteld of kan worden gewijzigd.
De vergadering van de Sector Arbeidsvoorwaarden is voorts bevoegd reglementen op te
stellen met betrekking tot andere onderwerpen, die in voormeld Reglement Sector
Arbeidsvoorwaarden en in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld.
Collectieve arbeidsovereenkomsten
Artikel 27
1.

Het bestuur van de Sector Arbeidsvoorwaarden brengt een voorstel tot het aangaan
van een collectieve arbeidsovereenkomst, vergezeld van een toelichting, schriftelijk
ter kennis van de leden die onder de werkingssfeer van de Collectieve
Arbeidsovereenkomst voor het Verzekeringsbedrijf vallen en belegt uiterlijk dertig
dagen na het verzenden van de kennisgeving een vergadering van de Sector
Arbeidsvoorwaarden ter behandeling van het voorstel.

2.

Tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten kan slechts worden besloten
in een vergadering van de Sector Arbeidsvoorwaarden, waarin ten minste drie/vierde
van het aantal leden die onder de werkingssfeer van de Collectieve
Arbeidsovereenkomst voor het Verzekeringsbedrijf vallen is vertegenwoordigd. Is het
vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen daarna
een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal der
vertegenwoordigde leden omtrent het voorstel tot het aangaan van een collectieve
arbeidsovereenkomst een besluit kan worden genomen. Voorstellen, als in dit artikel
bedoeld, worden geacht niet te zijn aangenomen, indien niet ten minste twee/derde

3.

der geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn uitgebracht.
Het in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van

wijziging, verlenging of opzegging van collectieve arbeidsovereenkomsten als
bedoeld in het eerste lid.
Wijziging van de statuten en ontbinding van het Verbond
Artikel 28
1.

Wijziging van de statuten en ontbinding van het Verbond kan slechts geschieden op
voorstel van het Bestuur of van ten minste vijfentwintig leden.
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2.

3.

Het Bestuur brengt zodanig voorstel, vergezeld van een toelichting, schriftelijk ter
kennis van de leden en belegt uiterlijk dertig dagen na het verzenden van de
kennisgeving een algemene ledenvergadering ter behandeling van het voorstel.
Zodanig besluit kan slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering
waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden is vertegenwoordigd. Is het
vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen daarna
een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal der
vertegenwoordigde leden, omtrent het voorstel een besluit kan worden genomen.
Voorstellen, als in dit artikel bedoeld, worden geacht niet te zijn aangenomen, indien

niet ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn
uitgebracht.
Vereffening
Artikel 29
1.

In de algemene ledenvergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt beslist
over de bestemming van het batig saldo van het Verbond, worden vereffenaars
benoemd en wordt de wijze van vereffening vastgesteld met inachtneming van het

2.

bepaalde in artikel 23 en volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van
toepassing.
De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden
krachtens de wet en de statuten als bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn
met hun taak.

