Reglement deelnemers Zelfregulering
Stichting toetsing verzekeraars

Artikel 1:

Definities

Stichting

Stichting toetsing verzekeraars (de stichting)

Bestuur

Het bestuur van de Stichting toetsing verzekeraars

Het Verbond

Het Verbond van Verzekeraars

Deelnemer

Lid van het Verbond van Verzekeraars, dat is ingeschreven in
het deelnemersregister van de stichting, of andere door de
stichting tot het deelnemersregister toegelaten verzekeraar op
grond van artikel 24 van het convenant tussen de stichting en
het Verbond

Self
assessment
Artikel 2:

Digitale methode van zelftoetsing door deelnemers
Taken van de stichting

De taken van de stichting zijn onder meer:
2.1

Het ondersteunen van deelnemers bij het voldoen aan de eisen van de bindende
zelfregulering van het Verbond, onder andere door het aanbieden van self
assessments aan deelnemers, het uitvoeren van audits en door het geven van
voorlichting.

2.2

Het vergaren van kennis en informatie over deelnemers, het verwerken en
publiceren daarvan voor deelnemers en het Verbond, waardoor deelnemers beter
kunnen voldoen aan de zelfregulering van het Verbond, met in achtneming van
het bepaalde in artikel 6.2.

2.3

Het verstrekken aan het Verbond van de namen van deelnemers die niet voldoen
aan de door de stichting gestelde criteria voor de toetsing van de door deelnemers
in self assessments verstrekte informatie, of niet binnen door de stichting gestelde
termijnen uitvoering geven aan door de stichting gegeven instructies naar
aanleiding van ontvangen self assessments.

2.4

Het voeren van een deelnemersadministratie die de gegevens bevat van bij de
stichting aangesloten deelnemers, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor
het uitoefenen van het deelnemerschap en van de daarmee verbonden taken van
de stichting.

Artikel 3:

Deelnemers

Door het Verbond aangewezen leden zijn verplicht aan de stichting deel te nemen op
grond van artikel 3 van het tussen de stichting en het verbond gesloten convenant.
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Artikel 4:

Aanvang deelnemerschap

4.1

Een verzekeraar die lid is of wenst te worden van het Verbond stemt ermee in dat
hij tevens deelnemer is of wordt van de stichting, indien het Verbond hem daartoe
verplicht. Het Verbond meldt aan de stichting de naam en andere relevante
gegevens van de verzekeraar voor wie het deelnemerschap geldt.

4.2

De stichting doet de verzekeraar mededeling van het ingaan van zijn
deelnemerschap. Daarmee is de verzekeraar gebonden aan de reglementen en
procedures van de stichting.

Artikel 5:

Beëindiging deelnemerschap

5.1

Het deelnemerschap eindigt wanneer een deelnemer heeft opgehouden te voldoen
aan door de statuten en reglementen van de stichting gestelde vereisten voor
deelnemerschap, of zijn verplichtingen jegens de stichting niet of niet volledig
nakomt, waaronder het tijdig en volledig indienen van self assessments en de
opvolging van door de stichting voorgeschreven maatregelen, of enige bepaling
van de statuten of reglementen van de stichting overtreedt.

5.2

Indien het lidmaatschap van het Verbond, al dan niet op eigen verzoek, wordt
beëindigd, eindigt daarmee tevens het deelnemerschap van de stichting. Indien
het lidmaatschap wordt beëindigd in verband met een wijziging van de
vermogensrechtelijke of zeggenschapsstructuur van de onderneming van de
deelnemer, onder gelijktijdig aangaan van een nieuw lidmaatschap, wordt het
deelnemerschap voortgezet en zullen de gegevens in de deelnemersregistratie
dienovereenkomstig worden aangepast.

5.3

Het deelnemerschap eindigt wanneer de deelnemer niet tijdig aan zijn financiële
verplichtingen voldoet of volgens het oordeel van de stichting verkeert in de
toestand van te hebben opgehouden te betalen.

5.4

Indien het deelnemerschap door de stichting wordt beëindigd, zal de stichting de
gegevens van de deelnemer doorgeven aan het Verbond, ongeacht de oorzaak
van de beëindiging.

Artikel 6:
6.1

Deelnemersregistratie

De stichting houdt een deelnemersregistratie bij, waarin de volgende gegevens
zijn opgenomen:
 bedrijfsgegevens van deelnemers ten behoeve van het uitoefenen van het
deelnemerschap;
 gegevens uit door deelnemers ingediende self assessments;
 rapportages aan deelnemers met betrekking tot de resultaten van self
assessments en de opvolging daarvan door deelnemers;
 gegevens en rapportages van uitgevoerde audits bij deelnemers;
 overige informatie van deelnemers, voor zover die relevant is in het kader van
de taken van de stichting.
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6.2

Gegevens uit de deelnemersregistratie zijn alleen toegankelijk voor personen die
werkzaam zijn voor de stichting. Tot personen of instellingen herleidbare
gegevens uit de deelnemersregistratie worden niet overgedragen aan derden,
behoudens in die gevallen waarin onder door het bestuur te stellen voorwaarden
tijdelijke overdracht aan derden in het belang is van een goede taakuitoefening
van de stichting, of past binnen de met het Verbond in het convenant vastgelegde
afspraken over gegevensverstrekking van de stichting aan het Verbond.

Artikel 7:
7.1

Rechten en plichten van de deelnemer

Verplichtingen van de deelnemer jegens de stichting zijn:
 te voldoen aan de eisen van de bindende zelfregulering van het Verbond, zoals
die door het Verbond zijn gepubliceerd;
 jaarlijks, of zo vaak als de stichting voorschrijft, een self assessment naar
waarheid in te vullen;
 aan zijn financiële verplichtingen te voldoen;
 wijziging van in de deelnemersregistratie vastgelegde gegevens, alsmede wijzigingen in - feiten of omstandigheden die relevant zijn voor de
deelnemersregistratie en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
van de deelnemer, terstond aan de stichting te melden.
 medewerking te verlenen aan de uitvoering van audits door de stichting
aangewezen auditors, deze toegang te verlenen tot alle voor de uitvoering van
de audit noodzakelijke ruimten en systemen en de raadpleging van
medewerkers mogelijk te maken.

7.2

De deelnemer dient gedurende vijf jaar afschriften te bewaren van ingediende self
assessments en daarop van de stichting ontvangen rapportages en instructies. Op
verzoek van een auditor van de stichting dient de deelnemer dergelijke afschriften
ter inzage te verstrekken.

7.3

De deelnemer heeft recht gebruik te maken van de diensten die worden
aangeboden door de stichting.

Artikel 8:

Vrijwaring van de stichting

De stichting is niet aansprakelijk jegens deelnemers voor het ter beschikking stellen van
informatie aan het Verbond of voor de gevolgen die voortvloeien uit het ter beschikking
gesteld hebben van deze informatie aan het Verbond. Gebleken onjuistheden zullen
direct worden gerectificeerd.
Artikel 9:

Bijdragen

9.1

Deelnemers zijn een bijdrage verschuldigd aan de stichting per door de stichting
geleverd self assessment.

9.2

De hoogte van de bijdrage per self assessment wordt jaarlijks vastgesteld door de
stichting en op de website gepubliceerd.

9.3

Na toekenning van het deelnemerschap is de deelnemer de voor dat kalenderjaar
geldende jaarbijdrage verschuldigd, tenzij het bestuur in verband met het tijdstip
van aanmelding voor het deelnemerschap, dispensatie verleent.

9.4

Bijdragen worden voldaan bij vooruitbetaling.
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9.5

Bij beëindiging van het deelnemerschap blijft de bijdrage voor dat kalenderjaar
verschuldigd, ongeacht de reden van beëindiging van het deelnemerschap.

9.6

De stichting kan de kosten van een specifieke audit bij een deelnemer ter zake
van de naleving van de statuten en reglementen, in rekening brengen bij die
deelnemer.

Artikel 10:

Commissie van bezwaar

De stichting heeft een commissie van bezwaar. Deze commissie behandelt en beslist in
bezwaren van een deelnemer tegen beslissingen van de stichting jegens die deelnemer.
De taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn vastgelegd in een
reglement commissie van bezwaar.
Artikel 11:

Overgangsbepaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 behoeven verzekeraars die op 1 juni 2009 lid
zijn van het Verbond zich niet voor het deelnemerschap aan te melden. Zij zijn per die
datum deelnemer op grond van artikel 3 van het convenant.
Artikel 12:

Wijzigingen

12.1

Het bestuur van de stichting kan, met inachtneming van de toepasselijke
bepalingen van het convenant te allen tijde dit reglement en de krachtens dit
reglement vastgestelde voorschriften en richtlijnen wijzigen of aanvullen. De
deelnemer is gebonden zich te houden aan deze wijzigingen.

12.2

Het bestuur van de stichting stelt het tijdstip vast waarop een wijziging of
aanvulling van het reglement deelnemers in werking treedt, en stelt daarbij zo
nodig bepalingen van overgangsrecht vast.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting toetsing verzekeraars op
17 december 2009.
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