
VERZEKERINGSBEURS VOOR ONDERNEMINGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taakomschrijving Adviescommissie ICT 
 
De taken en bevoegdheden van de Adviescommissie ICT worden bij reglement door het bestuur 
van de VNAB vastgesteld. Het secretariaat wordt gevoerd door een personeelslid van de VNAB. 
 
Doelstelling 
De Adviescommissie ICT stelt zich ten doel het VNAB Bestuur gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over zaken die van belang zijn voor de respectievelijke branche en die ten goede komen 
aan een goed functioneren van de zakelijke verzekeringsmarkt.  
 

De leden werken onder verantwoordelijkheid van het VNAB Bestuur en onthouden zich van 
gedragingen die een inbreuk vormen of lijken te vormen op het mededingingsrecht. Meer in het 
bijzonder onthouden zij zich van iedere vorm van onderlinge afstemming van het beleid van de 
door hen vertegenwoordigde onderneming met dat van andere ondernemingen. De commissie is 
daarbij gebonden aan door de VNAB uitgevaardigde of nog uit te vaardigen gedragsregels ter 
bevordering van de mededinging in de zakelijke verzekeringsmarkt.  
 
Taakomschrijving 
De belangrijkste taken van de Adviescommissie ICT zijn: 

 

- Activiteitenplan e-ABS en Sanctiepl@tform; 
- Prioritering van de ontwikkeling; 
- Adviesfunctie op changes (inhoud en budget) van e-ABS en Sanctiepl@tform; 
- Draagvlak naar de leden. 

 
Samenstelling 
De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Makelaarssectie en twee leden van de 
Verzekeraarssectie van de VNAB. Elk jaar is een lid van de Makelaarssectie en een lid van de 
Verzekeraarssectie aftredend. Zij kunnen voor een nieuwe periode van drie jaar worden 
benoemd. De commissie wordt door de directeur van de VNAB voorgezeten.   

 
Het rooster van aftreden wordt elk jaar opgenomen in de notulen van de eerste Algemene 
Ledenvergadering van het nieuwe jaar. Indien een commissielid wegens omstandigheden 
zijn/haar periode niet kan volmaken, zal de te benoemen vervanger zijn/haar plaats in het rooster 
innemen.  

 
De commissie doet een voordracht aan het VNAB Bestuur indien nieuwe leden moeten worden 
benoemd. Daarbij wordt gegarandeerd dat de voorgedragen persoon over gedegen 
specialistische kennis en ervaring beschikt en met mandaat van de betreffende organisatie kan 
optreden.   
 

 
 
 

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld of bij uitdrukkelijke toestemming berusten alle rechten op de inhoud 
bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). 
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