ABAM BVT RICHTLIJNEN INZAKE COMPLIANCE

ABAM BVT is een Vereniging zonder winstoogmerk (Vzw) met Effectieve leden en Toegetreden leden. De
Effectieve leden bestaan uit transportverzekeraars (verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd
onderschrijvers). De toegetreden leden, die om informatieve en/of commerciële redenen lid geworden zijn,
bestaan onder meer uit makelaars, experts en advocaten.
ABAM BVT stelt zich ten doel de kwaliteit en kennis van transportverzekeringen in het algemeen te
promoten, haar leden te vertegenwoordigen bij overleg met andere organisaties actief in
transportverzekeringen (zoals IUMI en Assuralia) en het organiseren van diverse opleidingen in verband met
transportverzekeringen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.
ABAM BVT onthoudt zich van elke inmenging in het beheer of de specifieke organisatie van haar leden.
ABAM BVT eist van haar werknemers en leden dat zij zich te allen tijde gedragen in overeenstemming met
de op hen toepasselijke wet- en regelgeving.
De beginselen zoals neergelegd in deze richtlijnen dienen te waarborgen dat wordt voldaan aan toepasselijke
wet- en regelgeving en aan maatschappelijk erkende ethische normen, waarden en verantwoordelijkheden.

Antitrust / Mededinging
Mededingingsrecht beoogt een goed functionerende interne markt binnen de EU te waarborgen. Zowel
ABAM BVT als haar leden onthouden zich van gedragingen die een inbreuk vormen of die gezien zouden
kunnen worden als een inbreuk op het mededingingsrecht. Zij onthouden zich van iedere vorm van
onderlinge afstemming van beleid en marktgedraging alsmede van misbruik van economische machtspositie.
Wanneer ABAM BVT informatie deelt met haar leden dan betreft dit telkens niet-commercieel gevoelige
informatie en uitsluitend informatie die ten goede bedoeld te komen aan de transportverzekeringsmarkt in
het algemeen. Dit kan informatie betreffen aangaande marktstatistieken, maar ook informatie die wordt
uitgewisseld tijdens en na ledenvergaderingen en vergaderingen van de technische commissies.
Leden van ABAM BVT onthouden zich uitdrukkelijk van het uitwisselen van informatie aangaande tarieven,
voorwaarden en prijsbeleid. Voor zover leden in het kader van de opmaak van marktstatistieken wordt
gevraagd informatie te verstrekken, wordt deze informatie door de secretaris van de vereniging
geglobaliseerd en ontdaan van alle individualiseerbare kenmerken. Het vertrouwelijk en anoniem karakter
van de verstrekte informatie blijft te allen tijde gewaarborgd. De markstatistieken zijn middels de website
van ABAM BVT voor iedereen vrij toegankelijk te raadplegen.
Wanneer leden van ABAM BVT in medeverzekering/co-assurantie gezamenlijk een risico dekken, geschiedt
een en ander te allen tijde met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van
mededinging (zie voor een nadere toelichting het ‘Informatiedocument - Mededinging in de
Medeverzekering’).
Voor zover leden van ABAM BVT in het kader van ledenvergaderingen en technische commissies gezamenlijk
besluiten nemen en model verzekeringsvoorwaarden voorstellen, zien zij er op toe dat een en ander te allen
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tijde met inachtneming van deze richtlijnen gebeurt en wordt vastgelegd in notulen. De toepassing van model
verzekeringsvoorwaarden die door ABAM BVT worden opgesteld, is niet verplicht. Het staat een ieder vrij
deze over te nemen, aan te passen of ter zijde te schuiven.
Anti-witwas, omkoping en corruptie
ABAM BVT verbiedt elke vorm van witwassen, omkoping en corruptie. Zowel ABAM BVT als haar leden
onthouden zich van dergelijke gedragingen en van gedragingen die als zodanig gezien zouden kunnen worden
en voeren een actief beleid gericht op de voorkoming en identificatie van dergelijk gedrag.
Teneinde elke schijn van omkoping of corruptie te voorkomen, dient het aanbieden en ontvangen van giften
van welke aard ook te worden vermeden. Alleen indien sprake is van een donatie of sponsoring met een
maatschappelijk of charitatief oogmerk kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
Belangenconflict
Zowel ABAM BVT als haar leden dienen bij de uitvoering van haar werkzaamheden situaties waarin zich
mogelijk belangenconflicten kunnen voordoen te vermijden. Indien zich desalniettemin een belangenconflict
voordoet of een belangenconflict wordt vermoed, dient hiervan per omgaande aan de Secretaris van de
vereniging melding te worden gemaakt.
Verslagen, notulen, rapporten en publieke informatie
Alle verslagen, notulen en rapporten van de vereniging dienen correct en compleet te zijn. Dit geldt in het
bijzonder voor boekhoudkundige en financiële documentatie en voor de notulen van ledenvergaderingen en
vergaderingen van de technische commissies. Publieke verklaringen dienen correct, up to date en
ondubbelzinnig te zijn en kunnen uitsluitend worden gegeven door personen die daartoe namens ABAM BVT
bevoegd zijn.
Data-bescherming
Voor zover ABAM BVT persoonsgegevens verwerkt voldoet zij aan de ter zake geldende wet- en regelgeving
/ GDPR en wordt actief beleid gevoerd om dergelijke gegevens te beschermen.
Fiscaliteit
ABAM BVT handelt in overeenstemming met toepasselijke fiscale wet- en regelgeving en vermijdt elke
betrokkenheid bij aangelegenheden die onwettige of onethische belastingvoordelen zouden kunnen
opleveren.
Vertrouwelijkheid informatie
Voor zover ABAM BVT en haar leden bij de uitvoering van haar taken de beschikking krijgen over
vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie, zullen zij deze informatie te allen tijde als zodanig behandelen
en nimmer gebruiken voor eigen gewin of onwettige doeleinden.
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Non-discriminatie
ABAM BVT verwacht van haar werknemers en leden dat zij hun collega’s, leden, zakelijke relaties en elk ander
persoon met respect voor ieders persoonlijke rechten, waardigheid en privacy behandelen. Intimidatie,
pesterijen en discriminerend gedrag zijn niet toegestaan. Denigrerende en beledigende opmerkingen
(aangaande bijvoorbeeld ras, nationaliteit, geaardheid, geslacht of politieke voorkeur) worden niet
getolereerd.
Sancties
ABAM BVT en haar leden voeren een actief beleid om te voorkomen dat zij bij de uitvoering van haar
werkzaamheden in strijd handelt met sancties, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door eender
welke daartoe bevoegde nationale, internationale of supranationale overheid.
ESG / Environmental, Social & Governance (milieu, maatschappij en governance)
ABAM BVT onderschrijft het belang van duurzaamheid in het algemeen en voor de
transportverzekeringsmarkt in het bijzonder. ABAM BVT ondersteunt het streven naar een evenwicht tussen
economische doelstellingen en sociale belangen, governance en milieu en erkent het belang van ESG als
factor bij het beoordelen van risico’s. Binnen de technische commissies van ABAM BVT is ESG vast onderwerp
op de agenda en ook binnen de door ABAM BVT verzorgde opleidingen wordt aandacht aan ESG besteed.

Antwerpen, oktober 2021.
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