Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor deelname aan
Eiopa-stakeholdergroepen
Uiterste indieningsdatum: 13 april 2020
De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) doet
vandaag een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met het oog
op het selecteren van nieuwe leden van de Stakeholdergroep verzekeringen
en herverzekeringen en de Stakeholdergroep bedrijfspensioenen.
De stakeholdergroepen zijn overeenkomstig artikel 37 van de Eiopa-verordening1
gevormd om het overleg met belanghebbende partijen te bevorderen op gebieden
die relevant zijn voor de taken van Eiopa. De ambtstermijn van de leden van deze
stakeholdergroepen bedraagt 4 jaar en kan één keer worden verlengd. Meer
informatie over de werkzaamheden van de stakeholdergroepen vindt u op de
Eiopa-website.
Elke groep telt 30 leden. Zij zijn aangesteld om de belangen van de volgende
groepen evenwichtig te vertegenwoordigen:






Voor beide stakeholdergroepen: vertegenwoordigers van
o Werknemers
o Onafhankelijke vooraanstaande academici
o Relevante beroepsverenigingen
o Het mkb/de kmo’s
Voor de Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen:
vertegenwoordigers van
o Consumenten
o Gebruikers van verzekerings- en herverzekeringsdiensten
o Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en
verzekeringstussenpersonen in de Unie
Voor de Stakeholdergroep bedrijfspensioenen: vertegenwoordigers van
o Begunstigden
o IBPV’s- Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen in de Unie

Elke stakeholdergroep van Eiopa komt ten minste vier keer per jaar in Frankfurt
samen. Daarnaast vergaderen ze een keer per jaar gezamenlijk met de raad van
toezichthouders van Eiopa.
Eiopa vergoedt reis- en verblijfkosten voor de volgende categorieën stakeholders:
consumenten, academici, begunstigden, werknemersvertegenwoordigers en
gebruikers van verzekerings- en herverzekeringsdiensten.

1

Artikel 37 van de Eiopa-verordening: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

Eiopa zal de selectieprocedure naar verwachting in juni 2020 afgerond hebben. De
eerste vergadering staat gepland voor 16 juli 2020 (Stakeholdergroep
bedrijfspensioenen) en 23 september 2020 (Stakeholdergroep verzekeringen en
herverzekeringen).
Gedetailleerde informatie betreffende de oproep en het aanvraagformulier (enkel
beschikbaar in het Engels) vindt u op de Eiopa-website:
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
Eiopa streeft bij de samenstelling van zijn stakeholdergroepen naar een
evenwichtige geografische spreiding en genderbalans.
De uiterste indieningstermijn is 13 april 2020.

