
                                                                                                                                                   

Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op 16 januari 2019                                         1 

 

Instituut van de Actuarissen in België  

Uittreksel Huishoudelijk Reglement 

Hoofdstuk 10: Continuous Professional Development (CPD) 

10.1. Inleiding 

Het CPD systeem werd ontwikkeld voor de professionele ontwikkeling van de leden van het Instituut 
en in het bijzonder die van de IA|BE Qualified Actuaries (zie 3.1).  

Men onderscheidt binnen het CPD systeem drie ontwikkelingsdomeinen: 

1. Actuariële technische vaardigheden die het lid toelaten om zijn actuariële expertise te 
handhaven of verder te ontwikkelen; 

2. Professionele vaardigheden:  ethiek, deontologie en professionele normen; 
3. Niet-technische vaardigheden die niet onmiddellijk verbonden zijn aan actuariële 

onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: informatica, management, persoonlijke vaardigheden 
(tijdsbeheer, onafhankelijkheid van mening, …).  

Het CPD systeem is gebaseerd op een systeem van CPD punten, die door de leden kunnen verworven 
worden via CPD activiteiten die door het Instituut geaccrediteerd worden.  

Een CPD punt is een eenheid die een waarde toekent aan een geaccrediteerde CPD activiteit. De 
basisregel is de volgende: elk uur van een geaccrediteerde activiteit geeft recht op een CPD punt. 
CPD punten toegekend aan andere activiteiten worden in functie hiervan bepaald 

10.2. Minimale CPD vereisten om IA|BE Qualified Actuary te worden of te blijven 

Om de kwalificatie van IA|BE Qualified Actuary te kunnen bekomen of te behouden, dient een lid te 
voldoen aan de volgende minimale vereisten voor de drie ontwikkelingsdomeinen: 

1. Actuariële technische vaardigheden: over een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren 
tenminste  60 CPD punten behalen;  

2. Professionele vaardigheden: minstens een keer in een periode van 3 opeenvolgende 
kalenderjaren deelnemen aan een event waarin de Professionele Gedragscode behandeld 
wordt;  

3. Niet-technische vaardigheden: geen minimale vereisten. 

10.2.1. Minimale vereisten voor de ontwikkeling van actuariële technische vaardigheden 

Er zijn 11 activiteiten die in aanmerking worden genomen voor het behalen van de vereiste 60 CPD 
punten voor de ontwikkeling van actuariële technische vaardigheden over een periode van 3 
opeenvolgende kalenderjaren.  

Het totaal aantal CPD punten per activiteit is beperkt over een periode van drie opeenvolgende 
kalenderjaren volgens de limieten opgenomen in onderstaande tabel: 
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Activiteit CPD punten Voorwaarden 

1. Deelname aan nationale of 

internationale actuariële vergaderingen, 

seminaries, colloquia en werkgroepen.  

 

Voorbeelden: IME congres, ASTIN, AFIR of 

IAA colloquia, seminaries ingericht door 

actuariële verenigingen of door de 

universiteiten, Actuarial Association of 

Europe (AAE) en/of de International 

Actuarial Association (IAA).  

Max 45 CPD punten 

1 uur = 1 CPD punt 

  

Deelnamebewijs 
afgeleverd door de 
inrichter. 

  

2. Deelname aan cursussen ingericht door 
IA|BE en geaccrediteerde CPD 
Opleidingsinstanties.  

Voorbeelden: Opleidingen van IA|BE of van 
andere actuariële verenigingen, 
universitaire opleidingen, opleidingen 
ingericht door professionele organisaties, 
opleidingen ingericht door interne 
opleidingscentra van ondernemingen. 

E-learning  
 

Onbeperkt aantal CPD punten 

1 uur = 1 CPD punt (zonder 
examen) 

1 uur = 2 CPD punten (indien 
geslaagd voor het examen)   

Deelnamebewijs 
afgeleverd door de 
inrichter. 

Bewijs dat men geslaagd 
is voor het examen. 

Voor e-learning: enkel 
indien men geslaagd is 
voor het examen 
verbonden aan de 
opleiding.  

3. Deelname aan relevante commerciële 

conferenties of seminaries. 
 

Conferenties worden niet beschouwd als 
cursussen; ze worden gekarakteriseerd door 
een opeenvolging van diverse sprekers, die 
allen een ander onderwerp behandelen. 
 

Max 45 CPD punten 

1 uur = 1 CPD punt   

Deelnamebewijs 
afgeleverd door de 
inrichter.  

4. Deelname aan relevante cursussen 

ingericht door de werkgever. 

 
Dit zijn cursussen ingericht door een niet-
geaccrediteerde organisator. 
 

Max 15 CPD punten 

1 uur = 1 CPD punt  

Deelnamebewijs 
afgeleverd door de 
inrichter. 

5. Deelname aan de werkzaamheden van 

technische comités en werkgroepen op 

(inter)nationaal vlak, inclusief de comités 

en werkgroepen binnen de IAA of de AAE  

Max 30 CPD punten 

1 uur = 1 CPD punt  

Deelnamebewijs 
afgeleverd door de 
inrichter. 

6. Opleiding van andere actuarissen en/of 

actuariële studenten  

 

  

Max 45 CPD punten 

1 uur = 3 CPD punten  

 

Diverse equivalente sessies 

gerelateerd aan hetzelfde 

onderwerp worden niet in 

aanmerking genomen als 

Opleidingsprogramma. 
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diverse evenementen en 

geven bijgevolg geen recht op 

dubbele telling.  

  

7. Begeleiding van een masterproef van 

een student. 

 
De studenten worden niet uitsluitend 
beperkt tot deze in de actuariële 
wetenschappen. De begeleider dient de 
officiële lezer van de thesis te zijn.  
 

Max 30 CPD punten 

1 student = 10 CPD punten  

Aanduiding van promotor 
als officiële lezer van een 
meesterproef. 

8. Begeleiding van een stage van een 

student. 

 

Sommige studenten voeren een stage uit 

tijdens hun studies. Deze stage kan verplicht 

of facultatief zijn. Men valoriseert hier het 

werk uitgevoerd als begeleider binnen het 

bedrijf waarin de student tewerkgesteld is 

gedurende zijn stage. 

  

Max 30 CPD punten 

1 student = Max 10 CPD 
punten  

 

De standaard stageperiode 

bedraagt 30 werkdagen. In 

geval de duurtijd van de 

stageperiode hiervan afwijkt, 

wordt het aantal CPD punten 

pro rata temporis aangepast.  

 

In elk geval, maximaal 10 CPD 

punten per student.  

 
Stageaanvraag verstuurd 
naar de universiteit. 

Kopie van het 
Stagecontract en van het 
Stageverslag. 

9. Publicatie van wetenschappelijke papers 

en wetenschappelijke boeken. 
 

Een artikel wordt als wetenschappelijk 
beschouwd als het gepubliceerd is in een 
wetenschappelijk tijdschrift dat een 
referentiesysteem toepast voor het 
aanvaarden van artikels.  
 

Max 45 CPD punten 

1 blz. = 2 CPD punten 

Indien er meerdere auteurs 
zijn, is het aantal CPD punten 
per auteur gelijk aan het totaal 
aantal CPD punten verdeeld 
door het aantal auteurs, pro 
rata van hun bijdrage.  

Paper en bevestiging van 
publicatie door de 
uitgever. 

Officiële aankondiging 
van de publicatie.  

10. Relevante uiteenzettingen geven op 

conferenties en seminaries.  
Max 30 CPD punten 

1 uur = 1,5 CPD punt 
 

Opleidingsprogramma  

11. Deelname aan de IA|BE Prijs als lezer of 

als lid van de jury. 

Max 18 CPD punten  
 
Als lezer : 3 CPD punten per 
eindwerk 

Als lid van de jury : 2 CPD 
punten per sessie 

 

Volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor de minimale vereisten voor de ontwikkeling 
van actuariële technische vaardigheden: 
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• activiteiten vermeld in de lijst van activiteiten die in aanmerking komen voor de 
bovenstaande minimale vereisten, maar die geen betrekking hebben op actuariële 
technische problematieken; 

• de deelname aan een onderzoeksopdracht, hetzij ten individuele titel hetzij in groep; 

• de voorbereiding van een opleiding of een seminarie (dit is reeds indirect opgenomen door 
het toekennen van een hoger gewicht aan deze activiteit); 

• de voorbereiding van studiemateriaal voor de studenten (idem). 

• wetenschappelijk onderzoek dat niet leidt tot een publicatie of tot meetbare resultaten, zoals 
bijvoorbeeld het lezen van boeken, van publicaties, … 

• de publicatie van niet-wetenschappelijke publicaties; 

• vergaderingen van interne werkgroepen, opleidingen gegeven binnen de professionele 
opdracht en ontmoetingen met andere verzekeringsmaatschappijen, de controleoverheden 
of andere professionele instanties worden beschouwd als “business as usual” en 
beantwoorden niet aan de CPD objectieven. 

10.2.2. Afwijkingen op de vereisten voor de ontwikkeling van actuariële technische vaardigheden 

• Indien een persoon IA|BE Qualified Actuary wordt in de loop van het kalenderjaar, dan zal 
het eerste jaar pro rata temporis in aanmerking worden genomen. 
 

• Onderbreken van een CPD periode:  
 

- Indien een lid wegens medische redenen (ouderschapsverlof inbegrepen) niet in 
staat is om te werken gedurende meer dan 14 weken verspreid over een periode van 
drie opeenvolgende jaren, dan wordt de referentieperiode niet gewijzigd, maar 
wordt voor die periode fictieve CPD punten toegekend, met een maximum van 5.5 
CPD punten.  
 

- In geval van onderbreking van CPD wegens onvoorziene omstandigheden, anders dan 
wegens medische redenen, zal het Accreditatiecomité de situatie geval per geval 
onderzoeken. 
 

- Het is mogelijk dat een lid tijdelijk zijn IA|BE lidmaatschap en bijgevolg zijn CPD 
Programma stopzet. Indien dergelijke persoon opnieuw lid wenst te worden, 
verbindt hij zich ertoe om opnieuw de vereisten van het IA|BE te respecteren, in het 
bijzonder de CPD vereisten. Hij verbindt er zich dan toe om alsnog de CPD punten te 
verwerven die hij tijdens de onderbrekingsperiode had moeten verwerven. Het 
Accreditatiecomité kan evenwel geval per geval beslissen om het aantal nog te 
verwerven CPD punten te verminderen. 

 

• Het teveel aan verworven CPD punten op het einde van de driejarige periode wordt niet 
overgedragen naar een volgende driejarige periode. 
 

• Het Accreditatiecomité is de enige autoriteit gemachtigd om afwijkingen op de CPD regels 
van het IA|BE toe te staan. 

10.2.3. Minimale vereisten voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden 
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Elk lid moet minstens een keer in een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren deelnemen aan 
een event waarin de Professionele Gedragscode behandeld wordt. 

Bijvoorbeeld: 

• een evenement ingericht door het Instituut; 

• een gelijkaardig evenement ingericht door een andere actuariële vereniging of 
opleidingsorganisatie. 

10.2.4. Gevolgen bij het niet voldoen aan de minimale CPD vereisten om IA|BE Qualified Actuary te 
worden of te blijven 

• Indien een lid niet het vereiste aantal CPD punten heeft verworven in een periode van 3 
opeenvolgende kalenderjaren, dan heeft hij nog een jaar de mogelijkheid om aan de 
vereisten te voldoen vanaf het moment dat de driejarige periode is verstreken. Niettemin zal 
de nieuwe driejarige periode ook van start gaan.  
 

• Indien een lid er niet in slaagt om (i) binnen de vier jaar tenminste 60 CPD punten te 
verwerven of (ii) te voldoen aan de minimale vereisten voor de ontwikkeling van 
professionele vaardigheden, verliest het lid de kwalificatie van IA|BE Qualified Actuary, tot 
op het moment dat het lid weer voldoet aan de voorwaarden. 

10.5. Toekenning van CPD punten 

Het Accreditatiecomité zal beslissen of een specifieke activiteit in aanmerking komt voor CPD punten 
en in het desbetreffende geval hoeveel punten eraan toegekend zullen worden. 

De CPD - activiteiten kunnen opgedeeld worden in activiteiten georganiseerd door (i) het Instituut, 
(ii) geaccrediteerde CPD Opleidingsinstanties en (iii) andere instanties, niet geaccrediteerd door het 
Instituut 

10.5.1 Activiteiten georganiseerd door het Instituut 

Voor activiteiten georganiseerd door het Instituut zal altijd voorafgaandelijk worden 
gecommuniceerd hoeveel CPD punten hiermee kunnen verworven worden.  

10.5.2. Activiteiten georganiseerd door geaccrediteerde CPD Opleidingsinstanties 

De interne opleidingscentra van ondernemingen evenals commerciële organisaties die opleidingen 
organiseren die aansluiten bij het CPD systeem, kunnen bij het Accreditatiecomité een aanvraag 
indienen om een geaccrediteerde CPD Opleidingsinstantie te worden.  

Hiervoor is een formulier beschikbaar op de website van het Instituut waarop volgende gegevens  
dienen vermeld  te worden: 

• Naam van de verantwoordelijke van de opleidingsinstantie en van een contactpersoon 
(indien verschillend van de verantwoordelijke); 

• Hun adres, telefoon en email.   

De aanvraag tot accreditatie dient vergezeld te zijn van:  
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• Een beschrijving van de structuur en de werking van de organisator;  

• Het volledige programma van de vijf laatste opleidingen, ingericht door de organisator, die in 
aanmerking hadden kunnen komen om geaccrediteerd te worden in het kader van CPD.  

 
Het Accreditatiecomité heeft het recht om bijkomende inlichtingen te vragen.  

Elke organisator van CPD opleidingen moet eerst een accreditatie bekomen bij het 
Accreditatiecomité  vooraleer de opleidingen die hij inricht in aanmerking kunnen genomen worden 
als CPD activiteiten. Dit impliceert niet dat alle cursussen ingericht door een geaccrediteerde CPD 
Opleidingsinstantie automatisch geaccrediteerd zijn; alle opleidingen blijven onderworpen aan de 
normale accreditatieprocedure.  

Bepaalde opleiders van geaccrediteerde CPD opleidingen zijn automatisch geaccrediteerd, zoals 
bijvoorbeeld de universiteiten, de AAE, de IAA en de nationale actuariële verenigingen. 

De geaccrediteerde CPD Opleidingsinstanties krijgen de toelating om hun status publiekelijk bekend 
te maken. 

Het Accreditatiecomité kan te allen tijde bijkomende informatie opvragen en de accreditatie van een 
geaccrediteerde CPD Opleidingsinstantie herevalueren. 

10.5.3. Accreditatie van CPD Activiteiten  

Het Instituut informeert de leden via de website over de CPD geaccrediteerde activiteiten en het 
aantal CPD punten dat kan verworven worden door deel te nemen.  

De accreditatie voor CPD activiteiten niet georganiseerd door het Instituut kan collectief door de 
inrichter of individueel door het lid worden aangevraagd bij het Accreditatiecomité.  

Het Accreditatiecomité zal de aanvrager informeren over de beslissing.  Een negatieve uitspraak zal 
gemotiveerd worden.  

Indien een aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het Accreditatiecomité, kan hij een 
verzoek tot herziening van de beslissing indienen bij het Accreditatiecomité, met redenen omkleed.  

Indien deze herziening opnieuw niet gunstig is, dan kan hij, dezelfde redenen oproepend, binnen de 
maand een beroep indienen bij het Bestuur. Het Bestuur zal dan na ontvangst van het beroep en na 
grondig onderzoek van het ingediende dossier een finale beslissing nemen en meedelen. 

Het Accreditatiecomité kan te allen tijde de accreditatie van een geaccrediteerde CPD Activiteit 
herevalueren. 

10.5.4. Bekendmaking 

Alle toekomstige CPD geaccrediteerde activiteiten zullen in zover zij toegankelijk zijn voor alle leden 
gepubliceerd worden op de website van het Instituut. 

10.5. Registratie en controle 
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Op het einde van de driejarige periode  dient elk lid binnen een periode van een maand zijn CPD 
paspoort elektronisch te vervolledigen.  
 
Elk lid heeft de verplichting om alle bewijsstukken van de verworven CPD punten bij te houden. De 
bewijsstukken moeten op eerste vraag ter beschikking worden gesteld van het Instituut voor een 
eventuele controle gedurende de drie jaar volgende op elke driejarige CPD periode.  

 


