
Instituut van de Actuarissen in België 
 
Professionele Gedragscode en Sanctioneringsbeleid: Vragen 

 

Instructie: 
 
We vragen steeds: 

• Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode of het 
Sanctioneringsbeleid? 

• Er is altijd slechts 1 juist antwoord mogelijk. 

 

 
A. Professionele integriteit 

Artikel 1 

De actuaris zal professionele handelingen uitvoeren op basis van integriteit, 
kundigheid en zorg. Hij zal zijn professionele verantwoordelijkheid jegens zijn cliënt 
of werkgever opnemen en geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de wet 
of de openbare orde. 

1.1 
Ik heb vertraging opgelopen in mijn project en weet dat ik het niet op tijd zal 
kunnen afwerken. De duurtijd van het project was oorspronkelijk met mij als 
actuaris afgesproken en is zeer belangrijk voor mijn opdrachtgever. 

 

Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 
 

► Ik neem contact op met de opdrachtgever, geef de redenen aan voor de 
vertraging en ben bereid om over de modaliteiten van de oorspronkelijke 
overeenkomst opnieuw te onderhandelen. 

 
► XX Om de conclusies van het project niet met vertraging te moeten opleveren, 

vereenvoudig ik bepaalde stappen, vooral op het niveau van de validatie en van 
de controles, met het risico dat het resultaat minder juist is of dat een eventuele 
fout niet wordt vastgesteld of gecorrigeerd. De opdrachtgever blijft 
verantwoordelijk omdat hij een vaste termijn voor de opdracht heeft bepaald. 

 

► Ik werk via onderaanneming om zo toch de deadline te kunnen halen en vraag 
hiervoor het akkoord van mijn opdrachtgever. 

Artikel 2 

De actuaris zal zich dusdanig gedragen zodat hij de reputatie van het actuarieel 
beroep hooghoudt. Hij zal zich onthouden van misleidende publiciteit die aanleiding 
kan geven tot oneerlijke professionele voordelen. 



2.1 

Ik ben een zelfstandig actuaris en heb geen toegang tot betalende real-time 
gegevens over financiële markten. 

 
Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 

 

► XX Ik zeg dat ik mijn model kalibreer via betalende real-time optieprijzen. 
Wanneer ik de  opdracht heb, gebruik ik data van vorig jaar. 

 

► Ik zeg dat ik mijn model kalibreer via betalende real-time optieprijzen. 
Wanneer ik de  opdracht heb, zal ik investeren in toegang tot zulke real-time 
gegevens. 
 

► Ik zeg dat ik mijn model kalibreer via publiek beschikbare real-time optieprijzen 
en duid hiervan de gevolgen aan. 

Artikel 3 

De actuaris zal professionele handelingen verrichten met de nodige hoffelijkheid en 
zal met anderen, die hun diensten aanbieden aan zijn cliënt of werkgever, 
samenwerken. Hij moet de informatie met betrekking tot zijn cliënt of werkgever op 
een vertrouwelijke manier behandelen. 

3.1 
Toevallig kom ik een schadeaangifte van een kennis tegen voor een brand in 
z’n tweede verblijf in de Ardennen. Ik ben verbaasd over het privévermogen 
van deze persoon. 

 
Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 

 

► Op een familiefeest zeg ik niets te weten over het privévermogen van deze 
kennis. 

 
► XX Op een familiefeest zeg ik dat deze kennis een brandschade heeft gehad in 

een     huis in de Ardennen. 
 

► Op een familiefeest zeg ik dat ik denk dat deze kennis er warmpjes in zit. 

Artikel 4 

Wanneer de actuaris gevraagd wordt om de professionele diensten van een andere 
actuaris over te nemen, dan moet hij afwegen of het opportuun is om hiermee 
overleg te plegen zodanig dat hij voor zichzelf kan uitmaken of hij al dan niet deze 
nieuwe verantwoordelijkheid wenst op te nemen. 



4.1 

Ik word gevraagd om de professionele diensten van een andere actuaris over 
te nemen. 

 

Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 
 

► Op basis van een lange en goede samenwerking in dit dossier oordeel ik dat ik 
deze nieuwe verantwoordelijk kan overnemen. 

 
► Ik maak een afspraak met de andere actuaris om te overleggen. Zo kan ik beter 

uitmaken of ik deze nieuwe verantwoordelijkheid wens op te nemen. 
 

► XX Ik aanvaard de opdracht zonder af te wegen of het opportuun is om 
met de andere actuaris overleg te plegen. 

B. Professionele bekwaamheid en Zorgplicht 

Artikel 5 

De actuaris zal uitsluitend professionele diensten aanbieden indien hij hiervoor 
competent is en over de geschikte ervaring beschikt. 

5.1 
Mijn werkgever vraagt mij om tegen het einde van de week een verslag op te 
stellen en te ondertekenen aangaande de geschiktheid van de voorzieningen 
in niet-leven alhoewel ik sedert tien jaar in « life product development » 
werkzaam ben. 

 

Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 
 

► XX Ik neem de opdracht aan om hem een plezier te doen vermits ik bovendien 
overtuigd ben van de bekwaamheid van mijn collega’s die de voorzieningen 
berekend hebben. 

 
► Ik weiger de opdracht omdat ik niet binnen de gestelde termijn de nodige kennis 

kan verwerven om correct advies te geven. 
 

► Ik vraag aan een andere collega die een betere kennis ter zake heeft of hij het 
wil doen. 



5.3 
 
Ik kom terug uit ouderschapsverlof en word meteen gevraagd de jaarlijkse 
afsluitberekeningen uit te voeren. 
 
Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 

► Ik weiger verantwoordelijkheid te nemen voor deze berekeningen. Ik stel voor 
om gezien mijn afwezigheid enkel ondersteunend te werken. 

 
► XX Ik voer deze berekeningen uit en ga ervan uit dat er tijdens mijn 

afwezigheid niets veranderd zal zijn. 
 
► Ik vraag een overzicht van alle wijzigingen en besprekingen die tijdens mijn 

afwezigheid hebben plaatsgevonden. Nadien oordeel ik of en onder welke 
modaliteiten ik deze taak kan uitvoeren. 

 

Artikel 6 

De actuaris is verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn kennis om adequaat 
het actuariële beroep uit te oefenen en dient te voldoen aan de door het Instituut 
gestelde eisen inzake permanente vorming. 
 

 
6.1 
Er treedt een nieuwe wet in werking, met rechtstreekse invloed op mijn 
bevoegdheidsgebied. 

 
Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 

 

► Ik bestudeer eigenhandig deze wet zodat mijn kennis betreffende de geldende 
regelgeving op peil blijft. 

 

► XX Ik ben van mening dat ik reeds voldoende kennis heb over de materie. 
Achteraf     word ik aangesproken op een fout en stel ik enkel verantwoordelijk te 
zijn voor hetgeen ik ken. Er kan mij niets verweten worden op grond van een 
element dat voor mij ongekend was. 

 

► Ik ga naar een opleiding omtrent deze wet zodat mijn kennis betreffende de 
geldende regelgeving op peil blijft. 

 
 

  



D. Onpartijdigheid 

Artikel 9 

De actuaris zal geen professionele diensten aanbieden die aanleiding kunnen geven 
tot effectief of gebeurlijk tegenstrijdig belang, tenzij de bekwaamheid van de actuaris 
om onafhankelijk te handelen niet in vraag kan gesteld worden en een effectief of 
gebeurlijk belang volledig openbaar wordt gemaakt. 

9.1 
Er wordt jou gevraagd om het model en de parameters te valideren die door 
de maatschappij gebruikt worden. Dit model werd in feite twee jaar voordien 
door een collega en jezelf ontwikkeld toen je nog een andere functie had. 

 
Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 

 

► Ik meld betrokken partij te zijn en stel voor dat iemand anders de validatie doet. 
 

► XX Ik valideer het model en vermeld aan niemand mijn betrokkenheid bij de 
ontwikkeling ervan. 

 

► Ik stel voor om advies uit te brengen over het model, maar zeg me oncomfortabel 
te voelen bij het valideren omdat ik een van de ontwerpers ben. 

E. Communicatie 

Artikel 10 

De actuaris zal bij de mededeling van zijn professionele bevindingen duidelijk 
vermelden dat hij hiervan de professionele verantwoordelijkheid draagt en dat hij 
bereid is om aan zijn cliënt of werkgever, schriftelijk en accuraat, bijkomende 
informatie en toelichting te verstrekken met betrekking tot de door hem gemaakte 
analyse, de (bron van) gebruikte gegevens en toegepaste methodes. 
 

 
10.1 
Een klant, die tevreden is met het resultaat van een opdracht die ik voor hem 
heb uitgevoerd, vraagt om hem toelichting te verschaffen bij een methode en 
een deel van het cijfermateriaal en parameters te bezorgen die ik achterliggend 
gebruikt heb om tot het resultaat te komen. Het cijfermateriaal en parameters 
werden voordien niet meegedeeld. 

 
Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 

 
► XX Ik geef aan dat ik hem dit enkel mondeling wil toelichten maar bezorg alvast 

het       cijfermateriaal en de parameters die ik gebruikt heb. 
 

► Ik bezorg hem het deel van het cijfermateriaal en de parameters die ik gebruikt 
heb en geef daarbij schriftelijk toelichting. 

 

► Ik geef hem schriftelijk toelichting maar bezorg het cijfermateriaal en de 
parameters die ik gebruikt heb niet. 

 
 

  



 
Artikel 11 

De actuaris zal de cliënt of werkgever voor wiens rekening hij zijn handelingen 
uitvoert, expliciet identificeren alsook vermelden in welke hoedanigheid hij optreedt. 
 

11.1 
Ik word gevraagd een publieke lezing te geven. 

 
Welke actie is in strijd met de Professionele Gedragscode? 

 
► Ik weiger omdat ik weet dat mijn werkgever dit niet op prijs zou stellen. 

 
► XX Bij de introductie wordt mijn werkgever genoemd. Ik zeg niet dat ik 

persoonlijk door de organisatie ben gevraagd noch dat ik in eigen naam spreek. 

► Het logo van mijn werkgever staat op mijn presentatie. Ik stel de bedrijfsvisie 
voor. 

 


