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Willem Eikelboom en Fleur Rieter over

kernwaarden
Het Actuarieel Genootschap (AG) kent een gedragscode. Deze code is afgeleid
uit het Reglement van Orde (RvO). De gedragscode benoemt een zestal
kernwaarden:

integriteit
onafhankelijkheid
vertrouwelijkheid
vakkundigheid
herleidbaarheid
zorgvuldigheid

In dit boekje zijn deze kernwaarden weergegeven, die zowel voor de
actuaris AG als de actuarieel analist AG gelden. De kernwaarden zijn tot
stand gekomen na intensief overleg door leden van de AG Commissie
Kwaliteitszorg, onder voorzitterschap van Willem Eikelboom. Het initiatief
voor het formuleren van de kernwaarden is afkomstig van bestuurslid
Fleur Rieter. Drs. W. Eikelboom AAG werkt als senior consultant bij Towers
Watson; drs. F.R.M. Rieter AAG werkt als CFRO AOV en Ziektekosten bij
ASR Verzekeringen N.V.
Dit boekje is samengesteld uit bijdragen van verschillende auteurs, die in
de afgelopen periode in De Actuaris zijn verschenen. De auteurs zijn in het
colofon genoemd.
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Wat is het belang van de kernwaarden?
Willem Eikelboom: “Een actuaris voert wettelijk vastgelegde taken uit. Dat
impliceert een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kwaliteit
van het werk dient daartoe gewaarborgd te zijn. Door de definiëring van
deze kerntaken is het zowel voor de buitenwacht als voor de leden van het
AG helder welke die kwaliteitseisen zijn. Je bent immers niet alleen
actuaris bij een werkgever, je bent ook actuaris namens het AG. Een
actuaris kan aangesproken worden op de kernwaarden; sterker nog: dat
doen we intern ook. Met enige regelmaat houden we zogenaamde Round
Tables, waarin we de casuïstiek en de manier waarop die tot stand
gekomen is, bespreken en evalueren. De kernwaarden helpen een
actuaris-lid van het AG ook om zorgvuldig volgens deze kwaliteitsnormen
te werken. En vanzelfsprekend zijn er sancties voor leden die zich
aantoonbaar niet aan de normen hebben gehouden.”
Fleur Rieter: “Dit kernwaardenboekje zegt ook iets over de uitstraling van
de kernwaarden en het werk van de actuaris. We willen als beroepsgroep
zichtbaar en herkenbaar zijn. Dat doen we op alle mogelijke wijzen,
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waarin we professionaliteit, transparantie, kwaliteit en maatschappelijke
verantwoordelijkheid benadrukken, en dus ook door dit
kernwaardenboekje. We hebben de afgelopen jaren de bouwstenen
vormgegeven waar deze kernwaarden op gebaseerd zijn.”
Willem Eikelboom vult aan: “De kernwaarden zijn overigens principlebased, niet rule-based. Het is geen handboek-soldaat, maar een
richtinggevend document dat ook steeds zal worden aangepast als de
ontwikkeling van het vak daartoe aanleiding geeft, zoals bij de opleiding
CERA.”
Fleur Rieter besluit: “De commissie Kwaliteitszorg heeft onder andere naar
de kernwaarden van de accountant gekeken, voordat zij tot de bepaling
van de zes gekozen kernwaarden kwam. Er was altijd al een Reglement
van Orde, maar door de formulering en vastlegging van de kernwaarden is
de kwaliteit nog zichtbaarder geworden. Het zal in de toekomst steeds
belangrijker worden dat je als professional bent aangesloten bij een
beroepsorganisatie die een zekere borging garandeert. Dat hebben we met
de totstandkoming van deze kernwaarden onderbouwd.”
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Integriteit als kernwaarde van de actuaris; wat wordt
daaronder verstaan? In De Actuaris van mei 2005 beschrijft
Herman van den Hoogen integriteit al: ‘Integer is een
prachtwoord dat ‘geheel’ betekent. Een integer getal kan
wel 3 zijn, maar geen 3,00001. Zo moet natuurlijk ook
integriteit uitgelegd worden: er is geen enkele ruimte om
te sjoemelen of ook maar een pietsje af te wijken van de
rechte lijn’. Integriteit is doen wat je zegt; woorden en
daden moeten met elkaar overeenkomen.
Ook in de opleiding tot Actuaris AG wordt aandacht besteed aan integer
handelen. De omschrijving van Van den Hoogen wordt in de opleiding de
goed-fout as van integriteit genoemd. Daarnaast heb je in de praktijk met
de goed-goed as van integriteit te maken. Het gaat dan om situaties
waarin meerdere uitgangspunten in het geding zijn en het moeilijk is om
aan al deze uitgangspunten tegemoet te komen. Bijvoorbeeld als een
actuaris bij toeval tegen dubieuze boekhoudpraktijken aanloopt. Behoor je
dan nog steeds de informatie die een opdrachtgever aan je meedeelt
vertrouwelijk te behandelen? En wat als de deadline voor een rapportage
nadert en er twijfels bestaan over de betrouwbaarheid van de
aangeleverde informatie? Wat behoor je dan te doen? Lastige vraagstukken
waarbij je zelf niets verkeerds hebt gedaan, en toch opeens middenin een
moreel dilemma terecht bent gekomen.
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Bij lastige morele vraagstukken is het de uitdaging om tot een zorgvuldige
afweging te komen en een keuze te maken die je kunt uitleggen aan jezelf
en aan andere betrokkenen. Hiertoe is een intervisiemodel ontwikkeld aan
Nyenrode Business Universiteit. Dit model bestaat uit zes vragen die
individueel of in groepsverband kunnen worden beantwoord om tot een
weloverwogen keuze te komen:
Intervisiemodel voor de omgang met dilemma’s
– Wat is de kernvraag?
– Wie zijn de belanghebbenden?
– Wat zeggen de relevante regels, richtlijnen of afspraken?
– Welke voor- en welke tegenargumenten zijn er?
– Wat is mijn conclusie: wat ga ik doen?
– Toetsvraag: doe ik het ook?
Oorspronkelijke bron: Henk van Luijk, Stapvoets door een dilemma, filosofie in bedrijf
1996/blz 22

“Onze cultuur wordt gekenmerkt door een set van waarden
die de mensen met elkaar delen. Het zijn mensen met
integriteit, respect en teamgeest, met energie, enthousiasme
en de moed om te bouwen aan relaties die gebaseerd zijn
op doen wat goed is. Met duidelijk voorbeeldgedrag op alle
niveaus en open communicatie is het in de praktijk ook niet
zo moeilijk om jezelf (en anderen!) scherp te houden.”
Angela van Heerwaarden - Dr. A.E. van Heerwaarden AAG werkt bij Ernst & Young
Actuarissen BV en de Universiteit van Amsterdam

De bespreking van een moreel dilemma aan de hand van dit
intervisiemodel levert op meerdere manieren een meerwaarde. Primair is
de bespreking erop gericht om tot een keuze te komen die onderbouwd
kan worden. Het kan zijn dat dit de keuze is die op basis van morele
intuïtie al bij stap 1 als kernprobleem is geformuleerd. De winst zit dan
niet zozeer in het vinden van een nieuwe oplossing, maar in het beter
onderbouwen van een gevoel dat op voorhand ook al bestond. Het kan
echter ook zijn dat men bij stap 5 merkt dat een andere keuze beter te
onderbouwen is. Ook dat is winst, omdat men dan tot een beter en
zorgvuldiger oordeel kan komen.
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De meerwaarde richt zich echter niet alleen op de keuze op zich. Doordat
in kaart is gebracht welke partijen allemaal belang hebben, kan beter
voorbereid met hen het gesprek worden aangegaan. In dat geval is het uit
te leggen dat weliswaar met hun belang rekening is gehouden, maar dat
om andere redenen toch besloten is daaraan niet tegemoet te komen. Dit
kan bijvoorbeeld van grote waarde zijn bij de voorbereiding op lastige
gesprekken met opdrachtgevers of een leidinggevende.

“Jouw integriteit wordt niet alleen bepaald door het feit hoe
jij vindt dat je als actuaris handelt, maar vooral door hoe
anderen vinden dat jij handelt. De mening van, onder
andere, bestuurders en consumenten bepaalt jouw
integriteit. Dit gaat dus vooral over communiceren: kun je
als actuaris duidelijk uitleggen wat je doet of gedaan hebt,
zodat iedereen begrijpt wat je rol is?”
Jeroen van den Bosch – Ing. H.W.A.M. van den Bosch AAG is werkzaam bij de
Autoriteit Financiële Markten

Ook heeft deze manier van bespreken een meerwaarde die verder gaat
dan het onderhavige dilemma. Het intervisiemodel geeft een manier van
nadenken over morele vraagstukken aan die in allerlei overlegvormen kan
worden toegepast. Hiermee beoogt de opleiding Actuaris AG ook een
bijdrage te leveren aan het bespreken van morele vraagstukken tijdens
werkoverleg, informele gesprekken tussen collega’s, klantcontacten en
dergelijke. De beste keuzes bij morele vraagstukken worden vaak
gevonden door in een vroeg stadium twijfels bespreekbaar te maken en
advies in te winnen bij andere betrokkenen.

“In de financiële toezichtwetgeving is integriteit als een
expliciete doelstelling opgenomen. Van mij als
toezichthouder wordt verwacht dat ik alle risico’s beoordeel,
en dus ook het integriteitsrisico van de verzekeraar waar ik
toezicht op houd. Ook aan medewerkers van DNB worden
hoge eisen gesteld ten aanzien van integriteit.”
Helen Stijnen – Drs. H.M. Stijnen AAG werkt bij De Nederlandsche Bank
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In het Reglement van Orde staat het volgende over
onafhankelijkheid:
> De professionele organisatie hanteert procedures voor
instructie, opleiding en naleving van de zogenaamde
onafhankelijkheidsbepalingen, procedures voor
rapportages op actuarieel vakgebied aan de
verzekeringsinstellingen, procedures voor interne review
en procedures voor interne compliance.
> Leden van het Actuarieel Genootschap treden niet op als
certificerend actuaris, wanneer zich [onder meer] de
volgende omstandigheid voordoet: de actuaris heeft een
zodanige band met een persoon, die bij de
verzekeringsinstelling (mede) verantwoordelijkheid draagt
voor de financiële verantwoording, dat de
onafhankelijkheid als certificerend actuaris hierdoor
bedreigd kan worden.
Is de kernwaarde hiermee voldoende toegelicht? Onafhankelijkheid is
namelijk een redelijk abstract begrip, behalve dan in de wiskunde, omdat
daar twee gebeurtenissen onafhankelijk heten als P(A 艚 B ) = P ( A ). P (B ).
Wat typeert in zijn algemeenheid onafhankelijke mensen? Onafhankelijke
mensen gaan graag hun eigen gang, doen graag dingen op hun eigen
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wijze. Ze vinden het belangrijk dat ze hun werk naar eigen inzicht kunnen
vormgeven en vertrouwen daarbij op hun eigen oordeel, kennis en
vaardigheden. Onafhankelijke mensen zijn niet snel uit het veld te slaan.
Ze zijn vaak zelfstandig en besluitvaardig. Ze voelen zich snel benauwd
wanneer ze in een keurslijf moeten opereren. Onafhankelijke mensen
hebben vaak een brede kijk op de wereld en zijn meestal vol
zelfvertrouwen.

“Onafhankelijk denken en handelen zou voor iedere actuaris
een eigenschap moeten zijn die zo eigen is, dat zij als
tweede natuur kan worden beschouwd.”
Sandra Lijesen – Drs. S.C.M. Lijesen AAG MFP is eigenaar van Financieel Raadsvrouw
Kijkend naar onze beroepsgroep hebben we een paar jaar geleden de
discussie gehad over de onafhankelijke rol van de certificerende actuaris.
Mag een certificerende actuaris ook adviserende diensten verlenen voor de
instantie waar hij/zij certificeert? Op zich hoeft dat elkaar niet te bijten zou
je kunnen zeggen, mits je maar continu in de gaten houdt dat er geen
zelftoetsing plaatsvindt. Omdat dit in sommige gevallen best lastig is (het
grijze gebied), ligt het voor de hand om de adviserende en de
certificerende rol in de persoon te scheiden. Met andere woorden ben je
certificeerder voor klant X, dan kun je in geen enkel geval als persoon
adviesdiensten aanbieden aan deze klant X. Wel zouden eventueel
collega’s van de certificeerder, die niet betrokken zijn bij de certificering,
adviesdiensten voor deze klant kunnen uitvoeren. Op zich mag dat nog
wel, maar of dat naar de toekomst toe zal blijven, is nog maar de vraag.

“De passiva kant van de balans van een verzekeraar omvat
grote belangen en beïnvloedt in grote mate de waarde en
daarmee ook de winst van de onderneming. Het is in dat
opzicht cruciaal dat de actuaris onafhankelijk tot zijn of haar
oordeel komt bij de waardering hiervan.”
Peter Franken – Drs. P.F.J. Franken AAG is voorzitter van de werkgroep ‘Marsroute
Solvency II’ van het Actuarieel Genootschap en is werkzaam bij Milliman

Van belang bij het begrip onafhankelijk is dat je naar eer en geweten je
eigen mening kunt geven, zonder daarbij gehinderd te worden door
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belangen in welke vorm dan ook. Hoe onafhankelijk is je advies wanneer
de vergoeding voor je advies wordt betaald door de organisatie waar je de
partij of persoon die je adviseert, ‘naar toe brengt’ (intermediair bedrijf)?
Op zich kan je advies nog zeer onafhankelijk zijn, echter de schijn is niet
in je voordeel. Wanneer we kijken naar de toekomst en wanneer we onze
taak en rol in ogenschouw nemen, zal het begrip onafhankelijkheid een
zeer belangrijke kernwaarde blijven.
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Vertrouwelijkheid: wat kun je wel en wat kun je niet
vertellen? Zonder te tornen aan de relevantie van de
overige kernwaarden wordt aan het begrip
vertrouwelijkheid kennelijk bijzondere waarde toegekend.
Dat is ook niet zo vreemd want vertrouwelijkheid heeft een
bepaald emotioneel aspect.
Ter illustratie een paar voorbeelden:
– Een relatie – zowel in de beroeps- als in de privésfeer – die niet op
vertrouwen en vertrouwelijkheid berust, is doorgaans van korte duur;
– Studenten worstelen soms met de vraag welke informatie zij van de
werkgever (zeker bij grote concerns) kunnen opnemen in hun
praktijkopdracht;
– Consultants vertellen in de regel liever niet aan iedereen over de
opdrachten waar ze mee bezig zijn. Vertrouwelijkheid hoort er gewoon
bij, en vaak zijn daarover zelfs harde afspraken met de opdrachtgever
gemaakt;
– En is het ook niet zo dat, hoe meer vertrouwen u hebt in uw partner of
collega, hoe meer u bereid bent om informatie te verschaffen?
Vertrouwelijkheid weegt dus zwaar. Wat vertel je wel en wat niet?
Met vertrouwelijkheid in de context van deze kernwaarde wordt gedoeld
op de wijze van omgang met informatie die tot iemands beschikking staat,
en waarbij de verspreiding van de informatie beperkt is, aan voorwaarden
is verbonden of via bepaalde protocollen moet lopen.
Vertrouwelijkheid - en ook de daarmee samenhangende
geheimhoudingsplicht (Wft) - heeft een uitgebreid wettelijk kader voor tal
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van zaken en beroepsgroepen. In een aantal gevallen wordt dat aangevuld
of nader uitgewerkt in interne reglementen. Ook in de beroepscode van
het actuariaat is dat het geval en is vertrouwelijkheid duidelijk een thema;
artikel 7 van het Reglement van Orde is er zelfs in het geheel aan gewijd.
Artikel 7 van het Reglement van Orde geeft aan dat ‘De actuaris al hetgeen
hem van de zijde van zijn werk- of opdrachtgever(s) is toevertrouwd of te
zijner kennis is gekomen, behandelt als strikt vertrouwelijk.’

"Bij De Nederlandsche Bank speelt vertrouwelijkheid een
belangrijke rol. Er bestaan regels, maar veel wordt aan de
eigen professionele inschatting van de medewerkers
overgelaten. Ook voor het AG is het goed om kaders en
vertrouwenspersonen te hebben, maar ga als actuaris toch
vooral af op je 'zesde zintuig', dat meestal heel goed
aangeeft of iets kan of niet."
Bert Stroop – Ir. B. Stoop AAG werkt als toezichthouder specialist bij DNB
De vertrouwelijkheid kan door zijn werk- of opdrachtgever(s) worden
opgeheven. Alvorens in een dergelijk geval tot bekendmaking over te
gaan, weegt hij zorgvuldig alle belangen af, ook die van het actuariaat,
zolang dat niet in strijd is met de wettelijke rapportageplicht (lid 1).
Op die regel is een tweetal uitzonderingen van toepassing:
Het vertrouwelijk omgaan met hetgeen de actuaris ter kennis is gekomen
geldt niet tegenover (lid 2 en 3):
– De Nederlandsche Bank voor inlichtingen die voortvloeien uit de
toezichtstaak zoals vastgelegd in de toezichtwetgeving;
– De registeraccountant van de betreffende werk- of opdrachtgever(s) voor
zover het betreft het overleg inzake de jaarrekening.
Het vertrouwelijk omgaan met informatie beperkt zich echter niet tot
louter de werkkring of opdrachtgever van de actuaris. Ook met informatie
die is verkregen door deelname aan AG-commissie- of
werkgroepvergaderingen dient in beginsel vertrouwelijk te worden
omgegaan, iets wat expliciet geregeld is in het AG-commissie- en
kringreglement.
Op grond van het bovenstaande is de actuaris in het kader van het
kwaliteitsbegrip dus in brede zin gehouden aan de regels rond
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vertrouwelijkheid. Daarop wordt door de beroepsvereniging ook toegezien.
Maar het is denkbaar – ook in de relatie met collega-actuarissen – dat
vertrouwelijke informatie ‘in de weg zit’ of dat de verleiding – al dan niet
onder druk - groot is om (vertrouwelijke) informatie door te vertellen.
Het dilemma is duidelijk: aan de ene kant drukt de verplichting om op
basis van verkregen informatie iets te ondernemen en een eind te maken
aan een ongewenste situatie, maar aan de andere kant kan dat belangen
van anderen schaden. Sterker nog: het kan zelfs de relatie tussen de
actuaris zelf, de opdrachtgever, de werkgever en/of collega’s verslechteren.
Wat te doen in zo'n geval?
Daarvoor zijn geen standaardoplossingen. Van geval tot geval moet
beoordeeld worden hoe een situatie in elkaar zit, en hoe alle belangen die
er spelen het beste zijn af te wegen. Net als een rechter die een civiele
procedure moet beoordelen.

“Vertrouwelijkheid vormt de basis van anderen om
informatie met ons te delen. Je kan ‘vertrouwelijkheid’ in
plaats van richting ‘zwijgplicht’ echter ook interpreteren
richting ‘informatie gegeven erop vertrouwend dat de ander
daar verantwoordelijk mee omgaat’ en dat geeft wellicht wat
ruimte. Schaad je de belangen van degene die in vertrouwen
iets met je heeft gedeeld? Die ruimte mag er echter niet toe
dienen ons geweten te sussen als we te lichtvaardig met
geheimhouding omgaan. Een vertrouwenspersoon binnen
het AG is enerzijds een goed idee als klankbord.
Tegelijkertijd mag het mijns inziens niet zo zijn dat via zo’n
functionaris iets wordt gelegitimeerd wat volgens het eigen
reglement is uitgesloten.”
Tim Schulteis – Dr. ir. T.J.W. Schulteis werkt bij APG
Maar toch valt er nog wel wat over te zeggen.
In specifieke gevallen kan het helpen als binnen de beroepsvereniging kan
worden teruggevallen op een vertrouwenspersoon die daarvoor wordt
aangesteld door het Bestuur AG. Informeel bestaat een dergelijke
vertrouwenspersoon al binnen het AG maar het zou - gezien de zwaarte
en reikwijdte van het kwaliteitsbegrip vertrouwelijkheid - goed zijn als die
positie in de vereniging helder geformaliseerd en verankerd wordt.
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Wie op internet zoekt naar ‘vakkundigheid’ krijgt als
omschrijving: ‘het goed zijn in zijn of haar vak’. Daarbij
komen begrippen als: deskundigheid, capaciteit,
competentie, expertise, kennis van zaken en vakkennis aan
de orde. Kortom: kennis en kunde.
Het begrip ‘vakkundigheid’ wordt niet expliciet in het Reglement van Orde
genoemd of benoemd. Wel is in de leden zes (6) en zeven (7) van artikel
vijf (5) van het Reglement van Orde het volgende opgenomen:
5.6. De actuaris zal slechts handelingen in het actuarieel beroep
verrichten, indien hij daartoe competent is en over de gewenste ervaring
beschikt.
5.7. De actuaris dient er zelf zorg voor te dragen dat zijn kennis voldoende
op peil is en op peil blijft om adequaat het actuariële beroep uit te
oefenen en dient te voldoen aan de door het Actuarieel Genootschap
gestelde eisen inzake Permanente Educatie.
Verwijzingen naar de vakkundigheid van de actuaris zijn verder te vinden
in de ‘Nadere regels inzake inschrijving in Register voor Certificeerders’ en
het PE-reglement. Beide documenten zijn gecategoriseerd als
Beroepsreglementering, Overige standaarden.
Het ‘Beroeps- en competentieprofiel’ van de actuaris uit augustus 2006
zegt onder meer in de beschrijving van het profiel van de actuaris: ‘Hij/zij
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beschikt over vakinhoudelijke deskundigheid op een breed terrein met
onder andere wiskunde, statistiek, economie, econometrie, actuariële
modellen voor risicometing, risicowaardering en risicobeheersing,
financiering, kennis van financiële markten, recht, beleggingen,
controleleer, informatica.’ Naast de hiervoor genoemde kennisaspecten
komen ook ervarings- en houdingsaspecten nadrukkelijk aan de orde.
Resumerend kan gesteld worden dat de ‘vakkundigheid’ van de actuaris
een veelomvattend begrip is met als belangrijke kenmerken: kennis en
kunde.

“Permanente Educatie moet ervoor zorgen dat vakkennis en
–kunde op peil blijft en uitgebreid wordt. Daarnaast is het
bewustzijn om bekwaam te zijn om het gekozen vak uit te
oefenen, minstens zo belangrijk. Een bewust bekwaam
handelende beroepsbeoefenaar zal in staat zijn om
opgedane vakkennis en -kunde adequaat te gebruiken en
eventuele kennistekorten te onderkennen en deze weg te
werken. Dit moet uiteindelijk leiden tot onbewuste
bekwaamheid, waardoor de professional op natuurlijke
wijze zijn vak kan uitoefen. In de huidige complexe
actuariële samenleving is dit van groot belang.”
Wil Jacobs – W.G.C.M. Jacobs Actuarieel Analist AG is oud-voorzitter van de Kring van
Actuarieel Analisten (KAA)

Het AG wil gezien worden als de beroepsorganisatie van de actuarissen in
Nederland. Dit streven impliceert dat het AG zal willen garanderen – voor
zover mogelijk – dat de vakkundigheid van haar leden op een kwalitatief
goed peil is en blijft. Dit betekent dat de opleiding tot actuaris van
voldoende niveau is en blijft. Daarnaast is het van belang dat
afgestudeerde actuarissen hun (vak)kennis op peil moeten en kunnen
houden.
Het AG heeft er in dit kader voor gekozen de opleiding tot actuaris zelf aan
te bieden door middel van het Actuarieel Instituut (AI). Het AI werkt in
deze nauw samen met de TiasNimbas Business School in Tilburg.
TiasNimbas verzorgt de opleiding tot actuaris: Executive Master of Actuarial
Science (EMAS).
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De opleiding tot actuaris wordt eveneens verzorgd door Amsterdam
Business School: Amsterdam Executive Master in Actuarial Science (AEMAS).
Het AG bewaakt de kwaliteit van de genoemde opleidingen nadrukkelijk.
Deze taak wordt uitgevoerd door de Commissie Accreditatie Universiteiten
en Hogescholen (CAUH). Iedere instelling die een door het AG erkende
opleiding tot actuaris wil verzorgen kan een verzoek tot accreditatie bij het
bestuur van het AG indienen. De aangeboden opleiding wordt vervolgens
minutieus onder de loep genomen. De CAUH adviseert vervolgens het
bestuur over de aanvraag. Een eenmaal geaccrediteerde opleiding wordt
vervolgens periodiek door de CAUH beoordeeld.
Een afgestudeerd actuaris is gehouden zijn of haar kennis op peil te
houden. Daartoe is het systeem van Permanente Educatie (PE) door het AG
in het leven geroepen. Iedere actuaris, lid van het AG, is verplicht de
benodigde PE-punten te behalen. Voor actuarissen die in het register voor
certificeerders zijn opgenomen gelden nog aanvullende eisen. De
benodigde punten kunnen worden behaald door het volgen van door de
Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE) goedgekeurde
bijeenkomsten.
In het voorgaande is vooral ingegaan op het vergaren en bijhouden van de
kennis van de actuaris. De kunde zal de actuaris moeten vergaren door het
opdoen van ervaring. Dit aspect komt in de opleiding aan de orde in de
vorm van cases en de module beroepspraktijk. Een aankomend actuaris
dient een beroepservaring van tenminste twee jaar te hebben wil hij/zij
tot volwaardig lid van het AG opgenomen worden.
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Herleidbaarheid is een term die wij misschien niet zo snel
gebruiken, maar het is wel iets waar wij als actuarissen
vaak gebruik van maken. In essentie betekent herleiden
iets in een andere, vaak eenvoudigere, vorm weergeven
zonder dat de waarde ervan verandert. Voor de actuaris
van deze tijd is dit een zeer belangrijke kwaliteit, die op
meerdere manieren ingevuld kan worden.
In het Reglement van Orde komt de term herleiden slechts één keer voor:
5 De actuaris geeft bij de mededeling van de resultaten van door hem of
onder zijn verantwoordelijkheid verrichte werkzaamheden de herkomst
weer van de gebruikte administratieve gegevens, alsook of, en zo ja, in
hoeverre en door wie deze geverifieerd c.q. akkoord bevonden zijn. De
mededeling bevat tevens een opsomming van eventuele herleidingen, die
op de administratieve basisgegevens zijn toegepast, alsmede een
weergave van grondslagen, methoden en modellen zodanig, dat een
andere actuaris met behulp van bedoelde gegevens desgevraagd in staat
zou zijn de aanvaardbaarheid van het geheel te beoordelen.
In het jaarlijkse traject van certificering levert de accountant een rapport
waarin de bevindingen op de basisgegevens worden weergegeven. De
certificerend actuaris maakt gebruik van dit rapport en gaat vervolgens
aan de slag om de technische voorzieningen en toereikendheid hiervan te
bepalen. Hierbij zijn de basisgegevens een zeer belangrijke input, die
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eventueel herleid moeten worden voordat zij bruikbaar zijn voor de
actuaris.
Actuarissen proberen de vele formules die gebruikt worden zo eenvoudig
mogelijk weer te geven en te vereenvoudigen waar dit mogelijk is.
Dit is nodig om het voor derden begrijpelijk en transparant te maken.

“Voor mij dient herleidbaarheid een paar doelen: dat je
verantwoording kunt afleggen wat wel (en wat niet) gedaan
is; dat je controle of toetsing mogelijk moet maken; dat je
een advies of berekening door middel van toelichting en
uitgangspunten herleidbaar laat zijn door een collegaactuaris om de aanvaardbaarheid te toetsen; dat het moet
bijdragen aan vertrouwen. Als het werk goed herleidbaar is
zal het voor de eindgebruiker naar mijn overtuiging
gemakkelijker zijn de uitkomst te accepteren.
Herleidbaarheid is ook van belang voor eindgebruiker.
Herleidbaarheid zou moeten worden bezien vanuit het
perspectief van de gebruiker van het advies of de
berekening.”
John Smolenaers – Drs. J.G.A. Smolenaers AAG werkt als Senior Consultant bij Towers
Watson in Eindhoven

Onder Solvency II zal herleidbaarheid ook een belangrijke plaats in gaan
nemen. Er zijn diverse artikelen opgenomen die uitspraken doen over de
kwaliteit en geloofwaardigheid van de gebruikte informatie voor de
berekening van de technische voorzieningen. Zo zal er bewijs moeten
worden geleverd aangaande de consistentie, objectiviteit,
betrouwbaarheid en transparantie van de wijze waarop informatie is
verkregen en verwerkt. Hierbij krijgt herleidbaarheid in de wetgeving van
de toekomst de plaats die het verdient.
Een andere invalshoek is herleidbaarheid van de uitkomst van modellen.
Hoewel het niet helemaal nieuw is, is het wel een facet dat steeds meer
aandacht krijgt en ook hoort te krijgen. Waar praten wij hier eigenlijk
over? De uitkomsten en prognoses die berekend worden, moeten worden
toegelicht naar alle relevante stakeholders. Wie zijn de relevante

26

stakeholders? Dit is verschillend per problematiek, maar hieronder vallen
onder andere de besturen van de verzekeraars en pensioenfondsen, de
raden van commissarissen, de toezichthouders, de polishouders, en de
verzekerden. De uitkomsten van modellen moeten herleid worden naar
bruikbare adviezen voor de relevante stakeholders, waarbij afhankelijk van
de stakeholder ieder advies zijn eigen accenten heeft. Het kunnen
interpreteren en uitleggen van de modeluitkomsten is een kwaliteit die
behoort tot het palet van competenties van een actuaris.
Herleidbaarheid speelt daarom voor de actuaris een rol bij de start van
een proces, de input, alsmede aan het eind van een proces, zijnde de
interpretatie van de uitkomsten.
Hieruit blijkt dat herleidbaarheid terecht behoort tot één van de
kernwaarden van de actuaris: zowel in het verleden als naar de toekomst
toe.

“Naar mijn mening moet het voor een actuariële
professional, die niet betrokken is geweest bij de opdracht,
mogelijk zijn op basis van het aangelegde
(certificerings)dossier na te gaan welke werkzaamheden met
welke bestanden zijn uitgevoerd. Ook moet hij kunnen
volgen hoe de verantwoordelijke actuaris tot zijn actuariële
verklaring is gekomen. Waar in het verleden nog kon worden
volstaan met een uitleg (tell me), zou de actuaris mijns
inziens tegenwoordig diepgaander moeten kunnen aantonen
(show me) dat hij zijn werkzaamheden deugdelijk heeft
uitgevoerd.”
Hielke de Boer – Drs. H.D. de Boer RA AAG is werkzaam bij KPMG in het Insurance
segment en is parttime verbonden aan Nyenrode als docent. Hij is zowel actuaris als
accountant.
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Een ander woord voor zorgvuldigheid is soigneus. Een
prachtig woord dat synoniem is voor accuraat, grondig en
nauwkeurig. Het lijkt evident dat een actuaris soigneus
dient te werken. Artikel 8 van Reglement van Orde noemt
bijvoorbeeld dat onze werkzaamheden rekenkundig juist
afgeleid dienen te zijn uit enerzijds het geheel van de
grondslagen, en uit anderzijds de verstrekte
administratieve basisgegevens.
De invulling van zorgvuldigheid gaat echter verder. Het woord
‘zorgvuldigheid’ bevat het woord zorg, en daarmee heeft zorgvuldigheid
ook de betekenis ‘met zorg en aandacht’. Dat is het tegenovergestelde van
slordig of nonchalant.
De actuaris dient met zorg en aandacht te werken. Zorgvuldig werken is
dus meer dan alleen met rekenkundige juistheid. Bij zorg en aandacht
moet vooral gedacht worden aan de betrokkenen die door de actuariële
werkzaamheden worden geraakt: de stakeholders. Een zorgvuldig
werkende actuaris is een actuaris die zorg heeft voor de belangen van de
stakeholders. Een zorgvuldige actuaris voert niet mechanisch klussen uit,
maar hij of zij kijkt verder. De zorgvuldige actuaris plaats zijn
werkzaamheden in de gehele (maatschappelijke) context.
Bij deze invulling van zorgvuldigheid past het zorgvuldigheidsbeginsel
zoals dat gedefinieerd is door de overheid (Algemene wet bestuursrecht,
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artikel 3, lid 2). De overheid spreekt bij het zorgvuldigheidsbeginsel van
goed voorbereide besluitvorming. Daaronder verstaat de overheid volgens
de wet onder meer een correcte behandeling van betrokkenen met een
volledig onderzoek naar feiten en belangen. Dit zorgvuldigheidsbeginsel
past ook bij de actuariële beroepsgroep.

“Bij zorgvuldigheid denk ik niet alleen aan het zorgvuldig
uitvoeren van de berekeningen. Ook de communicatie met
opdrachtgevers en medewerkers moet zorgvuldig en
realistisch gebeuren. Van bijvoorbeeld communicatie via de
e-mail maakt ieder graag gebruik, maar de controle daarop
laat soms veel te wensen over. Collegiale toetsing is
belangrijk.”
Rein van Dam – Drs. Rein van Dam AAG werkt als zelfstandig actuaris
In de regelgeving van het Actuarieel Genootschap komt de zorginvulling
van het zorgvuldigheidsbeginsel ook nadrukkelijk tot uiting. Het woord
‘zorg’ komt vier keer voor in het Reglement van Orde, terwijl het woord
‘zorgvuldigheid’ slechts één keer voorkomt. Artikel 5 van het Reglement
van Orde noemt dat de actuaris de handeling in de uitvoering van zijn
beroep uitvoert met zorg. En in artikel 8 lezen we dat de actuariële
resultaten niet op zichzelf beschouwd moeten worden, maar dat deze
verantwoord moeten passen in het geheel van de resultaten. Bovendien
noemt artikel 8 dat de actuariële werkzaamheden naar beste weten
worden vastgesteld en weergegeven. Dat wil zeggen: ongeacht een
eventueel belang dat direct of indirect bij het weer te geven resultaat kan
bestaan.
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