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1.

Het Register wordt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van het
Actuarieel Genootschap beheerd door het bureau van het Actuarieel
Genootschap dat daarin ondersteund wordt door een Registercommissie.
Het Register bevat de naam van de certificerend actuaris, het adres van de
ingeschreven certificerend actuaris en de naam van de (huidige) werkgever
van de certificerend actuaris. Het Register wordt openbaar gemaakt door
het te plaatsen op de website van het Actuarieel Genootschap en/of op een
andere door het Bestuur te bepalen wijze.

2.

Een aanvraag om inschrijving wordt gedaan door het indienen van een
volledig ingevuld formulier dat vergezeld gaat van de nodige bijlagen. Het
formulier is op te vragen bij het bureau.

3.

De voorwaarden voor inschrijving zijn:
a. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
b. Een schriftelijke verklaring van een in het Register ingeschreven
certificerend actuaris dat de aanvrager gedurende een periode van vijf
jaar als Actuaris AG werkzaam is, waarvan gedurende een periode van
drie jaar directe betrokkenheid aangetoond kan worden bij de
oordeelsvorming ten aanzien van het certificeren van een of meer
verzekeringsinstellingen.
c. Een eigen verklaring dat de aansprakelijkheid gedekt is door een
beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
d. Een bij de gemeente aan te vragen Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Persoon die niet ouder is dan 1 maand. De verklaring heeft
een geldigheidsduur van ten hoogste 4 jaar.
e. Een eigen verklaring dat De Nederlandsche Bank NV geen bedenkingen
heeft tegen het optreden van de aanvrager als certificerend actuaris.
Leden AAG die niet voldoen aan een van de voorwaarden genoemd onder b
t/m e en die toch voor inschrijving in het register in aanmerking denken te
komen, kunnen hun gemotiveerde aanvraag ter toetsing voorleggen aan
het Bestuur van het Actuarieel Genootschap.

4.

Binnen 1 maand na de aanvraag laat het bureau weten of inschrijving kan
plaatsvinden, of eerst nadere informatie nodig is of inschrijving wordt
geweigerd. Indien het bureau laat weten dat nadere informatie nodig is, zal
het binnen 1 maand na ontvangst daarvan laten weten of inschrijving kan
plaatsvinden of wordt geweigerd.

5.

Inschrijving vindt plaats voor de duur van 3 jaar. Deze inschrijving wordt op
aanvraag van de actuaris verlengd. Een aanvraag tot verlenging wordt
gedaan door het indienen van een volledig ingevuld formulier dat door het
bureau AG&AI minimaal 1 maand voor de verlengingsdatum wordt
toegezonden aan de ingeschreven actuaris. Voor inschrijving in het Register
is per jaar een door het Bestuur vastgestelde bijdrage in de kosten van het
Register verschuldigd.

6.

De voorwaarden voor verlenging van de inschrijving zijn:
a. Een opgave waarin de aanvrager verklaart tenminste 1 jaar van de
laatste 2 jaren als certificerend actuaris actief te zijn geweest; óf
b. Een opgave waarin de aanvrager verklaart tenminste 2 jaar direct
betrokken te zijn geweest bij de oordeelsvorming ten aanzien van
certificering. Die betrokkenheid moet blijken uit een eigen verklaring die
gewaarmerkt is door een in het Register opgenomen certificerend
actuaris.
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c. voldoen aan de aparte PE-eis, te weten het behalen van minimaal 5
punten per jaar met cursussen die specifiek zijn bedoeld voor
certificerend leden.
d. Voldoen aan de overige eisen die bij inschrijving in het Register onder lid
3 sub c, d en e zijn gesteld.
7.

Een ingeschreven actuaris dient elke wijziging in zijn gegevens en/of de
gegevens van de certificerende organisatie waarbij hij in dienst is of
waarvan hij deel uitmaakt, te melden. Hetzelfde geldt voor feiten of
omstandigheden gelet op artikel 3 sub c, d en e die van belang zijn voor de
voortzetting van de inschrijving.

8.

Het bureau past bij wijziging van de gegevens van de certificerende actuaris
en/of van de certificerende organisatie waarbij hij in dienst is of waarvan hij
deel uitmaakt, de vermelding in het register aan.

9.

1. Opname in het Register eindigt:
a.
b.
c.
d.

op verzoek van de actuaris.
bij overlijden van de actuaris.
bij beëindiging van het lidmaatschap van het AG.
bij faillissement, surseance van betaling, onder bewindstelling of onder
curatele stelling van de actuaris.
e. ingeval dit door het College van Rechtspraak c.q. de Raad van Beroep bij
tuchtrechtelijke maatregel wordt opgelegd.
2. Het Bestuur is bevoegd de inschrijving in het Register te beëindigen dan
wel de (verlenging van de) inschrijving in het Register af te wijzen:
a. bij het niet voldoen aan de aparte PE-eis voor de in het Register
ingeschreven actuaris, te weten het behalen van minimaal 5 punten per
jaar met cursussen die specifiek zijn bedoeld voor certificerend leden.
b. indien de actuaris niet (langer) voldoet aan de (overige) vereisten die
aan (de verlenging van de) inschrijving in het Register zijn gesteld.
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