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Zelfstandige actuarissen

Nieuwe vereniging met de 
steun van het IA|BE

De feitelijke vereniging Acturalia 
– Belgian Association of Inde-
pendant Actuaries werd  op 10 

maart opgericht. Het charter werd on-
dertekend in de lokalen van het Instituut 
van Actuarissen in België, in aanwezig-
heid van Karel Goossens, directeur van 
het IA|BE. 

De stichtende leden – Marc Henry, Vin-
cent Tellier en Rik Redant – stellen zich 
tot doel de specifi eke professionele be-
langen van de zelfstandige actuarissen 
die hun activiteit op persoonlijke titel of 
voor rekening van hun eigen fi rma uit-
oefenen, in kaart te brengen en te ver-
dedigen.

Marc Henry, de spilfi guur van de vereni-
ging, is de man achter de eenpersoons-
vennootschap Actuose. Wiskundige van 
opleiding, is hij vanaf halfweg de jaren 
90 aan de slag als actuaris. Het grootste 
deel van zijn carrière is hij in respectieve-
lijk de herverzekerings- en de kredietver-
zekeringssector actief geweest. Sinds hij 
in 2006 zelfstandige werd, legt hij zich 

toe op actuarieel advies – hoofzakelijk in 
Niet-Leven – en op herverzekeringsad-
vies.

Waarom met de steun van het IA|BE 
een nieuwe vereniging oprichten? “De 
meeste actuarissen in ons land zijn loon-
trekkende”, antwoordt Marc Henry. 
“Hierdoor bevind je je als zelfstandige 
actuaris in een aparte situatie: je bent 
weliswaar je eigen baas, maar je staat er 
ook alleen voor. We maakten ons met 
z’n drieën dan ook de bedenking: 
‘Waarom zouden we onze kennis, com-
petenties en professionele ervaringen 
niet delen?’. Daarom hebben we Actu-
ralia opgericht.”

Het idee is niet helemaal nieuw, want de 
vereniging inspireert zich op een Neder-
lands model. “Tijdens een grensover-
schrijdende opdracht in 2007 werkte ik 
samen met een Nederlandse actuaris die 
lid was van een gelijkaardige associatie, 
Facet Actuarissen, die twee jaar eerder 
was opgericht (zie www.facet-actuaris-
sen.nl/, red.). Haar ledenaantal is intus-

sen gegroeid van drie naar twintig”, 
licht Marc Henry toe. “De Belgische 
markt verschilt weliswaar van de Neder-
landse, waar veel opdrachten van be-
paalde duur zijn. Dit nam niet weg dat 
we het experiment ook in ons land het 
proberen waard vonden.”

Het doel van de vereniging bestaat erin 
enerzijds haar leden te helpen het hoofd 
te bieden aan de kopzorgen die hun sta-
tuut met zich meebrengt, en anderzijds 
hen in staat te stellen hun sterke punten 
te valoriseren. “Als zelfstandige beschik-
ken wij inderdaad over vele troeven. Ik 
denk dan aan onze empathie voor onze 
cliënteel of aan onze fl exibiliteit, bijvoor-
beeld. We onderhouden een sterke rela-
tie met onze klanten – die ons, de op-
drachten van bepaalde duur buiten 
beschouwing gelaten, trouwens trouw 
blijven. In principe delegeren we geen 
opdrachten of besteden we ze evenmin 
uit: de klant krijgt de garantie dat het 
werk uitgevoerd zal worden door een en 
dezelfde persoon. Toegegeven, aan dat 
voordeel is soms ook een keerzijde ver-
bonden. Op het vlak van continuïteit, 
bijvoorbeeld. Maar onze vereniging 
helpt die continuïteit te waarborgen, en 
kan ook het delen van modelleringsin-
strumenten organiseren. Met dien ver-
stande dat vertrouwelijkheid altijd voor-
opstaat, dat is logisch. Acturalia biedt 
haar leden bovendien de mogelijkheid 
hun competenties te verbreden door 
een beroep te doen op de deskundig-
heid van confraters – en zodoende alle 
terreinen van het actuariaat te bestrij-
ken: Leven, Niet-Leven, gespecialiseerde 
takken, ongevallen… – en eventueel tij-
delijke associaties te creëren voor groot-
schaligere projecten.” Wie lid wordt van 
Acturalia, hoeft zijn of haar aanpak of 
visie niet te veranderen. Sommigen zul-
len veeleer op de kleinere verzekeraars 
gefocust zijn, anderen zullen dan weer 
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meer affiniteit hebben met de coöpera-
tieve sector. Elk lid behoudt op dat vlak 
alle vrijheid.

Inzake opdrachten die zelfstandige ac-
tuarissen kunnen behartigen, ziet Marc 
Henry geen specifieke beperkingen. 
“Kort gesteld kunnen we tussenkomen 
in alles wat op actuariaat en risicobeheer 
betrekking heeft. Desgewenst kunnen 
verzekeraars de meest ervaren leden van 
Acturalia ook aanstellen als onafhanke-
lijk bestuurder. En in het kader van Sol-
vency II leent de zelfstandige actuaris 
zich ertoe de sleutelfuncties te vervullen 
die de verzekeraars kunnen uitbesteden, 
met name de actuariële functie en de ri-
sicobeheerfunctie.”

Marc Henry is daarbij niet blind voor de 
uitdagingen die zich vandaag stellen. “Ik 
denk dan aan het modelleren en meten 
van de financiële risico’s, de interactie 
tussen die risico’s, de systemische risi-
co’s, het groeiend aantal zware schade-

gevallen. Een andere permanente uitda-
ging waarmee we geconfronteerd 
worden, is de berichtgeving over metho-
des, technieken en resultaten: in welke 
bewoordingen brengen we verslag uit 
aan onze gesprekspartners, met name 
de raden van bestuur en de bedrijfslei-
ders? Daarnaast is het aantal betrokke-
nen aanzienlijk vermeerderd: actuaris-
sen, bedrijfsrevisoren en door de 
toezichthouder aangestelde expert-ac-
tuarissen vervullen afwisselend hun spe-
cifieke taken. Een belangrijk risico dat 
daarbij terdege opgevolgd moet wor-
den, is de vervaging van de verantwoor-
delijkheden.” Een van de stokpaardjes 
van Marc Henry is de permanente vor-
ming, die hij ten andere als evident be-
schouwt: “Wie wil toetreden tot Actura-
lia, moet onder andere gekwalificeerd 
lid van het IA|BE zijn, wat impliceert dat 
hij of zij zich ertoe engageert een pro-
gramma van voortdurende bijscholing 
te volgen.” Maar er bestaan nog meer 
banden tussen het Instituut en de jonge 

vereniging. Zoals al gesteld, werd haar 
oprichtingscharter ondertekend in aan-
wezigheid van de directeur van het 
IA|BE. Verder vergadert Acturalia bij ge-
brek aan eigen kantoorruimte in het In-
stituut, al gebeurt het ook dat de leden 
daarvoor uitwijken naar de kantoren van 
een van hun klanten.

“We mikken op tien leden binnen drie à 
vijf jaar”, stelt Marc Henry tot besluit. 
“Door ons onder de aandacht te bren-
gen, willen we belangstelling opwekken 
voor het beroep van actuaris op zelf-
standige basis. Sommigen aarzelen om 
de stap te zetten, al zijn ze wel degelijk 
zelfstandige in hart en nieren. Als ze ons 
gedachtegoed van wederzijdse hulp, 
kennisuitwisseling en onafhankelijkheid 
delen, zijn ze van harte welkom bij Actu-
ralia.”

 
Info: marc.henry@actuose.be  
of www.acturalia.be
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„Om het vertrouwen van 
klanten en partners te 
winnen, moet men meer 
doen dan de schade 
technisch perfect 
verhelpen.“

www.belfor.be
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MEER WETEN OVER ONZE MANIER VAN WERKEN?
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE MANIÈRE DE TRAVAILLER ?

Achter elke  
sterke verzekeraar 
schuilt een sterke 
bijstandsverlener.

Ontdek onze vernieuwende 
bijstandsconcepten die u ten 
volle laten schitteren dankzij 
onze ‘private label’- aanpak.

Derrière tout  
grand assureur  
se cache un  
grand assisteur. 
Découvrez nos concepts 
d’assistance innovants qui 
vous permettent d’exploiter au 
mieux votre potentiel grâce à 
notre approche “private label”.

www.axa-assistance.be02 550 04 50


