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Acturalia – Charter 

 

Art1 Oprichting van de feitelijke vereniging 

Op 10/03/2015 werd de feitelijke vereniging opgericht genaamd: ACTURALIA – Belgian Association of 

Independent Actuaries. Deze vereniging beoogt geen winstdoelstelling. 

Art2 Sociaal objectief 

De vereniging heeft als doel onafhankelijke actuarissen te verenigen, op de volgende wijze: 

• verzekeren en verdedigen van hun professionele belangen; 

• delen van kennis en competenties op actuarieel gebied; 

• verzekeren van de persoonlijke ontwikkeling van haar leden. 

De vereniging organiseert of promoot activiteiten die de ontwikkeling van de onafhankelijke actuaris 

stimuleren, meer bepaald door te investeren in vorming, informatie en omkadering van haar leden. 

Art3 Lidmaatschap 

Het lidmaatschap is in principe voorbehouden aan onafhankelijke actuarissen, die hun activiteiten ten 

persoonlijken titel en/of voor rekening van hun eigen firma uitvoeren. 

Om lid te worden moeten moet men voldoen aan de volgende criteria: 

• voorgesteld worden door twee bestaande leden; 

• het charter goedkeuren en haar regels respecteren, in het bijzonder op het gebied van 

vertrouwelijkheid; 

• lid zijn van het IA|BE sinds ten minste 5 jaar en, met uitzonder van leden die einde carrière 

zijn, gekwalificeerd of academisch lid zijn van het IA|BE. 

Art 4 Ontslag 

Het lidmaatschap wordt beëindigd in één van de volgende gevallen: 

• Overlijden 

• Ontslag 

• Uitsluiting bekrachtigd door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid 
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• Niet deelname aan de vergaderingen gedurende een periode van 12 maanden en na 

bekrachtiging op de volgende Algemene Vergadering 

Art5 Bijdragen 

Teneinde de goede werking te garanderen zullen de kosten verdeeld worden onder de leden. Indien 

nodig kan een jaarlijkse bijdrage in EURO op de Algemene Vergadering vastgelegd worden. 

Art 6 Vertrouwelijkheid 

Elk lid engageert zich om de gegevens die hem/haar toevertrouwd zijn in het kader van zijn/haar 

contractuele relaties vertrouwelijk te houden tegenover een ander lid of één van zijn/haar klanten. 

Elk lid moet de vertrouwelijkheid bewaren van de gegevens, tools, modellen of andere informatie die 

binnen de vereniging verspreid worden. 

De verplichting van vertrouwelijkheid is van kracht tijdens de duur van het lidmaatschap en blijft geldig 

voor een duur van vijf jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, onafhankelijk van de oorzaak hiervan. 

Art 7 Publicatie 

Elk lid aanvaardt dat zijn/haar naam gelieerd wordt met de vereniging, in het bijzonder op de website. 

Elke lid kan het logo en de naam van de organisatie gebruiken in zijn/haar eigen communicatie. 

Niettemin, aangezien het om een feitelijke vereniging gaat, kan hij/zijn niet namens de vereniging 

optreden. 

Art 8 Algemene Vergadering 

Indien noodzakelijk en minstens eenmaal per jaar, komt de Algemene Vergadering samen om de 

volgende punten te bespreken: 

• Beslissen over de aanvaarding van nieuwe leden 

• Stemmen over de ontslagen 

• Wijziging van het charter 

• Rapportering van de rekeningen en het budget en verdeling van de kosten 

• Diversen 

De besluiten van de Algemene Vergadering zijn geldig van zodra minstens drie leden aanwezig zijn. De 

beslissingen worden van kracht met een 2/3 meerderheid en met minimaal drie stemmen. 

Art 9 Activiteiten 

De vereniging organiseert minimaal 4 vergaderingen per jaar. Elke vergadering kan voorafgegaan 

worden door een Algemene Vergadering indien nodig en op aanvraag van één lid. 

Tijdens deze vergadering kunnen de volgende onderwerpen besproken worden: 

• verslag van de gevolgde opleidingen; 

• uitwisselen van actuariële kennis, demo’s, tools,…; 



 

3 / 3 

 

• opportuniteiten van samenwerking/synergieën op het gebied van tools, communicatie, 

standpunten van de vereniging, artikels,..; 

• regelgeving rond verzekeringen; 

• diverse technische vragen en helpdesk; 

• diversen. 

 

 


