Deontologische code
1. De actuaris zal professionele handelingen uitvoeren met 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.
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.
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.
4. De actuaris zal uitsluitend professionele diensten aanbieden indien hij hiervoor competent
is en over de geschikte ervaring beschikt.
5. 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. 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.
7. De actuaris zal de cliënt identificeren voor dewelke hij zijn professionele bevindingen
meedeelt alsook in welke hoedanigheid hij optreedt.
8. De actuaris zal geen professionele diensten aanbieden die aanleiding kunnen geven tot
effectief of gebeurlijk tegenstrijdig belang, tenzij de bekwaamheid van de actuaris om vrij te
handelen buiten enige kijf staat en er een volledige openbaarmaking is van effectief of
gebeurlijk belang.
9. 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.
10. De actuaris zal onderworpen worden aan de disciplinaire procedures van toepassing in het
Instituut en zal, onverminderd zijn recht om in beroep te gaan, de uitspraak hieromtrent of de
beslissing van enigerlei beroepsprocedure aanvaarden.

