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Tijdens de derde Actuarisdag, 

op 30 september in het Beatrix 
Theater in Utrecht, is Falco 
Valkenburg AAG RBA door zijn 
vakgenoten en een 
onafhankelijk jury uitgeroepen 
tot winnaar van de Actuaris van 
het Jaar Prijs. Valkenburg kreeg 
de bronzen sculptuur en de 
oorkonde uitgereikt door 
juryvoorzitter Ronald 
Latenstein. De jury prees de 
wijze waarop Valkenburg zijn rol 
als Actuaris invult en hoe hij 
over de grenzen van het vak 
heen kijkt.  
 
Valkenburg is niet alleen 
voorzitter van het pensioen 
comité van de Europese 
Actuariële vereniging (AAE), 
maar investeert ook in 
duurzame energie projecten en 
zet initiatieven op in het kader 
van voorlichting over 
pensioenen. Valkenburg stelde 
al in een zeer vroeg stadium – 
jaren voor het uitbreken van de 
woekerpolis affaire – het gebrek 
aan transparantie bij 
beleggingsverzekeringen ter 
sprake stelde en benaderde 
hiermee diverse 
toezichthouders.  

 
In zijn dankrede gaf Valkenburg 
aan de prijs als een stimulans te 
zien voor zijn activiteiten en zei 
dat hij bruggen zal blijven 
proberen te slaan tussen het 
actuariaat en andere 
vakgebieden. De andere twee 
genomineerden dit jaar waren 
Jos Berkemeijer AAG en Servaas 
Houben AAG. 
 
Tijdens de Actuarisdag werd 
verder gesproken over het 
thema: “Verzekeringsbranche, 
wat moeten we ermee?!” Onder 
andere Ad Kok (oud-Actuaris 
van het Jaar en erelid van het 
Actuarieel Genootschap), Ton de 
Bruin (projectleider van het 
innovatie lab van het Verbond 
van Verzekeraars) en Marco 
Keim (CEO van AEGON) 
spraken hierover. 
 

 
Jaarlijks worden de Actuarisdag 
en de Actuaris van het Jaar Prijs 
georganiseerd door het 
Actuarieel Podium met als doel 
het verhogen van de 
maatschappelijke relevantie van 
Actuarissen. Met meer dan 225 
deelnemende actuarissen is 
Actuarisdag inmiddels 
uitgegroeid tot een van de 
grootste actuariële events van 
het jaar. Actuarieel Podium is 
een initiatief van FTE Groep. 
 
______________________ 
Stimulans 
Valkenburg gaf aan de 
prijs als stimulans te 
zien voor zijn 
activiteiten. 
______________________ 

Falco Valkenburg Actuaris van het Jaar 2014 


