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Het netwerk opgericht “voor en door” alumnni en
vrienden van de actuariële opleiding aan KU Leuven

Graag ontvangen wij uw suggesties
betreffende de uitbouw van onze kring.
Bovendien zijn wij actief op zoek naar mensen
die willen meewerken aan deze uitbouw.

Faculty goes Russia – St. Petersburg

Dominique Beckers – Jan Dhaene

Contact ledenadministratie :
friendsactuariaat@kuleuven.be

Noteer alvast dat wij onze jaarlijkse bijeenkomst
zullen houden kort na de aanvang van het nieuwe
academiejaar 2013‐14.
Op die dag zullen wij de traditie van de huldiging van
een 'verdienstelijk actuaris KU Leuven' terug
opnemen. Meer details en praktische informatie
hierover zult u ontvangen tegen eind augustus.

op de foto
De organisatoren van de “Spring School in St.Petersburg” Andrei
Kudryatsev en Jan Dhaene, samen met de ‘lecturers’ van deze editie:
Marc Goovaerts (Leuven), Ermanno Pittacco (Triëste) en Lucasz
Delong (Warsaw).
Meer info: http://www.eu.spb.ru/econ/projects/srmif

Maak in deze nieuwsbrief kennis met enkele
recente activiteiten van de actuariële
onderzoeksgroep en van de
studenten Actuariaat
aan KU Leuven.

Beste Alumni & Friends,
In deze nieuwsbrief willen wij u graag verder laten kennismaken met de activiteiten van de
actuariële onderzoeksgroep en van de studenten van de actuariële opleiding van onze Alma
Mater.
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“Wereldwijde ranking actuariële onderzoeksinstellingen in de periode 1982‐2011”

STUDENTS GO BUSINESS

In Genest & Carabarin‐Aguirre (2013) wordt de onderzoeksoutput van alle actuariële
onderzoeksinstellingen ter wereld gemeten en vergeleken. Hierbij baseren de auteurs zich op
de publicaties in de volgende actuariële tijdschriften: ASTIN Bulletin, Insurance Mathematics
and Economics, North American Actuarial Journal, Scandinavian Actuarial Journal. Deze
tijdschriften worden in verscheidene studies omschreven als de meest invloedrijke in het
actuarieel onderzoeksdomein, zie bijv. Colquitt & D’Arcy (2009). De studie omvat de
dertigjarige observatieperiode 1982‐2011. In totaal werden 2.982 artikels, 2.130 verschillende
auteurs en 54.472 gepubliceerde pagina’s (gecorrigeerd om de verschillende tijdschriften
vergelijkbaar te maken) beschouwd.
In de ranking worden 867 actuarial research centers opgenomen. Op basis van een
vergelijkende studie komen de auteurs tot de volgende top tien over de dertigjarige
observatieperiode:

De actuariële opleiding aan KU Leuven draagt zorg
voor de band met de actuariële bedrijfswereld.

1) U. Waterloo
2) Cass Business School
3) U. Heriot‐Watt
4) KU Leuven
5) UCL
6) U. Copenhagen
7) U. Wisconsin‐Madison
8) ETH Zürich
9) U. Amsterdam
10) U. Hong Kong

Vermeldenswaardig hierbij is dat de KU Leuven actuariële
onderzoeksgroep over de periode 1982‐2011 slechts over een
beperkt aantal fulltime onderzoekers beschikte: Nelson De Pril tot
1999, Jan Dhaene vanaf 1986, Marc Goovaerts over de ganse
periode. Uiteraard is deze verwezenlijking mede de verdienste van
onze vele PhD studenten over de jaren heen. Verder zijn de top
drie instituten in deze ranking vele malen groter dan de KU Leuven
actuariële onderzoeksgroep, die in deze periode door allerhande
besparingen zelfs een negatieve groei heeft gekend (van drie full‐
time proffen naar twee).
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ASTIN 2013, Den Haag
Het ontstaan van het Actuarieel Genootschap (AG), de beroepsvereniging van actuarissen en
actuarieel analisten in Nederland, is terug te voeren tot 7 november 1888 en was het initiatief
van 9 Nederlandse wiskundigen. Tegenwoordig heeft het Actuarieel Genootschap 1.500 leden
die actuarissen, actuarieel analisten en andere aangesloten leden omvatten. Om het 125‐jarig
bestaan van dit Actuarieel Genootschap in stijl te vieren, werd de internationale ASTIN
conferentie in Den Haag gehouden op 21‐24 mei. Er waren 165 deelnemers die 23
nationaliteiten vertegenwoordigden. Onze KU Leuven actuariële professor Katrien Antonio
was voorzitter van het wetenschappelijk comité van deze geslaagde conferentie.
Neem gerust contact op met ons indien u vragen en/of opmerkingen heeft.
Wij staan open voor contact, overleg en samenwerking!
Met vriendelijke groeten,
Jan Dhaene, namens de Onderzoeksgroep Actuariaat
Dominique Beckers, namens de Alumni & Friends

We werken actief samen met onze Alumni om de
studenten reeds tijdens hun studieperiode kennis
te laten maken met de uitdagingen in de
beroepssfeer van de actuaris.
Volgende initiatieven kwamen dit academiejaar
aan bod :
‐
‐
‐
‐

Bedrijfsbezoek Federale Verzekering (Tom
Meeus)
Bedrijfsbezoek V.B.O. (Bernadette Adnet)
Business Lecture C.M. (Bart Deruysscher)
Business Lecture Assuralia (Birgit Hannes)

Heeft u een idee over een initiatief voor volgend
academiejaar ? Neem gerust even contact!

ACTUARISSEN ZONDER GRENZEN
In Cotonou (de grootste stad van Benin in het
zuidoosten van het Afrikaanse land aan de Golf
van Guinea) geven vier Belgische actuarissen als
vrijwilliger les in het kader van Actuarial Sciences
for Africa: Renata Deleers, Philippe de Longueville,
Dirk van Berlaer en Jan Dhaene. Meer info vindt u
op www.actuarialsciencesforafrica.org.

De derde editie van het International Istanbul
Finance Congress (IIFC2013) vond plaats op 30 en
31 mei aan de Kadir Has University, op de campus
gelegen aan de Gouden Hoorn in het centrum van
Istanbul. Marc Goovaerts en Jan Dhaene waren
beiden invited speakers op dit congres. Meer info
vindt u op www.iifc2013.org.

