Nieuws vanuit de actuariële onderzoeksgroep.
• Op 31 augustus heeft Ben Stassen zijn doctoraat 'Valuation and hedging
in a world of financial and actuarial risks' met glans verdedigd. De
doctoraatscommissie bestond uit Jan Dhaene (promotor, KU Leuven),
Pierre Devolder (UCL), Michel Vellekoop (Universiteit van Amsterdam),
Ales Ahcan (University of Ljubljana), Daniel Linders (KU Leuven) en Wim
Schoutens (KU Leuven).
• Na een schitterende carrière, werd Rob Kaas, Professor Actuariële
Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam, de eretitel van professor‐
emeritus toegekend. Prof. Kaas is onder meer auteur van het boek
'Modern Actuarial Risk Theory ‐ Using R', dat hij schreef samen met Marc
Goovaerts, Jan Dhaene en Michel Denuit. Dit boek werd o.a. vertaald in
het Chinees, het Russisch en recent ook het Perzisch, en wordt gebruikt
in tientallen actuariële opleidingen, gespreid over de hele wereld. Rob is
tevens managing editor van Insurance: Mathematics and Economics, het
leidende actuariële wetenschappelijk tijdschrift, waarvan 'onze' Marc
Goovaerts en Jan Dhaene respectievelijk editor en associate editor zijn.
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• Professor Edward (Jed) Frees brengt twee maanden door bij de
onderzoeksgroep Insurance, in het kader van zijn sabbatical. Jed is
als hoogleraar verbonden aan de School of Business van de
University of Wisconsin in Madison. Jed's research visit laat toe
verdere onderzoekssamenwerking tussen Leuven en Wisconsin
op te zetten, en om ideeën uit te wisselen rond lopende
onderzoeksprojecten.
• Katrien Antonio en Sander Devriendt brachten een artikel uit in
de reeks Leuven Economische Standpunten (LES) van FEB, ’Lang
leven in België’ zie hier.
• Vanaf 1 augustus 2015 is Katrien Antonio lid van de Editorial
Board van het European Actuarial Journal, een internationaal
tijdschrift met peer review, uitgegeven door Springer.
• De 'Iranian Journal of Risk and Insurance' , uitgegeven door IRC
(Insurance Research Center, Central Insurance of I.R. Iran) werd in juni ll.
opgericht. Jan Dhaene werd gevraagd om lid te worden van het Editorial
Board van dit nieuwe actuariële tijdschrift.

maandag 28 september 2015
Kasteel Arenberg
Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Heverlee
parking : departement Werktuigkunde,
Celestijnenlaan 300A, Heverlee

aanvang : 18u30
koffie/thee/fris vanaf 18u00
einde voorzien rond 21u15

Beste Alumni & Friends,

ALUMNI

Met deze nieuwsbrief nodigen wij jullie met genoegen uit op de
jaarbijeenkomst 2015 van onze vriendenkring.
Wij hopen U talrijk te mogen begroeten.

FRIENDS

Programma
VERDIENSTELIJKE ACTUARISSEN

PRAKTISCHE INFORMATIE :
Het jaarevent van de Alumni & Friends 2015
zal doorgaan in het Kasteel van Arenberg,
in het auditorium KAST 01.07

ADRES :

Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Heverlee
Google Maps (klik hier)

BARON VALERE CROES
CHRISTIAN DEFRANCQ
JOZEF DEMEY
WILLY DURON
JACQUES PLATTEEUW
WALTER VAN POTTELBERGHE
ONZE METERS & PETERS
JEAN‐MARIE BOLLEN
PETER BREWEE
JEAN DEBOUTTE
HEIDI DELOBELLE
BART DE SMET
MARC GOOVAERTS
BIRGIT HANNES
TOM MEEUS
JOHAN THIJS
KAREL VAN HULLE

Verwelkoming door J. Dhaene,

“lage intrestvoeten; sluipend gif voor onze economie?”
Toespraak door De Heer Tom Meeus,
CEO Federale Verzekering

“ Een pensioenhervorming in het teken van
defined ambition ?"
Toespraak door Dr. Frank Vandenbroucke,
Professor KU Leuven
Uitnodiging voor het glas van de vriendschap door D.Beckers
Neem gerust contact op met ons indien u vragen en/of opmerkingen
heeft.
Wij staan open voor overleg en samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Dominique Beckers, namens de Alumni & Friends
Jan Dhaene, namens de Onderzoeksgroep Insurance

Het jaarevent is gratis maar inschrijven voor 21 / 9 is noodzakelijk.

DATUM EN UUR :

28 / 9/ 2015 : aanvang 18u30 – verwelkoming
vanaf 18u00, Einde voorzien rond 21u15. De
activiteit is gratis maar snel inschrijven is
noodzakelijk.

PARKING :

Zeer beperkt aantal plaatsen aan het Kasteel, bij
voorkeur parkeren op de parking van het
departement Werktuigkunde,
Celestijnenlaan 300A, Heverlee.
Deze parking ligt op 2 minuten wandelen van het
Kasteel

Inschrijven kan via een mail aan
friendsactuariaat@kuleuven.be
Wij behouden ons het recht voor om de
inschrijvingen vroegtijdig af te sluiten indien
dit noodzakelijk zou zijn.
Uw deelname is pas definitief na
bevestigingsmail van de ledenadministratie

