Nieuws vanuit de actuariële onderzoeksgroep.
Vernieuwing van de AG Insurance Chair on 'Health Insurance'
Op 16 december 2015 werd de AG Insurance research chair on
'Health Insurance' vernieuwd aan KU Leuven, in aanwezigheid van
rector Rik Torfs. De chairholder is Jan Dhaene. De professoren
Michel Denuit (UCL) en Julien Trufin (ULB) zullen als ‘scientific
advisors’ optreden bij deze leerstoel. PhD student Hamza Hanbali
zal, in samenspraak met de chairholder en de scientific advisors,
onderzoek verrichten over hedendaagse uitdagingen in het kader
van de private ziekteverzekering.
Meer informatie op http://jandhaene.org/ag‐insurance‐chair‐in‐health‐insurance/
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SAVE the DATE :
30 september 2016
vanaf 13u30
met aansluitend walking dinner

Op de foto van links naar rechts: Marc Higny (AG Insurance), Benoit Halbart (AG
Insurance), rector Rik Torfs, Hamza Hanbali (PhD student KU Leuven), Jan Dhaene
(chairholder), Annick Maenhoudt (AG Insurance), Jean‐Michel Kupper (AG Insurance).

Nominatie in “Actuarieel talent van het jaar”
Katrien Antonio werd in Nederland genomineerd in de
‘Actuarieel talent van het jaar ’ competitie georganiseerd door
Actuarieel Podium. De drie genomineerden gingen met elkaar in
debat tijdens de Actuaris Dag in Zeist,
Z ie http://actuarieelpodium.nl/actuarieel‐talent‐van‐het‐jaar/
Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras, en uitgedaagd
door een panel van ervaren actuarissen (zoals Falco Valkenburg,
Ad Kok en Jan Tamerus), behaalde Katrien de tweede plaats in
het debat.

75 jaar actuariële opleiding
aan KU Leuven

Beste Alumni & Friends,

ALUMNI
FRIENDS
VERDIENSTELIJKE ACTUARISSEN
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

Bij de start van het volgend academiejaar zal het precies 75 jaar
geleden zijn dat de actuariële opleiding voor het eerst ingericht
werd aan KU Leuven.

WEBSITE : Bezoek onze vernieuwde
website :
http://friendsactuariaatleuven.be

Deze 75ste verjaardag is voor ons een bijzonder heuglijke
gebeurtenis. Daarom plannen we vanuit de actuariële
onderzoeksgroep, in samenwerking met Alumni & Friends
Actuariaat Leuven, om deze driekwarteeuw gepast te vieren.
Deze viering zal doorgaan op vrijdag 30 september 2016, in de
Promotie‐ en Jubileumzalen van KU Leuven.
Over de wijze waarop wij één en ander zullen organiseren, zijn
we momenteel overleg aan het plegen. Wat reeds vaststaat is
dat wij op die dag weerom een collega/alumnus de eretitel
zullen toekennen van Verdienstelijke KU Leuven Actuaris. Onze
rector Prof. Dr. Rik Torfs heeft reeds toegezegd om aanwezig te
zijn op de viering.
Voor dit event mogen we vandaag reeds rekenen op de
toegezegde financiële steun van ABN AMRO, AGEAS, AG
Insurance, Argenta, Asquare, AXA, Belfius Verzekeringen, ERGO
Life, Federale Verzekering, KBC, Milliman, Reacfin, TOWERS
WATSON, Vereycken& Vereycken. Mocht uw onderneming ook
bereid zijn om dit event mee te ondersteunen, gelieve dan
contact op te nemen met ons.
Verder zal U merken dat onze website een gedaanteverwisseling
heeft ondergaan in het vooruitzicht van de viering van 75 jaar.
De site is nu ook gebruiksvriendelijker gemaakt en zou
gemakkelijk toegankelijk moeten zijn voor meerdere soorten
browsers en devices.
Tenslotte, zoals gewoonlijk, voegen we nog enkele
wetenswaardigheden toe over het reilen en zeilen aan onze
onderzoeksgroep.
Neem gerust contact op met ons indien u vragen en/of
opmerkingen heeft.
Wij staan open voor overleg en samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Jan Dhaene, namens de Onderzoeksgroep Insurance
Dominique Beckers, namens de Alumni & Friends

NIEUWS :
De Johan de W itt scriptieprijs 2015 is dit
jaar gewonnen door een alumna van onze
actuariële opleiding. Maxime Clijsters
ontving de prijs voor haar paper ‘Dealing
with continuous variables and geographical
information in non‐life insurance
ratemaking’. Maxime studeerde in juli 2015
af aan KU Leuven als Master in Actuarial
and Financial Engineering met de grootste
onderscheiding. Na haar afstuderen is
Maxime gestart als actuaris bij de afdeling
‘marketing non‐life’ van AG Insurance.
Meer info via
https://www.perssupport.nl/persbericht/9
5417/maxime‐clijsters‐wint‐johan‐de‐witt‐
scriptieprijs‐2015
Central University of Finance and
Economics, Beijng.
Jan Dhaene werd aangesteld als CUFE
chairprofessor 2016. CUFE is de Central
University of Finance and Economics, in
Beijng. Gedurende 2016 zal Jan 2 maanden
verblijven aan het CIAS (China Institute of
Actuarial Science), een onderzoeksinstelling
van CUFE, waar hij les zal geven, een aantal
PhD's zal begeleiden en onderzoek
verrichten in samenwerking met
onderzoekers van dat instituut.
Het CIAS is de enige door de Chinese
overheid tot 'Key Research Institute'
genomineerde universitaire onderzoeks‐
instelling binnen het domein van de
verzekeringen en actuariële
wetenschappen in China.

