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Noteer ook alvast 6 oktober 2014 in uw agenda, vanaf 18u.
Op die dag vindt ons jaarevent 2014 plaats aan KU Leuven.
In de volgende nieuwsbrief leest u daarover alle details.

In deze nieuwsbrief meer over de relaties van onze
actuariële onderzoeksgroep met China
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KU Leuven en China
Van 10 tot 12 juli 2014 vindt de achttiende editie van het ‘International Congress on
Insurance: Mathematics & Economics’ plaats aan de East China Normal University in
Shanghai, zie http://2014ime.ecnu.edu.cn/. Dit congres is verbonden met het
wetenschappelijke tijdschrift ‘Insurance: Mathematics & Economics, opgericht door
emeritus professor Marc Goovaerts. Dit congres wordt in academische kringen beschouwd
als één van de belangrijkste internationale wetenschappelijke conferenties op het gebied
van insurance en actuarial science.
Dat het I:M&E congres dit jaar opnieuw te gast is in China (cfr. 2008 in Dalian en 2012 in
Hong Kong), is geen toeval. Over de afgelopen jaren is China is een niet te verwaarlozen
medespeler geworden in de ontwikkeling van het actuariële onderzoek. Ook onze Alma
Mater erkent het belang van samenwerkingen met de top van de (toch wel een paar
duizend) Chinese universiteiten. Zo bestaat er op KU Leuven ‐ niveau een samenwerking
met 5 Chinese top‐universiteiten: Tsinghua University, Peking University, Fudan University,
Shanghai Jiao Tong University en East China Normal University. Met al deze partners werd
een uitgebreid ‘Memorandum of Understanding (MOU) getekend. De samenwerking met
Tsinghua (nr.1 universiteit in China) werd ondertekend in 2007, de samenwerkingen met de
andere universiteiten kwamen tot stand in 2012.
Onze actuariële onderzoeksgroep en China
Maar ook als actuariële onderzoeksgroep van KU Leuven onderhouden we goede contacten
met China. Zo ontvangen we regelmatig professoren van Chinese origine. In de afgelopen
academiejaren hadden we de eer om de professoren Hailiang Yang (University of Hong
Kong), Kai Ng (University of Hong Kong), Elias Shiu (Iowa University), Xiaoming Liu
(University of Western Ontario), Qihe Tang (University of Iowa), Yang Fan (University of
Waterloo) en Runhuan Feng (University of Illinois) te verwelkomen in Leuven. Zowel
professor Liu als professor Tang gaven tijdens hun bezoek ook een lezing in het kader van
ACP (Actuarieel Contact Programma, zie www.econ.kuleuven.be/insurance).
Dat de Chinese actuariële onderzoeks‐community ons werk kent en waardeert wordt
bewezen door het feit dat verscheidene mensen van onze onderzoeksgroep in het recente
verleden uitgenodigd werden als keynote speaker op Chinese conferenties in Xiamen, Hong
Kong en Kunmin. In het afgelopen academiejaar gaven leden van onze onderzoeksgroep ook
lezingen aan Tsinghua University (China Center for Insurance and Risk Management), aan
Renmin University, Suzhou University, Nankai University, evenals aan het China Institute for
Actuarial Science in Beijing. Over de iets langere tijdshorizon gaven mensen van onze
onderzoeksgroep bovendien lezingen aan universiteiten te Hanghzou, Suzhou, Shanghai,
Xi’an, Beijing, Dalian, Hong Kong en aan de Chinese Academie van de Wetenschap te Beijing.
Daarbij viel steeds de gastvrijheid op van onze Chinese gastheren.
PhD’s
Over de afgelopen jaren hadden we ook aan onze actuariële onderzoeksgroep een aantal
Chinese PhD studenten. Xinliang Chen promoveerde in 2009 bij Jan Dhaene met een
doctoraat getiteld “Super‐replicating exotic options, allocating capital and approximating
aggregate distributions using the comonotonic approach”. Zhaoning Shang werd in 2010
doctor (promoter Marc Goovaerts en Jan Dhaene) met zijn proefschrift “A recursive
approach to general diffusion processes, with applications to financial and insurance
pricing.” Onze huidige post‐doc is in juli en augustus te gast is bij prof. Ka Chun Cheung
aan Hong Kong University.
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 Insurance
Dominique Beckers, namens de Alumni & Friends

Het boek Modern Actuarial Risk Theory (Kaas,
Goovaerts, Dhaene, Denuit) werd enkele jaren
geleden in het Chinees vertaald. Van deze Chinese
editie werden ondertussen al meer dan 5000
exemplaren verkocht.

UPCOMING 2014 INTERNATIONAL EVENTS
July 10 – 12

Insurance: Mathematics and Economics
Congress (Shanghai)

July 24 – 27

China International Conference on
Insurance and Risk Management
(Shenzen, China)

Sept 10 ‐ 12

2nd European Actuarial Journal
Conference (Vienna, Austria)

Ons actuarieel departement zal actief deelnemen aan
deze events.
Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht op :
http://econ.kuleuven.be/tew/academic/actuawet/events.
htm

NIEUWS VOOR EN DOOR LEDEN
Heeft uzelf of uw onderneming een nieuwsbericht
dat boeiend is voor uw actuariële collega’s ?
Meld het ons, wij plaatsen het graag op onze
website van A & F. Bekijk op volgende link
het artikel ingezonden door Delta Lloyd Life
http://friendsactuariaatleuven.be/nieuws.htm

