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Solvency conferentie in Beijing

N i e u w s b r i e f n r. 7 – 0 5/2 0 1 5
Op 24 april ll. organiseerde de actuariële onderzoeksgroep van
KU Leuven in samenwerking met Tsinghua University een
conferentie over C‐ROSS, het ‘China ‐ Risk Oriented Solvency
System’ voor de Chinese verzekeringsmarkt dat weldra in
voege treedt.
De Chinese verzekeringsregulator CIRC trad op als 'advisor'
van deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door meer dan
100 academici, officials, CRO’s en andere leidinggevenden,
zowel uit China als Europa.

Nieuws uit Leuven, Beijing en Teheran.

Foto hiernaast :
1. Michael Powers (Tsinghua University)
2.Bingzheng Chen (Tsinghua University, Director China Center
for Insurance and Risk Management)
3. Carlos Guine (Expert International Relations, EIOPA)
4. Guan Ling (Head Financial Regulation Division,
Finance and Accounting Department, CIRC)
5. Karel van Hulle (KU Leuven, Goethe University Frankfurt)
6.Chap Mei Ying (Chief Actuary, Taiping Life)
7. Jan Dhaene (KU Leuven)
8. John Donghui Chen (Chief Actuarial Officer, PICC)
Foto hieronder :
Raymond Tam (CRO Ageas Asia, Hong Kong), Andrew Cheung (Chief Representative
China, Ageas Asia, China), Mei Ying Chao (Chief Actuary, Taiping Life Insurance Co
Ltd., China), samen met Jan Dhaene, Karel Van Hulle en Filip Cooremans (CRO
AGEAS).

C‐Ross : China ‐ Risk Oriented Solvency System
Deze conferentie was het eerste initiatief van het
gezamenlijke onderzoeksproject van onze actuariële
onderzoeksgroep en het China Center for Insurance and
Risk Management van Tsinghua University, één van de top‐
universiteiten van China. Deze samenwerking kadert in het
Exploratory Bi‐Lateral Cooperation Programme tussen
Tsinghua en onze Alma Mater.
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Tijd is kostbaar, dat weten we allemaal.
Toch is het goed dat we af en toe tijd vrijmaken voor onze studiegenoten
en collega’s actuariaat, als vrienden onder elkaar.
De Alumni & Friends Actuariaat Leuven biedt je graag dit platform aan, geheel
vrijblijvend. Of toch niet helemaal vrijblijvend : wij rekenen op je morele steun
om, samen met ons, de waarden en het gedachtegoed van onze Alma Mater
te blijven uitdragen en ambassadeur te zijn van een instelling met grote
maatschappelijke betekenis.
Het is nog veraf, maar blokkeer alvast de datum 30 september 2016 in je
agenda, want die dag vieren we het 75‐jarige bestaan van de actuariële
opleiding aan KU Leuven! Deze verjaardag kunnen we niet onopgemerkt laten
voorbij gaan, dus zullen we dat samen vieren, met de nodige luister. Je
verneemt later meer hierover. Om nu toch al een tipje van de sluier op te
lichten, kunnen we prijsgeven dat een conferentie zal georganiseerd worden
in samenwerking met het China Center for Insurance and Risk Management
(CCIRM) van Tsinghua University.
Ondertussen blijven we je graag informeren over wat er reilt en zeilt aan onze
universiteit, in het bijzonder binnen de actuariële onderzoeksgroep. Zo
verneem je in deze nieuwsbrief meer over de C‐ROSS conference en over de
recente contacten met Iran.

Insurance Research Center IRAN :
Op 14 april 2015 werd in Teheran de
conferentie
'Investigating Advanced Actuarial Methods'
georganiseerd door IRC, het Iraanse Insurance
Research Center (IRC). Jan Dhaene was hierop
uitgenodigd als keynote speaker.
Het IRC werd een aantal jaren geleden
opgericht door de Iraanse overheid met als
missie:
•

•

het identificeren van research
activiteiten ten dienst van de
verzekeringsindustrie en het opzetten van
onderzoeksplannen ter bevordering van
hun groei,
het promoten van samenwerking tussen
binnen‐ en buitenlandse universiteiten en
academische instituten.

De conferentie werd bijgewoond door 200
deelnemers, beleidsmakers uit de
verzekeringsindustrie en onderzoekers.
foto 1 : affiche conferentie
foto 2: samen met Dr. Ghadir Mahdavi (links),
president IRC en Prof. Dr Amin
Hassanzadeh (rechts) Shahid Beheshti
University,Tehran

In een volgende nieuwsbrief tenslotte zullen we je meer info geven over onze
jaarbijeenkomst van 2015, een bijeenkomst waar velen van ons naar uitkijken,
en die traditioneel plaats vindt rond oktober. Mocht je graag in deze
nieuwsbrief een nieuwtje brengen dat interessant en of leuk is voor je mede‐
alumnae, dan horen wij dat graag.
Neem gerust contact op met ons indien je verdere vragen en/of opmerkingen
hebt, of wil meewerken aan de uitbouw van onze vereniging.
Wij staan open voor overleg en samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Dominique Beckers, namens de Alumni & Friends
Jan Dhaene, namens de Onderzoeksgroep Insurance
friendsactuariaat@kuleuven.be
Link:
http://www.friendsactuariaatleuven.be
/images/5677_BRO_ACTUARIELEWETEN
SCHAP.PDF

T ijdens zijn verblijf in Iran gaf Jan ook een
lezing aan Razi University te Kermanshah (zie
foto hieronder) en bezocht hij de Iran Health
Insurance Organisation en het pensioenfonds
van NIOC (National Iranian O il Company).

Ageas CE Research Chair over Insurance Analytics

STAFF

Ageas Continental Europe (CE) ondersteunt het onderzoek van de
actuariële onderzoeksgroep met een nieuwe leerstoel over Insurance
Analytics. In het kader van de leerstoel zal prof. Katrien Antonio
samenwerken met prof. Bart Baesens van de onderzoeksgroep
Management Informatics (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen).
Sander Devriendt vervoegt de onderzoeksgroep als PhD student op de
onderzoekslijn rond insurance analytics.

ONZE ALUMNI actief in het bestuur bij IA|BE
Het Instituut van Belgische Actuarissen
Na het afsluiten van de vorige bestuursperiode bij IABE,
die werd voorgezeten door Heidi Delobelle
(CRO AG Insurance èn meter van onze A&F vereniging),
nemen voor de periode 2015‐2017 volgende leden van
onze A&F vereniging, actief deel aan het IABE bestuur:

JAN DHAENE
KATRIEN ANTONIO
MARC GOOVAERTS
JAN BEIRLANT
WIM SCHOUTENS
CAROLINE VANSCHOUBROECK
TIM VERDONCK

Siska DE PRIL,
Bestuurslid

DOMINIQUE BECKERS
HUBERT CLAASSENS
LEEN TEUNEN
KAREL VAN HULLE
DANIEL LINDERS
BEN STASSEN
ELS GODECHARLE
ANASTASIOS BARDOUTSOS
ROEL VERBELEN

Tom MERGAERTS,
Bestuurslid

Op de foto hierboven ziet U van links naar rechts: Rector Rik Torfs, Steven
Braekeveldt (CEO Ageas CE), prof. Katrien Antonio (leerstoelhouder) en
prof. Bart Baesens (leerstoelhouder), op de inhuldiging van de leerstoel.

PhD Student Award voor Roel Verbelen
Tijdens de meeting van het IBS in Nijmegen
(april 20‐22, 2015)
heeft PhD student Roel Verbelen de Student
Award gewonnen voor zijn paper Multivariate
mixtures of Erlangs for density estimation
under censoring and truncation.
Proficiat !
International Biometric Society (IBS) Channel Network

Guy ROELANDT,
Bestuurslid
Voorzitter ComProf

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 de website van A & F
http://friendsactuariaatleuven.be/nieuws.htm
Kent u iemand die de actuariële opleiding aan
KU Leuven gevolgd heeft en die deze nieuwsbrief niet
ontvangt, ondanks onze inspanningen om de
databank van alumni zo nauwkeurig mogelijk te
onderhouden ?
Meld het ons, wij verwelkomen onze alumnus of
alumna met plezier in
Alumni & Friends – Actuariaat Leuven

