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Alumni & Friends Actuariaat Leuven
Beste vrienden,
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van het reilen en zeilen van
de actuariële onderzoeksgroep aan onze Alma Mater KU Leuven, en dit aan de start
van een nieuw academiejaar.
Achteraan deze brief vind je de uitnodiging voor ons volgende jaarevent dat zal
plaatsvinden op maandag 20 november 2017 vanaf 18u00 : SAVE THE DATE!

Global Center of Insurance Excellence
KU Leuven ontving op 29 juni 2017 het certificaat ‘Global Center of Insurance
Excellence’ (GCIE), uitgereikt door de International Insurance Society (opgericht in
1965). Ook onze partner in actuarieel onderwijs, UCL, is één van de 20 centra in de
wereld die dit label kregen.
De missie van GCIE gaat als volgt: “The certification program recognizes outstanding
risk management and insurance programs that play an integral role in promoting
insurance knowledge and research. The GCIE designation is awarded to universities
and colleges that meet stringent criteria focused on course offerings, graduate and
industry employment rates, as well as professional involvement. The universities must
also demonstrate that students are learning primarily from a designated full-time
faculty with appropriate academic qualifications and research expertise” (klik hier).
Bovendien is de actuariële opleiding aan KU Leuven – als enige Belgische – in juni 2017
opgenomen in “Risk.net’s guide to the world’s leading quantitative finance master
programmes” (klik hier).
Neem zeker ook even kennis van LRISK, het nieuwe KU Leuven portaal voor
multidisciplinair onderzoek in verzekeringen, actuariële wetenschappen en risk
management voor verzekerings- en financiële instellingen (klik hier).

Alumni & Friends – nieuwsbrief N° 11 - 2017

IRC Iran
Op 10 en 11 september organiseerde IRC (Insurance
Research Center, Insurance Supervisory and Regulatory
Authority of Iran, www.irc.ac.ir ) een tweedaagse
workshop in Teheran.
De topic was "Fair Valuation of Insurance Liabilities: On
the interplay between market-consistency and actuarial
judgement".
De lesgevers waren Jan Dhaene, Ahmad Salahnejhad,
Karim Barigou and Hamza Hanbali van de actuariële
onderzoeksgroep van KU Leuven.

Barcelona
Katrien Antonio was invited speaker op de conferentie
(klik hier) over “New
Perspectives in Transportation - Big Data Telematics towards Usage Based Insurance”
die werd georganiseerd door de Universiteit van Barcelona op 4 mei 2017.

2017 China International Conference on Insurance & Risk
Jan Dhaene was plenary speaker op de China International
Conference on Insurance and Risk Management in Guilin, China,
georganiseerd door Tsinghua University.
Ook Hamza Hanbali (KU Leuven PhD-student bij Jan) en Ze Chen
(Tsinghua-KU Leuven PhD-student bij Jan) stelden een paper voor.

UNPAD Indonesië
Op 30 oktober organiseert UNPAD (Universitas Padjadjaran, Bandung, Java, Indonesia)
een eendaagse workshop over 'Fair Valuation of Insurance Liabilities. Jan Dhaene is de
lesgever. Nadien, op 1 november volgt een gastlezing over 'Recent Developments in
Actuarial Science' aan de 'Universitas Islam Indonesia' in Yogyakarta.
Op 13 juni 2017 heeft Roel Verbelen zijn
PhD thesis “Data analytics for insurance
loss modeling, telematics pricing and
claims reserving” met succes verdedigd.
Promotoren van het doctoraat zijn prof.
Gerda Claeskens (Business Statistics,
FEB, KU Leuven) en prof. Katrien Antonio.
Buitenlandse
juryleden
Montserrat
Guillen (University of Barcelona) en
Edward (Jed) Frees (University of
Wisconsin, Madison) maakten deel uit van
de jury, evenals Jan Dhaene en Jan
Beirlant.
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij jullie, onze alumni & friends, graag uit op de jaarbijeenkomst 2017
van onze vereniging. Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. Mochten jullie
afgestudeerden kennen van het Actuariaat KU Leuven die deze nieuwsbrief niet hebben
ontvangen, stuur deze nieuwsbrief en uitnodiging dan gerust door.
Programma
Verwelkoming door J. Dhaene,
“Solvency II: Van dreumes nu tot kleuter in 2020”
Toespraak door Peter BREWEE, CRO Board NN Non-life & Delta Lloyd Schade
“Has Solvency II given birth to the actuary of the ‘fourth kind’?”
Toespraak door Heidi DELOBELLE, CRO AG Insurance
Uitnodiging voor het glas van de vriendschap door D.Beckers
PRAKTISCHE INFORMATIE :
Waar : het Kasteel van Arenberg, auditorium KAST 01.07 - Kardinaal Mercierlaan 94,
3001 Heverlee
Wanneer : 20 november 2017, aanvang 18u30 – verwelkoming vanaf 18u00, einde
rond 21u15.
Bij voorkeur parkeren op de parking van het departement Werktuigkunde,
Celestijnenlaan 300A, Heverlee. Deze parking ligt op 2 minuten wandelen van het
Kasteel.
Deelname is gratis maar inschrijving op friendsactuariaat@kuleuven.be is noodzakelijk.
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.
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 & Dominique Beckers, namens Alumni & Friends
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