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75 jaar actuariële opleiding 
aan KU Leuven 

 

 
 
 

 
Nieuws vanuit de actuariële onderzoeksgroep. 

 
Actuarial Science Seminars – NBB, KU Leuven, UCL, ULB 
 

 
 
Teneinde de reflectie en het onderzoek op actuarieel 
wetenschappelijk gebied te stimuleren, organiseert de Nationale 
Bank van België, in samenwerking met de actuariële 
onderzoeksgroepen van KU Leuven, UCL en ULB een reeks 
actuariële seminaries met internationaal gerenommeerde 
sprekers. Zij zullen hun meest recente onderzoeksresultaten over 
relevante onderzoeksdomeinen in de actuariële wetenschappen 
komen voorstellen. 
 
Het doel van deze seminaries is niet alleen om de belangstellenden 
de gelegenheid te bieden een lezing bij te wonen die wordt 
gegeven door een internationaal vermaarde deskundige, maar ook 
om van diens expertise gebruik te maken tijdens zijn korte verblijf 
in de Nationale Bank. 
 
Een eerste seminarie is gepland op 10 maart, 2017 om 16u in de 
NBB. Prof. Dr. Tsanakas zal een lezing houden 'Beyond Model Risk'. 
Voor meer info en inschrijving op dit event, zie 
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/onderzoek-en-
samenwerking/actuarial-science-seminar 
Dr. Tsanakas was ook eerder te gast in het ACP Actuarieel Contact 
Programma van KU Leuven. 
 
Een tweede seminarie is gepland op 16 juni, 2017. Prof. Dr. Paul 
Embrechts zal het dan hebben over 'The past, the present and the 
future of the regulatory landscape: a personal perspective'. 

https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/onderzoek-en-samenwerking/actuarial-science-seminar
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/onderzoek-en-samenwerking/actuarial-science-seminar
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Beste Alumni & Friends,  
 
Wij nemen graag de gelegenheid om u met deze nieuwsbrief op 
de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de actuariële 
onderzoeksgroep aan uw Alma Mater KU Leuven.  
  
We mogen met fierheid terugblikken op het laatste Alumni & 
Friends jaarevent dat plaatsvond op 30 september ll. met meer 
dan 120 aanwezigen. We vierden 75 jaar actuarieel onderwijs en 
onderzoek aan onze faculteit. Prof. Marc Goovaerts werd 
aangesteld als nieuwe Verdienstelijke KU Leuven actuaris. Bij de 
viering van 75 jaar werd ook een boek uitgegeven waarin niet 
alleen wordt teruggeblikt op de geschiedenis van het actuariaat, 
maar eveneens nagedacht over hoe de toekomstige evolutie van 
de opleiding en het beroep er zou kunnen uitzien. De digitale 
versie van dit boek kan u downloaden op de website. Er zijn nog 
enkele gedrukte exemplaren ter beschikking. 
http://www.friendsactuariaatleuven.be/75book.pdf  

 
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  
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NIEUWS :  
 
Bart De Smet manager van 2016.  
 
Dhr. Bart De Smet,  topman van verzekeraar 
AGEAS en peter van onze Alumni & Friends  
vereniging, is door de lezers van Trends 
uitgeroepen tot manager van het jaar 2016.  
 
Onder het leiderschap van Bart, die in 2009 aan 
het hoofd kwam van Ageas, werd Ageas één van 
de blue chips van de Belgische beurs. Ageas 
werd sterk geïnternationaliseerd  en bouwde 
zijn marktposities uit o.a. in China en de UK. 
  
Vanuit onze alumnivereniging wensen we Bart 
van harte proficiat!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gezamenlijk  Tsinghua  -  KU Leuven  PhD  
 
Onderzoeker Ze Chen is dit academiejaar op 
studiebezoek aan KU Leuven. Hij werkt aan een 
PhD dat gezamenlijk zal uitgereikt worden door KU 
Leuven en Tsinghua University. Deze laatste 
universiteit is gevestigd in Beijng en wordt 
algemeen beschouwd als de nr. 1 universiteit van 
China.  Promotor in Tsinghua is Prof. Dr. Bingzheng 
Chen, promotor aan KU Leuven is Jan Dhaene.  
 
De Chinese PhD student doet momenteel 
onderzoek over market-consistent valuation.  
Het is voor de eerste keer dat onze actuariële 
onderzoeksgroep is betrokken in een inter-
universitair doctoraat. 
 
 
Bezoek zeker eens onze website : 
http://friendsactuariaatleuven.be 
 
 

'Modern Actuarial Risk Theory' 
Vertaling in Perzisch 
 
Het actuarieel leerboek 'Modern 
Actuarial Risk Theory' (auteurs: 
Rob Kaas, Marc Goovaerts, Jan 
Dhaene, Michel Denuit) is naast   
het Engels, het Chinees en het 
Russisch, nu ook gepubliceerd in 
het Perzisch. 
 
De Perzische editie (zie foto) wordt 
uitgegeven door IRC (Insurance 
Research Center, Central Insurance 
of I.R. Iran). 

http://www.friendsactuariaatleuven.be/75book.pdf
http://friendsactuariaatleuven.be/
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