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VERSLAG BIJEENKOMST
KRING VAN ACTUARIEEL
ANALISTEN (KAA)
Het decor voor de bijeenkomst van de Kring van Actuarieel Analisten (KAA) van woensdag 26 juni
2013 in Kamerijck deed in zijn geheel niet denken aan de actuariële hectiek die tegenwoordig het
leven kenmerkt. Kabbelend water in een strak beboste omgeving met lekkere hapjes zorgde voor
een ontvangst die het programma feitelijk overbodig leek te maken. Gezien de autopech van de
hoofdspreker leek dat ook het geval te worden, maar de pragmatische inslag van de actuariële
analist werd weer eens bewezen zodat het programma tijdig kon aanvangen.
Allereerst werd de goegemeente verblijd met de mededeling dat het bestuur van
de KAA is versterkt met een tweetal kanjers. Uit de lijst met potentiële kandidaten
zijn Yanko Hoekstra en Raymond Stals naar voren getreden om het bestuur van
nieuwe impulsen te voorzien. Dat gaat ongetwijfeld lukken! Keerzijde van deze
medaille is dat het KAA bestuur afscheid heeft moeten nemen van Peng Fei Tseng
en John Rabbering. Voorzitter Willem de Klerk dankte beide coördinatoren voor de
tomeloze inzet en liet de lofzang vergezeld gaan van een fraaie bos bloemen.
Na deze algemene mededelingen was het de beurt aan spreker drs. Theo Lanser
AAG FRM. Onderwerp van dit inhoudelijke deel van het programma was de
ontwikkeling in de kapitaalseisen voor verzekeraars en pensioenfondsen in
Nederland, met als ondertitel ‘zekerheid heeft een prijs’. In een vlammend
betoog leidde Theo de aanwezigen door
de geschiedenis van de kapitaalseisen,
startend met de algemene actuariële
principes en eindigend met de
mededeling dat het nog lang niet ten
einde is. Vanuit zijn historie (Theo is
werkzaam geweest bij De Nederlandsche
Bank) werd een kijkje in de keuken gegeven over hoe die
kapitaalseisen zich ontwikkeld hebben en hoe deze eisen
voor pensioenfondsen enerzijds en verzekeraars anderzijds
telkens een periodiek divergerend en convergerend karakter
lijken te hebben. Conclusie is dan ook dat de kapitaalseisen
naast een inhoudelijk actuarieel-technisch aspect ook een
sterk politiek karakter hebben. Ondermeer door de
levendige discussie met de zaal bleek dat de twee geplande
uren nauwelijks toereikend waren. Kenmerk van een
zinvolle en leuke PE bijeenkomst!
Met een groep fanatieke KAA’ers werd tenslotte een 9-holes
Pitch and Putt gespeeld. In kleine groepjes werd de baan
onveilig gemaakt. Soms leek het ook meer op vissen dan op
golfen, maar dat mocht de pret niet drukken. Golven bleek
een activiteit te zijn die bij uitstek geschikt was om de
sociale cohesie tussen de beroepsgroepleden verder te
versterken. Al met al een bijeenkomst die als geslaagd mag
worden bestempeld. Op naar een volgende bijeenkomst! 
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