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Na de ontvangst gaf Jeroen Breen, managing director
van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de aftrap.
Vanwege zijn verleden bij de marine, ontstond het
idee om Risk Management vanuit het oogpunt van de
marine te bekijken. Kolonel der Mariniers Jarst de
Jong nam de aanwezigen mee in zijn presentatie. Al
snel bleek dat operationeel risico het belangrijkste
onderdeel vormt en dat Zwarte Zwanen fatale
gevolgen kunnen hebben. Dit is toch even van een
andere orde dan wanneer de dekkingsgraad van een
pensioenfonds onder de 100% komt. Als voorbeeld
werden de diverse missies naar Afghanistan
genoemd. Onder zware omstandigheden moesten
taken worden verricht met veel risico’s. Op basis van
ervaring, gevoel, meting en overleg worden
beslissingen genomen om een bepaald risico te
nemen.

Aansluitend volgde de presentatie van prof. dr. Roger
Laeven Van Johan de Witt naar Solvency II: Waerdije
van Lyfrenten. De Waerdije was een rapport voor de
Staten-Generaal en bevatte de eerste waarde-
berekeningen van annuïteiten waarin sterftekansen
en (samengestelde) rente gecombineerd worden.
Leuke constatering was dat het rapport wel wat
foutjes bevat. Na een overzicht van de actualiteiten
op dit gebied blijkt dat voor Solvency II de moderne
Johan de Witt harder nodig is dan ooit.

Na de presentaties werden de deelnemers in groepen
rondgeleid op het schip, dat werd klaargemaakt voor
de volgende missie richting Somalië om de piraterij
aan te pakken.
Aansluitend was er nog gelegenheid om na te praten
en te netwerken onder het genot van een hapje en
een drankje.

Het was een mooie en interessante bijeenkomst. Wat
mij betreft mogen de bijeenkomsten van het
Actuarieel Genootschap vaker op een locatie
plaatsvinden waar de inhoud goed past bij de
omgeving. Ik kijk in ieder geval alvast uit naar de
volgende locatie! �

V E R S L A G  J O H A N  D E  W I T T  L E Z I N G
I N  D E N  H E L D E R  

door Geert Mattelé

De Johan de Witt lezing van woensdag 24 april jl. vond deze keer plaats op een bijzondere locatie, namelijk
amfibisch transportschip Hr. Ms. Johan de Witt te Den Helder. Dat deze locatie als bijzonder werd ervaren, bleek ook
uit de grote opkomst (ruim 100 deelnemers!). Om 13.00 uur werden de deelnemers door de bemanning welkom
geheten op het marineschip.




