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STELLINGEN BIJ PROEFSCHRIFT ‘ESSAYS ON VALUATION AND RISK 

MANAGEMENT FOR INSURERS’ VAN RICHARD PLAT 

 

 

 

I. De prijs van een swaprente-afhankelijke embedded optie kan veelal goed benaderd 

worden met analytisch formules, onder de veronderstelling van een onderliggende 

normale verdeling voor de korte rente. 

 

II. Voor heel complexe swaprente-afhankelijke embedded opties waarvan de prijzen 

middels Monte Carlo simulatie bepaald moeten worden, kan de rekentijd significant 

verminderd worden door het gebruik de ‘control variate’ techniek in combinatie met 

ontwikkelde analytische formules voor prijzen van soortgelijke (simpelere) swaprente-

afhankelijke embedded opties. 

 

III. Het meenemen van stochastische volatiliteit voor aandelenprijzen heeft een 

significante impact op de waardering en hedging van Guaranteed Annuity Options. 

 

IV. Het combineren van aantrekkelijke karakteristieken van bestaande stochastische 

sterftemodellen leidt tot een stochastisch sterftemodel dat meer geschikt is voor 

gebruik in het risico management proces van verzekeraars. 

 

V. Er zijn minimaal drie, maar mogelijk meer, stochastische factoren nodig om de 

samenhang tussen sterftekansen voor verschillende leeftijden enigszins realistisch te 

kunnen modelleren. 

 

VI. Stochastische modellen voor bevolkingssterfte zijn niet direct toepasbaar voor 

verzekeringsportefeuilles: daarvoor is een additioneel stochastisch proces benodigd. 

 

VII. Gegeven de significante impact van portefeuille specifieke onzekerheid, is het minder 

zinvol voor kleine verzekeringsportefeuilles om sterfterisico te hedgen met 

instrumenten waarvan de uitbetaling afhangt van de bevolkingssterfte. 

 

VIII. Er is grote verbetering mogelijk in het kwantificeren van toekomstige kasstromen en 

de bijbehorende onzekerheid voor schadeverzekeringen door gebruik te maken van 

data op het niveau van individuele schades.  

 

IX. Er worden door Nederlandse voetbalclubs teveel duurbetaalde buitenlandse voetballers 

gehaald die beperkte toegevoegde waarde hebben. 

 

X. Robert Gesink wint de Tour de France van 2011. 

 

 

 


