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Samenvatting (Summary in
Dutch)

Overlevingstafels worden gebruikt om de eenjarige sterftekansen te be-
schrijven in een welomschreven populatie, in functie van de bereikte leeftijd
en het kalenderjaar. Zulke kansen spelen een belangrijke rol bij het bepalen
van premies en voorzieningen bij levensverzekeringen. De ruwe schattingen
waarop overlevingstafels gebaseerd zijn kunnen worden gezien als een steek-
proef uit een grotere populatie en zijn daarom onderhevig aan stochastische
fluctuaties. Meestal echter wil de actuaris deze grootheden gladmaken om
de karakteristieken van de sterfte van de beschouwde groep, waarvan hij
vermoedt dat deze redelijk regelmatig zijn, beter uit te lichten.

Dit proefschrift beoogt een uitputtende en gedetailleerde beschrijving te
geven van verdelingsvrije afrondingsmethoden van de sterfte-ervaring in levens-
verzekering. De term verdelingsvrij verwijst naar de flexibele functionele
vorm van de regressiecurve. Net als parametrische methoden neigen ook
deze methoden naar onzuivere schattingen, maar zodanig dat het mogelijk
is een grotere onzuiverheid op te laten wegen tegen een lagere steekproe-
fvariatie. De oneffenheden van de ruwe data worden afgevlakt, alsof men
een weg aanlegt over ruw terrein. Afronden is echter meer dan gladmaken.
Gladgemaakte kansen moeten de onderliggende data goed weergeven, en
afronding zal vaak uitdraaien op een compromis tussen de best mogelijke fit
en optimale gladheid.

Regressie met lokale polynomen en lokale kernel-gewogen log-likelihood ko-
men uitgebreid aan de orde. Belangrijke kwesties over de keuze van de para-
meters voor het gladmaken, statistische eigenschappen van de schatters, cri-
teria gebruikt bij modelselectie, constructie van betrouwbaarheidsintervallen
en vergelijking van de modellen worden besproken en zowel numeriek als
grafisch geïllustreerd. Lokale verdelingsvrije technieken paren fraaie theor-
etische eigenschappen aan conceptuele eenvoud en flexibiliteit om structuur
aan te brengen in vele gegevensbestanden. Geruime aandacht wordt besteed
aan de invloed van de grenzen op de keuze van de bij de smoothing gebruikte
parameters. Deze beschouwingen illustreren de noodzaak van flexibeler ben-
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aderingen. Adaptieve lokale kernel-gewogen log-likelihood methoden worden
besproken. In hoeverre er gladgemaakt wordt verschilt van plaats tot plaats,
en de methoden staan aanpassingen toe gebaseerd op de betrouwbaarheid
van de data. Deze methoden passen zich netjes aan aan de complexiteit van
het sterfte-oppervlak, door geschikte, op de data stoelende, keuze van de
adaptieve gladstrijkparameters.
Ten slotte behandelt dit proefschrift een aantal onderwerpen die van belang
zijn voor de praktijk, en wel het construeren van portefeuille-specifieke pro-
spectieve overlevingstafels, het bepalen van het modelrisico en, zij het in
mindere mate, het risico van het oordeel van experts bij de keuze van de
externe data.


