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1 ) Deling van het sterfteresultaat in een periode met de overlevenden 
van die periode heeft geen enkele invloed op de subsidiërende 
solidariteit indien deling alleen geschiedt als iedereen in leven 
blijft. Hetzelfde geldt bij deling van het sterfteresultaat met de 
nabestaanden van zij die zijn overledenen in die periode, indien 
de bepaling geldt dat alleen wordt gedeeld als iedereen overlijdt. 
(Hoofdstuk 3 van het proefschrift) 

2) De traditionele veronderstelling in het levenactuariaat dat 
individuen, gegeven hetzelfde observeerbare risicoprofiel, een 
homogene groep vormen, is vaak een veilige veronderstelling in 
het systeem van proportionele sterfteresultaatsdeling indien alleen 
positieve sterftewinsten worden gedeeld. 
(Hoofdstuk 4 van het proefschrift) 

3) In theorie bestaan er contracten met een zekere carenztijd die niet 
gekocht worden tegen actuariële premie ook al is de nutsfunctie 
van kandidaat verzekerden concaaf en niet dalend. 
(Hoofdstuk 5 van het proefschrift) 

4) In tegenstelling tot het eigen risico kan, indien de carenztijd als 
screening instrument bij asymmetrie van informatie wordt 
gehanteerd, een pooling contract (in dit geval één contract met 
volledige dekking, dus geen carenztijd) als evenwicht resulteren. 
Deze conclusie geldt bij een monopolistische verzekeraar en ook 
bij volledige concurrentie. In het laatste geval is vereist dat alle 
verzekeraars rekening houden met reacties van concurrenten op 
hun eigen strategie. 
(Hoofdstuk 5 van het proefschrift) 



5) Onder de veronderstelling dat iedere schade hooguit één keer kan 
worden gemeld kan het semiparametrische Cox-model worden 
gebruikt bij de voorspelling van aantallen toekomstige 
schademeldingen. 
(Hoofdstuk 6 van het proefschrift) 

6) Het is een hardnekkig en wijdverbeid misverstand dat het voor 
iemand zonder meer zinloos zou zijn een levensverzekering af te 
sluiten als een levensverzekeraar alle relevante informatie over 
zo'n persoon zou kunnen en mogen achterhalen en gebruiken en 
precies zou weten hoe die informatie in het tarief van zo'n 
verzekering te verwerken. 

7) Het is dat volgens de meeste Nederlandse woordenboeken niet is 
voldaan aan de criteria van solidariteit (definitie volgens Van 
Dale: "bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid de 
consequenties daarvan te dragen"), anders zou men bij een 
piramidefonds van intergenerationele solidariteit mogen spreken. 

8) Knap is de individuele lij f rente verzekeraar die er in slaagt op 
legale wijze zijn produkt te verkopen aan personen, die op grond 
van rook- en drinkgedrag, overige leefgewoonten en woonregio 
als voor het bedrijf zeer gunstige risico's kunnen worden 
beschouwd. 

9) Het Elo-ratingsysteem is een voorbeeld van experience rating 
toegepast op onderling niet onafhankelijke risico's. 

10) Het woord "je", in Nederland vaak gebruikt in gevallen waar "ik" 
of "wij" als te onbescheiden of "men" als te onpersoonlijk wordt 
beschouwd, kan door de toegesprokene wel degelijk als "jij" 
worden geïnterpreteerd. 
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