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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Omschrijving titel 

Zoals de titel aangeeft staan in dit proefschrift drie termen centraal die hieronder één voor 
één aan de orde zullen komen. 

Dat het in dit proefschrift vooral over kansen gaat wordt in de titel aangegeven door 
het begrip "hazard rate". Letterlijk betekent hazard rate "kwade kans", maar daarmee is 
de werkelijke betekenis van het begrip niet, of hooguit maar voor een deel, weergegeven, en 
wel om twee redenen. In de eerste plaats is aan een hazard rate altijd een tijdsdimensie 
gekoppeld. Een hazard rate is een voorwaardelijke kans. Algemeen gedefinieerd is een 
hazard rate namelijk de kans op een bepaalde gebeurtenis op een bepaald tijdstip of in 
een bepaalde periode, gegeven al datgene wat tot het begin van dat tijdstip of het begin 
van die periode gebeurt. Een voorbeeld van een hazard rate is de kans voor een actieve 
30-jarige werknemer om op zijn 50e voorgoed arbeidsongeschikt te worden, gegeven dat 
deze van zijn 30e tot zijn 35e gezond, van zijn 35e tot zijn 40e arbeidsongeschikt en van 
zijn 40e tot zijn 50e gezond is. Een ander voorbeeld van een hazard rate is de kans dat 
een fabrieksmachine na 10 jaar defect raakt gegeven dat deze in die 10 jaar nooit defect 
is geweest. Maar, en dit is de tweede reden waarom "kwade kans" de lading niet geheel 
dekt, het hoeft bij hazard rates niet alleen te gaan om gebeurtenissen waaraan velen een 
ongunstige associatie toekennen. Een voorbeeld van een hazard rate is ook de kans dat 
25-jarige man op zijn 50e verjaardag een baan vindt, gegeven dat hij tot zijn 50e werkloos 
is. Of de kans voor een pasgeboren meisje om bij het bereiken van haar 60e verjaardag in 
het huwelijk te treden, gegeven dat ze van haar 20e tot haar 25e, van haar 30e tot haar 
40e en van haar 45e tot haar 59e getrouwd is. 

Uit de bovenstaande voorbeelden kan men afleiden dat het bij een hazard rate gaat om 
een (voorwaardelijke) kans om van de ene toestand in de andere terecht te komen: van 
gezond naar voorgoed arbeidsongeschikt, van "machine werkt" naar "machine defect", 
van werkloos naar werkzaam of van alleenstaand naar gehuwd. Zijn alle hazard rates 
bekend, dan kunnen ook onvoorwaardelijke kansen worden bepaald: bijvoorbeeld de kans 
voor een 30-jarige werknemer om binnen 20 jaar arbeidsongeschikt te worden of de kans 
voor een machine om minstens 10 jaar geen mankementen te vertonen. 

Heterogeniteit is synoniem voor ongelijksoortigheid. Een heterogene groep bestaat uit 
mensen of zaken die verschillende eigenschappen hebben. In de titel staat "Heterogeneity 
of hazard rates" wat erop duidt dat het verschil in eigenschappen bij die mensen of zaken 
vertaald wordt in een verschil in kansen op één en dezelfde gebeurtenis. Zo heeft niet 
iedere fabrieksmachine dezelfde kans om het na 10 jaar trouwe dienst te begeven en heeft 
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niet ieder pasgeboren meisje met een huwelijks ver loop als in de tweede alinea beschreven 
dezelfde kans om op haar 60e te trouwen. 

Het derde begrip uit de titel ("insurance"), staat voor het toepassingsveld van de an
dere twee begrippen. Het gaat om verzekeringen, meer specifiek om de verzeke-
ringswiskunde en verzekeringseconomie. 

Doel proefschrift 

Heterogeniteitsmodellen gebaseerd op hazard rates hebben vele toepassingen gevonden in 
wetenschappelijke disciplines als medische statistiek, demografie, arbeidsmarkteconomie 
en econometrie. Dit is ook wel verklaarbaar want in alle genoemde vakgebieden speelt tijd 
een belangrijke rol en een aanpak met behulp van hazard rates - die een functie van de 
tijd zijn - is bij uitstek geschikt om processen in de tijd te analyseren. Bovendien wordt 
er nadrukkelijk van uitgegaan dat de personen of zaken waarom het gaat een heterogene 
groep vormen en dus verschillende kansen op dezelfde gebeurtenis hebben. (Het is zelfs 
mogelijk om rekening te houden met heterogeniteit als deze niet waarneembaar is.) Denk 
bij toepassingen aan het voorspellen van de resterende levensduur van een patiënt die een 
bepaalde behandeling heeft ondergaan (medische statistiek) of het schatten van de kans 
dat een werkloze die een bepaalde opleiding heeft gevolgd binnen vijfjaar na scholing een 
vaste baan vindt. 

Problemen op actuarieel gebied zijn vaak bij uitstek geschikt om aan te pakken door 
middel van hazard rates met een heterogeniteitsaanname. Immers, bij verzekeringscon
tracten is de tijdsdimensie niet te verwaarlozen. Dit geldt al helemaal voor levensverze
keringen die in de regel meerdere jaren omvatten en waarbij de premie doorgaans gegaran
deerd is. Maar ook bij schadeverzekeringen kan een actuaris bijna nooit om het begrip 
tijd heen. Zo bestaan er ook in de schadeverzekeringsbranche contracten voor meerdere 
jaren, ook al kan de premie gedurende de looptijd van het contract worden aangepast aan 
de schade-ervaring. Verder is de veronderstelling van heterogeniteit een realistische, ook 
als de risico's bij acceptatie niet van elkaar te onderscheiden zijn. 

Desondanks zijn er in de literatuur over de verzekeringswiskunde en verzekerings
economie tot dusverre maar weinig publicaties verschenen waar de beide concepten he
terogeniteit en hazard rate aan de orde komen. Dit geldt zowel voor het leven- als het 
schade-actuariaat. Beide disciplines zullen hieronder aan bod komen. 

Een aanpak door middel van hazard rates is inherent aan het leven-actuariaat. Een 
klassiek voorbeeld is te vinden in de elementaire levensverzekeringswiskunde waar het 
alleen gaat om de vraag of een verzekerde nog in leven is of reeds is overleden (en zaken 
als ziekte en arbeidsongeschiktheid geen rol spelen). We hebben het over de sterfte-
intensiteit als een bijzonder geval van een hazard rate: de kans dat iemand na een tijdstip 
ergens in de toekomst overlijdt gegeven dat deze op dat tijdstip nog in leven is (dit is 
een andere kans dan de onvoorwaardelijke kans dat zo iemand na het genoemde tijdstip 
overlijdt). Als alle relevante sterfte-intensiteiten bekend zijn kunnen ook alle mogelijke 
meerjarige overlevingskansen en over lij denskansen worden vastgesteld. 
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Aan de andere kant blijft het heterogeniteitsaspect echter achterwege of op zijn minst 
onderbelicht. Zo is in de praktijk in de meeste gevallen de risicoclassificatie beperkt, 
zeker in vergelijking met veel schadeverzekeringen. Hoewel kandidaat-verzekerden in veel 
gevallen een acceptatieprocedure moeten ondergaan en sommige verzekeringmaatschap
pijen rookgewoonten als risicofactor hanteren hangt de premie vaak alleen maar af van 
geslacht, leeftijd en eventueel gezondheidstoestand. Bovendien is de standaardveronder
stelling die van homogeniteit (gelijksoortigheid). Er wordt standaard van uitgegaan dat 
mensen die op grond van de gebruikte risicofactoren identiek zijn (bijvoorbeeld alle niet-
rokende vrouwen van 27 jaar oud die op grond van de uitslag van de acceptatieprocedure 
als gezond kunnen worden bestempeld) ook daadwerkelijk hetzelfde risicoprofiel hebben 
(bijvoorbeeld dezelfde kans om de komende 30 jaar te overleven). De homogeniteitsaan-
name geldt al min of meer sinds het ontstaan van de levensverzekeringswiskunde, inmid
dels ruim 300 jaar geleden. 

Een dergelijke veronderstelling geldt niet in het schade-actuariaat. De risicoclassificatie 
en premiedifferentiatie is bij schadeverzekeringen vaak al een stuk verfijnder dan bij le
vensverzekeringen omdat in veel gevallen meer risicofactoren meetellen bij de bepaling 
van de premie. Bovendien bestaan er modellen in het schade-actuariaat waarbij expliciet 
rekening wordt gehouden met niet-observeerbare heterogeniteit tussen contracten. Dus 
ook al zijn twee contracten identiek op grond van de gebruikte observeerbare risicofactoren 
(bijvoorbeeld bij autoverzekering: dezelfde auto, dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht 
van de bestuurders en dezelfde regio waarin de bestuurders wonen), dan nog wordt er 
van uitgegaan dat de schadekansen verschillend kunnen zijn. Die verschillen komen tot 
uitdrukking in de schade-ervaring van deze twee contracten. Deze schade-ervaring kan 
dan worden gebruikt om de premie in de loop der tijd aan te passen; we hebben dan met 
ervaringstarifering van doen. Credibiliteitsmodellen, waarbij de premie voor elk contract 
een gewogen gemiddelde is van de schade-ervaring van het individuele contract en van de 
schade-ervaring van de collectiviteit van soortgelijke contracten in de portefeuille van de 
verzekeraar, zijn hiervan een voorbeeld. In de praktijk zijn vooral bonus-malus systemen 
een voorbeeld van ervaringstarifering. 

Anderzijds heeft een aanpak door middel van hazard rates tot nu toe weinig ingang 
gevonden in het schade-actuariaat. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat veel 
modellen gebaseerd zijn op slechts één periode. Maar ook in gevallen waar het tijdsaspect 
van wezenlijk belang is, zoals het bepalen van voorzieningen voor nog niet afgewikkelde 
schaden, vindt doorgaans geen modellering op basis van hazard rates plaats. 

In dit boek worden in de hoofdstukken 2 tot en met 6 (hoofdstuk 1 leidt in en hoofdstuk 
7 geeft de conclusies weer) onderwerpen uit de verzekeringswiskunde en -economie behan
deld waarbij de beide begrippen hazard rate en heterogeniteit een belangrijke rol spelen. 
Dit houdt in dat er altijd een tijdsdimensie is en dat de contracten in de portefeuille 
van een verzekeraar verschillende risico's vormen. Zowel problemen op het gebied van 
levensverzekering als die op het terrein van de schadeverzekering komen aan de orde. 
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De onderwerpen van het proefschrift 

Basis van de bovengenoemde modellen voor ervaringstarifering in het schade-actuariaat, 
waarbij de niet observeerbare heterogeniteit tussen contracten steeds nauwkeuriger kan 
worden geschat naarmate de tijd verstrijkt en de schade-ervaring voor elk contract toe
neemt, is het zogeheten vaas-uit-vazenmodel. Eenzelfde vaas-uit-vazenmodel is van toepas
sing op alle contracten die hetzelfde risicoprofiel hebben op grond van de observeerbare 
risicofactoren. (Dus als een individuele levensverzekeraar mensen bij acceptatie alleen 
beoordeelt op grond van leeftijd en geslacht gaat het om mensen met dezelfde leeftijd en 
hetzelfde geslacht.) Neem aan dat in een grote vaas meerdere kleine vazen zitten. In iedere 
kleine vaas zitten knikkers. Bij ieder willekeurig contract is sprake van twee loterijen. De 
eerste loterij houdt in de trekking van een kleine vaas uit de grote. De realisatie van deze 
trekking legt het risicoprofiel van het contract vast. De tweede loterij is de trekking uit de 
kleine vaas van een knikker. De realisatie van deze laatste trekking is de totaalschade die 
een verzekeraar lijdt op het contract. De clou is dat alleen deze tweede trekking voor de 
verzekeraar observeerbaar is. Voor de mogelijke uitkomsten van de eerste trekking moet 
de verzekeraar zich baseren op ervaringen met soortgelijke contracten uit het verleden. 
Nieuwe verzekeringnemers betalen in eerste instantie een soort doorsneepremie omdat er 
nog geen schade-ervaring is opgebouwd. Aangenomen dat de verwachte omvang van de 
premiebetalingen overeenkomt met de verwachte omvang van de uitkeringen, houdt dit 
in dat de goede risico's de slechte subsidiëren. Formeler gesteld is er sprake van sub
sidiërende solidariteit. Het zijn de Wit en van Eeghen geweest die in 1984 aan deze vorm 
van solidariteit (en dit is ook wat de meeste mensen onder solidariteit verstaan als het om 
verzekeren gaat) een kwantitatieve maatstaf hebben gegeven. Overigens, ook als iedere 
polishouder een premie zou betalen die precies zou zijn afgestemd op het te verzekeren 
risico, zou er sprake zijn van een vorm van solidariteit. Binnen een pool van identieke 
risico's betalen de polishouders zonder schade namelijk voor hen met schade. We hebben 
het dan over de kanssolidariteit, het fundament van verzekeren op individuele basis. Ook 
voor de kanssolidariteit hebben de Wit en van Eeghen in 1984 een kwantitatieve maatstaf 
afgeleid. Het typerende van ervaringstarifering is dat gaandeweg de subsidiërende soli
dariteit minder wordt (omdat elk contract zijn eigen schade-ervaring opbouwt) maar de 
kanssolidariteit in stand blijft. 

Het bovengenoemde vaas-uit-vazenmodel wordt in hoofdstuk 2 toegepast op een indi
vidueel levensverzekeringscontract. Maatstaven voor subsidiërende solidariteit, gebaseerd 
op die van de Wit en van Eeghen, worden opgesteld. Dit wordt niet alleen gedaan voor de 
gehele contractduur - die doorgaans meerdere jaren omvat - maar ook voor afzonderlijke 
polisjaren. De reden voor dit laatste is dat een verzekeraar ook geïnteresseerd is in maat
staven op jaarniveau. Het blijkt dat complicaties optreden omdat bij levencontracten 
premiebetaling niet is beperkt tot het tijdstip van afgifte van de polis (in dat laatste geval 
zou er sprake zijn van koopsombetaling). Dat er doorgaans gereserveerd moet worden 
voor toekomstige uitkeringen maakt de zaak er ook ingewikkelder op. 

Bij individuele levensverzekeringen heeft het - in tegenstelling tot schadeverzekeringen 
en collectieve levensverzekeringen - geen zin om premies aan te passen in de tijd omdat 
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er geen verschil is tussen wel en geen ervaringstarifering. Dit wordt in hoofdstuk 2 ook 
formeel bevestigd. Wil een verzekeraar toch de bovengenoemde subsidiërende solidariteit 
tussen contracten verminderen - om zich in te dekken tegen het gevaar van zelfselectie 
door kandidaat-verzekerden - dan zal deze naar andere methoden moeten omzien. Het 
systeem van proportionele sterftewinstdeling, uiteengezet in de hoofdstukken 3 en 4, is een 
poging daartoe. Gekeken wordt naar het sterfteresultaat in een periode. Het systeem zit 
zo in elkaar dat een vaste, van tevoren bekende, proportie van het totale sterfteresultaat 
aan het einde van die periode wordt gedeeld met een aantal belanghebbenden. Twee 
varianten worden onderscheiden. In het eerste geval zijn de belanghebbenden degenen die 
de periode hebben overleefd. In de tweede variant zijn het de nabestaanden van degenen 
die in de periode zijn overleden die delen in de sterftewinst. Wil er sprake zijn van 
winstdeling dan moet het werkelijke aantal overledenen wel aan een criterium voldoen. 
Dit criterium kan zo worden gesteld dat alleen positieve sterftewinsten worden gedeeld 
(dit laatste is in de praktijk normaal gesproken vereist). 

In hoofdstuk 3 wordt vooral nagegaan wat de invloed van dit systeem is op de sub
sidiërende solidariteit. Het is moeilijk om conclusies te trekken, maar in veel praktisch 
relevante gevallen draagt het systeem bij tot een verminderde subsidiërende solidariteit, 
als er sprake is van een contract met negatief overlijdensrisico (vroegtijdig overlijden 
van een individu is dan voordelig voor de verzekeraar), zoals een lijfrente. Voorwaarde 
is dan dat gedeeld wordt indien het werkelijke aantal overledenen minstens zo groot is 
als het verwachte aantal (zodat alleen positieve sterftewinsten worden gedeeld) en dat 
de nabestaanden van de overledenen de begunstigden van het winstdelingssysteem zijn. 
Mogelijk kan de subsidiërende solidariteit ook verminderd worden bij verzekeringen met 
positief overlijdensrisico (vroegtijdig overlijden is dan nadelig voor de verzekeraar) zoals 
overlijdensrisicoverzekeringen, als dan de overlevenden de begunstigden zijn van het de
lingssysteem en gedeeld wordt indien het werkelijke aantal overledenen niet groter is dan 
het verwachte aantal. Voorwaarde hiervoor is dat het verwachte aantal overlij densgevallen 
groter is dan één. Indien namelijk alleen wordt gedeeld aan de overlevenden als iedereen 
overleeft heeft dit geen enkele invloed op de subsidiërende solidariteit. (Hetzelfde geldt 
voor deling aan de nabestaanden onder de voorwaarde dat alleen wordt gedeeld indien 
iedereen overlijdt, maar dit is in de praktijk van veel minder belang.) 

Los van het solidariteitsvraagstuk heeft het systeem in ieder geval een voor de verze
keraar aantrekkelijke eigenschap, namelijk dat het bijdraagt tot een lagere variantie (maat 
voor de fluctuatie) van het totale sterfteresultaat. 

In hoofdstuk 3 is verondersteld dat de verzekeringsmaatschappij alle overlij denskansen 
van de verschillende verzekerde personen in zijn portefeuille perfect kent. Op zich is dat 
een wat vreemde assumptie omdat de verzekeraar hierdoor in staat is om de risico's 
perfect te classificeren en bij elk contract de premie perfect af te stemmen op het risico. 
De verzekeraar heeft het winstdelingssysteem dus niet nodig om de onderlinge subsidiëring 
tussen de contracten te verminderen. Invoeren van dit systeem zou wel goed te verdedigen 
zijn als het bedrijf geen volledige en perfecte informatie zou hebben over de personen. De 
lezer kan hoofdstuk 3 dan ook het beste zien als een tussenstap op weg naar een model 
waarbij dat inderdaad wordt aangenomen. Men kan bijvoorbeeld veronderstellen dat op 
ieder individu een vaas-uit-vazenmodel van toepassing is, zoals in hoofdstuk 2 aan de orde 
is gekomen. Een ander voorbeeld is aan te nemen dat de verzekeraar van elk individu 
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in de portefeuille alleen de minimaal mogelijke en de maximaal mogelijke overlijdenskans 
kent en verder weet wat de gemiddelde overlij denskans van een persoon in de portefeuille 
is. In hoofdstuk 3 is uitgegaan van perfecte en volledige informatie om na te kunnen gaan 
of het systeem überhaupt zou kunnen werken. 

In hoofdstuk 4 wordt de veronderstelling van perfecte observeerbaarheid versoepeld. 
Er wordt niet meer aangenomen dat alle overlij denskansen bij de verzekeraar bekend zijn. 
Nagegaan wordt hoe een veilige risicopremie (door verzekerden te betalen aan het begin 
van de periode) kan worden gevonden, ervan uitgaande dat de minimaal mogelijke en 
maximaal mogelijke overlij denskans gegeven zijn. Er worden twee varianten onderschei
den die te maken hebben met de vraag hoe de overlij denskansen gedurende de periode 
gespecificeerd zijn. In het eerste geval zijn de overlij denskansen vast (dat wil zeggen: 
van tevoren bepaald) en is de gemiddelde sterftekans bekend. Aangetoond wordt in het 
proefschrift dat het in veel gevallen veilig is om te veronderstellen dat de sterftekans voor 
alle personen in de portefeuille gelijk is aan de gemiddelde overlij denskans. In het tweede 
geval zijn de overlij denskansen stochastisch: Moeder Natuur neemt eerst een beslissing 
over die waarde van de sterftekans per individu in de portefeuille. Een specifiek model 
wordt behandeld. In deze samenvatting zullen niet alle ins en outs aan de orde komen 
maar in ieder geval wordt aangenomen dat de verzekerden in een aantal groepen is op te 
splitsen. De verzekeraar kent de groepsstructuur van de portefeuille niet (d.w.z. weet niet 
hoeveel groepen dit zijn en hoe groot deze groepen zijn) maar weet wel welke beslissin
gen Moeder Natuur zou kunnen nemen over de sterftekans van ieder individu indien de 
groepsstructuur bekend zou zijn. Het is moeilijk om algemene conclusies in het te trekken 
maar een aantal bijzondere gevallen van sterftewinstdeling is behandeld, waarbij het het 
veiligst is om te veronderstellen dat elk contract uit een andere groep afkomstig is (het 
totaal aantal groepen is dan dus gelijk aan het totaal aantal contracten.) 

Hoofdstuk 5 gaat in op de problematiek die kan ontstaan bij asymmetrie van infor
matie. In dat geval weten (kandidaat-)verzekerden meer over zichzelf dan verzekeraars 
over (kandidaat-)verzekerden. Aan de orde komt een model waarin het mogelijke gevolg 
hiervan, namelijk zelfselectie, nadrukkelijk speelt. We gaan ervan uit dat de gehele bevol
king in twee groepen is op te splitsen: individuen met een grote kans op schade, hierna 
te noemen de hoge risico's en personen met een kleine kans op schade, die hierna de 
lage risico 's zullen worden genoemd. In de economische literatuur is aangetoond dat de 
verzekeraar gebruik kan maken van het eigen risico als screening instrument. Dit betekent 
in dit geval dat twee contracten met verschillend eigen risico en ook verschillende prijs op 
de markt worden gebracht. Eén van deze contracten bevat een eigen risico en is bedoeld 
voor de lage risico's. Het andere contract, zonder eigen risico dus met volledige dekking, 
is bedoeld voor de hoge risico's. De contracten worden zodanig geconstrueerd dat de hoge 
risico's ook daadwerkelijk voor het contract met volledige dekking zullen kiezen en de lage 
risico's inderdaad voor het contract met eigen risico. Hierbij wordt geprofiteerd van het 
feit dat de lage risico's eerder bereid zijn een eigen risico te accepteren. 

Diverse auteurs op het gebied van de speltheorie hebben aangetoond dat zowel voor 
een monopolistische verzekeringsmarkt als voor het geval van een markt van volledige 
concurrentie een evenwicht kan worden bereikt. In zo'n geval hanteert elke verzekeraar 
in de verzekeringsmarkt dezelfde strategie omdat geen enkel bedrijf er baat bij heeft een 
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ander beleid te voeren. Zo'n evenwicht wordt gekenmerkt door een strategie als hierboven 
beschreven. Indien er maar één, monopolistische, verzekeraar is komt dit evenwicht neer 
op een strategie die voor een maximale winst zorgt. In geval van volledige concurrentie is 
aangenomen dat alle verzekeraars bij het bepalen van hun strategie nadrukkelijk rekening 
houden met reacties van concurrenten op de lange termijn. 

Bij levensverzekering komt, omdat het verzekerde bedrag bij "schade" (in dat geval 
overlijden) vast ligt, een eigen risico neer op een lagere uitkering. Voorwaarde voor het 
bestaan van een evenwicht is, zeker bij een markt van volledige concurrentie, dat alle 
verzekeraars inzage van elkaar hebben over de verzekeringsaankopen van elk individu. 
Aan deze voorwaarde hoeft niet te zijn voldaan ook al wordt bij acceptatie in de praktijk 
van een kandidaat-verzekerde gevraagd of deze bij andere verzekeraars ook polissen heeft 
lopen. 

Bij de carenztijd als screening instrument speelt dit probleem niet. De carenztijd 
van een polis is namelijk de tijd, gerekend vanaf het tijdstip van afgifte van de polis, 
gedurende welke geen uitkering plaats vindt bij het optreden van een gebeurtenis met 
schade waarvoor de polis dekking biedt. Als dus de carenztijd bij een arbeidsongeschikt
heidsverzekering eenjaar bedraagt dan wordt niet uitgekeerd indien de verzekerde binnen 
een jaar na het afsluiten van de verzekering arbeidsongeschikt wordt. (In dit verband 
moet de carenztijd niet verward worden met een wachttijd. Als de wachttijd bij een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering een jaar is, wordt niet uitgekeerd gedurende het eerste 
jaar van arbeidsongeschikt zijn maar in latere jaren wel.) 

Toepassingen van de carenztijd zijn te vinden bij ziektekosten-, tandarts- en rechtsbij-
standsverzekeringen. Het gaat er bij de verzekeraar om zich teweer te stellen tegen risico's 
die al spelen nog voordat de verzekering wordt afgesloten en die tot schade zouden kunnen 
leiden waarin de verzekering voorziet (zoals lichamelijke aandoeningen of reeds lopende 
geschillen van juridische aard). Verder is in Nederland bij collectieve verzekeringen sinds 
begin 1998 het middel van de carenztijd in zwang geraakt als gevolg van de invoering van 
de Wet op de Medische Keuringen, die de mogelijkheden voor pensioenverzekeraars om 
kandidaat-verzekerden medisch te keuren sterk aan banden heeft gelegd. 

In hoofdstuk 5 wordt onderzocht in hoeverre de carenztijd als screening instrument 
effectief is. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het bovengenoemde eigen risico als 
screening instrument. In het algemeen zijn conclusies moeilijk te trekken. Indien er echter 
vanuit gegaan wordt dat de kans voor de hoge risico's om schade te lijden vôôr om het 
even welk relevant tijdstip minstens zo groot is als de kans voor de lage risico's om schade 
te lijden vôôr hetzelfde relevante tijdstip hebben de evenwichten wel wat eigenschappen 
gemeen met de evenwichten die hierboven voor het eigen risico aan de orde zijn gesteld. 

Voor een monopolistische verzekeringsmarkt houdt dit namelijk het volgende in: 

1. De hoge risico's kopen altijd een contract met volledige dekking. 

2. De lage risico's worden altijd volledig uitgebuit. Dit houdt in dat de premie die ze 
betalen ook de maximale premie is die ze bereid zijn te betalen. 

Ook bij volledige concurrentie vertonen de evenwichten overeenkomsten met die voor een 
eigen risico: 
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1. De hoge risico's kopen altijd een contract met volledige dekking. Ze betalen een 
premie ten hoogste gelijk aan de actuariële premie (dit is de premie die precies in 
overeenstemming is met het bijbehorende risico). 

2. De lage risico's betalen een premie tenminste gelijk aan de actuariële premie. 

3. De verzekeraar maakt naar verwachting winst noch verlies op zijn gehele portefeuille. 

Indien er ook nog vanuit wordt gegaan dat de graad van risico-aversie voor elk persoon 
constant is (dit houdt in dat de premie die zo'n persoon maximaal bereid is te betalen 
voor een verzekering niet afhangt van zijn totale vermogen) en nog wat voorwaarden zijn 
vervuld lijkt het evenwicht sterk op het evenwicht dat ontstaat bij het eigen risico. Dit 
geldt zowel voor een monopolistische als een volledig concurrerende markt. Een funda
menteel verschil blijft echter, voor beide markttypes, dat een evenwicht ook kan inhouden 
dat maar één contract, zonder carenztijd, aan iedereen wordt verkocht. De premie is 
in dat geval gelijk aan de maximale premie die de lage risico's bereid zijn te betalen 
(bij een monopolistische verzekeraar) of een doorsnee-premie waarbij de verzekeraar naar 
verwachting quitte zal draaien en de lage risico's de hoge subsidiëren. Voorwaarde voor 
een dergelijk pooling contract is dat het aandeel van hoge risico's in de bevolking klein ge
noeg is. Een dergelijk evenwicht bestaat niet bij een eigen risico als screening instrument 
(althans, niet onder de assumpties die in dit proefschrift zijn gedaan). 

In hoofdstuk 6 komt een probleem aan de orde dat typerend is voor de schadeverzekerings
sector: het voorspellen van toekomstige schade-aantallen. Het gaat hierbij om schaden die 
reeds zijn opgetreden maar nog niet door de verzekerde zijn gemeld (IBNR: Incurred But 
Not Reported) of om schaden die reeds zijn gemeld maar nog niet door de verzekeraar 
zijn afgehandeld (RBNS: Reported But Not Settled). In de literatuur zijn reeds ver
scheidene modellen ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Kenmerk van de meeste 
van deze modellen is dat ze parametrisch zijn. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat 
de kansverdeling die ten grondslag ligt aan de waarnemingen (IBNR: het aantal claims 
dat wordt gerapporteerd; RBNS: het aantal gerapporteerde claims dat wordt afgehan
deld) tot een zekere soort verdeling behoort. Het voordeel van een dergelijke aanpak 
is dat het schatten van de effecten van de gebruikte risicofactoren op de toekomstige 
claimaantallen, door middel van de Maximum Likelihood methode, vrij eenvoudig is. Een 
belangrijk nadeel is echter dat de kans bestaat dat de genoemde soort kansverdeling ver
keerd gekozen is (met andere woorden: er sprake is van een misspecificatie) waardoor het 
schatten volgens Maximum Likelihood niet consistent is. (Een schatting is consistent als 
de kans dat een waargenomen waarde afwijkt van een bijbehorende geschatte waarde naar 
nul gaat als het aantal waarnemingen oneindig groot is). 

De niet-parametrische schattingsmethoden vereisen geen specificatie van een bepaalde 
soort kansverdeling, waardoor er geen kans op inconsistentie bestaat. Daar staat echter 
tegenover dat het schatten van de bovengenoemde effecten vaak een ingewikkelde aan
gelegenheid is die veel waarnemingen vergt. 

Tussen de beide soorten in zijn er de semi-parametrische schattingsmethoden die van 
een gedeelte van de effecten vergen dat ze tot een bepaald type kansverdeling behoren. 
Van dergelijke methoden wordt vaak gezegd dat ze de voordelen hebben van zowel de 
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parametrische als de niet-parametrische methoden (en hiermee ook de nadelen van beide 
missen). 

Dit blijkt ook het geval te zijn voor het semi-parametrische Cox-model dat in hoofdstuk 
6 centraal staat. Het schatten van de effecten gaat in de praktijk vlot (ook met Maximum 
Likelihood) en de methode vereist een minder vergaande specificatie dan een parametrisch 
model. Wel geldt de voorwaarde dat iedere schade hooguit één keer gemeld kan worden 
(IBNR), danwei dat iedere gemelde schade met slechts één betaling gepaard gaat (RBNS). 

In hoofdstuk 6 worden twee bijzondere gevallen, die in de praktijk vaak voorkomen, 
uitgebreid aan de orde gesteld en van een numeriek voorbeeld voorzien. Het gaat om de 
chain ladder methode (de risicofactoren zijn in dit geval het tekenjaar (het kalenderjaar 
waarin de schade wordt geleden) en het loopjaar (het aantal jaren dat verstrijkt tussen het 
tekenjaar en het kalenderjaar waarin de schade wordt gemeld)) en de separatiemethode 
(ook hier is er sprake van twee risicofactoren, namelijk het loopjaar en het kalenderjaar 
waarin de schade wordt gemeld). 

Conclusies en aanbevelingen 

In dit proefschrift is aangetoond dat de begrippen "heterogeniteit" en "hazard rate" goed 
met elkaar kunnen worden gecombineerd in het actuariaat. Actuariële wetenschappers 
worden hierbij aangemoedigd om gegeneraliseerde modellen te ontwerpen, waarbij er zowel 
een tijdsdimensie als een heterogeniteitscomponent aan de orde is. Hiertoe zou dit werk 
als een aanzet kunnen dienen. 

Wetenschap is een zaak van lange(re) adem en sommige modellen in dit proefschrift 
zijn meer geschikt voor praktische toepassing dan andere. Wij kunnen schade-actuarissen 
aanbevelen om het semi-parametrische Cox-model te gebruiken voor de voorspelüng van 
toekomstige claimaantallen. Actuarissen werkzaam in het individuele levenbedrijf en be
last met het probleem van "asymmetrie van informatie" wordt geadviseerd te werken aan 
systemen van sterftewinstdeling. Deze moeten dan gebaseerd zijn op de veronderstelling 
dat de informatie, die de verzekeraar over het risicoprofiel van individuen heeft, onvolledig 
is (een voorbeeld hiervan is het vaas-uit-vazenmodel in hoofdstuk 2). 




