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Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de Decaan,
Leden van de Universitaire gemeenschap,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

In de afgelopen decennia heeft het vakgebied dat zich bezighoudt met de waar-
dering van financiële contracten een grote vlucht genomen. De oorzaak daar-
voor ligt deels in de toegenomen vraag naar steeds complexere beleggings- en
verzekeringsproducten voor zowel consumenten als bedrijven. Met name in de
jaren dat economisch gezien de bomen tot in de hemel leken te groeien, was er
een grote markt voor constructies die de financiële consument hielpen om
makkelijker risico’s te nemen of juist af te dekken, in ruil voor een verbeterd
of juist wat meer bescheiden verwacht rendement. Door de zich zeer positief
ontwikkelende koersen was er vooral belangstelling voor producten die een
hoger risico aan een hoger rendement koppelden, en in de naamgeving van
zulke producten is veel van het optimisme uit die tijd terug te vinden. Ik
noem hier het ‘Maximaal Rendement Effect’, de ‘Koersklimmer’, de ‘Giga-ga-
rant Lease Service’ en het wel heel erg ambitieuze ‘Feestplan’.

Inmiddels weten we dat niet alleen die producten voor de kleine belegger,
maar ook de portefeuilles die financiële instellingen onderling verhandelden,
soms enorme risico’s bevatten die niet of te laag ingeschat werden. Dit werd
mede veroorzaakt door een tweede fenomeen dat een belangrijke rol speelde:
de globalisering van de financiële dienstverlening en de daarmee gepaard
gaande spectaculaire schaalvergroting binnen de financiële industrie. Door de
standaardisering van veel financiële producten werd het mogelijk om op grote
schaal risico’s op anderen over te dragen door de koop en verkoop van porte-
feuilles waarin enorme hoeveelheden van zulke gestandaardiseerde contracten
gebundeld waren. Daarmee werd het aantrekken en afstoten van financieel
risico een stuk makkelijker zolang er sprake was van normale marktomstan-
digheden.

Een derde belangrijk aspect is het veranderende financiële toezicht. Er wor-
den steeds gedetailleerdere eisen gesteld aan de manier waarop instanties hun
financiële risico’s in kaart brengen en aan het kapitaal dat zij opzij moeten
zetten om tegenvallers als gevolg van die risico’s op te kunnen vangen. Daarbij
is ook sprake van politieke schaalvergroting. Het toezichtskader voor verzeke-





raars, Solvency II, bevat regelgeving voor de hele Europese Unie, terwijl het
toezichtskader voor banken, Basel II, zelfs wereldwijd gebruikt wordt.

Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op het onderwerp van
deze rede: de wiskundige analyse van financiële producten die onzekerheid
bevatten over toekomstige uitbetalingen. Uiteraard is dat een zeer grote klasse
van producten: verzekeringen, aandelen, obligaties, opties en andere derivaten
maar ook pensioencontracten zijn allemaal voorbeelden. Er kunnen diverse
classificaties binnen deze groep gemaakt worden, bijvoorbeeld door te kijken
naar de manier waarop de risico’s die ze met zich meebrengen beheerst kun-
nen worden.

Grofweg kan gesteld worden dat men financieel risico kan beperken door
het te verdelen over een groot aantal onafhankelijke risicodragers, door het uit
te smeren over de tijd of door het combineren van contracten die een tegen-
overgesteld risico bevatten. Ik zal mij hier vooral richten op de verschillen
tussen de eerste en de laatste twee vormen, die aangeduid kunnen worden met
insurance en finance, ofwel verzekeren tegenover financieren en beleggen. Te-
genwoordig is het gebruikelijk om vooral te wijzen op de steeds verder gaande
vermenging van die twee en om te stellen dat het klassieke onderscheid daar-
om minder relevant is. Het is inderdaad zo dat op het gebied van individuele
producten meer en meer mengvormen ontstaan. Zo zijn er financiële beleg-
gingsinstrumenten die vooraf een garantie bieden op een minimaal te behalen
rendement. Men kan dit opvatten als een verzekering tegen slechte rendemen-
ten, en de constatering dat zulke producten dan ook altijd een al dan niet
expliciet vermelde verzekeringspremie moeten bevatten, mag dan ook nie-
mand verbazen.

Maar het is onverminderd belangrijk dat een duidelijk onderscheid gemaakt
wordt tussen finance en insurance wat betreft de risicobeheersing. Wanneer
polishouders, toezichthouders of de financiële markten zich anders gedragen
dan verwacht was, kunnen er grote problemen ontstaan als verschillende vor-
men van risico niet duidelijk gescheiden worden. In deze rede zal aangegeven
worden waarom dat in de Actuariële en Financiële Wiskunde tot nieuwe on-
derzoeksvragen heeft geleid, en er zal iets verteld worden over de methoden
waarmee in deze vakgebieden gewerkt wordt om tot oplossingen te komen.
Bovendien zal ik ingaan op de bijdragen die ik daaraan de komende jaren zelf
hoop te mogen leveren.

De indeling van deze rede is als volgt. Eerst zal kort het belang van het
modelleren van afhankelijkheden in financiële risico’s besproken worden, en
ter illustratie zal worden ingegaan op twee specifieke voorbeelden: kredietderi-
vaten en langlevenderivaten. Vervolgens zal iets verteld worden over de wis-
kundige modellen die gebruikt worden bij de analyse van financiële contrac-
ten, en ik zal daarbij aangeven wat naar mijn mening belangrijke nieuwe

  



onderzoeksrichtingen zullen zijn. Tot slot zal ik mijn visie geven op de veran-
deringen in de universitaire opleiding tot actuaris in het licht van deze ontwik-
kelingen. Tussendoor zijn er ook wat uitstapjes naar de zeventiende eeuw.

Risico en afhankelijkheid

Laten we om wat inzicht te krijgen in afhankelijkheden in financiële contrac-
ten beginnen met een simpel gedachte-experiment. Stel dat wij vandaag de
stand van de belangrijkste Nederlandse aandelenindex, de AEX, waarnemen
en dat ieder van u vervolgens met mij een weddenschap mag afsluiten. U mag
met mij wedden dat de stand van de AEX over een jaar hoger zal zijn dan
vandaag of u mag juist wedden dat de stand van de AEX over precies een jaar
niet hoger zal zijn (dus lager of hetzelfde). De inleg is  euro en zodra u die
euro bij mij ingeleverd heeft, krijgt u een papiertje waarop staat of u op een
hogere of lagere stand van de index wedt en dat u over precies een jaar van mij
 euro krijgt als u gelijk heeft, en helemaal niets als u ongelijk heeft. Uiteraard
onderteken ik dat papiertje en houd zelf een kopie, zodat er geen misverstan-
den kunnen ontstaan.

Stel nu dat ik, na ieder van u langsgegaan te zijn, mijn zak vol euro’s en
kopietjes eens nader bekijk en vaststel dat precies de helft van u gewed heeft
op een hogere waarde van de AEX en de andere helft dus op een lagere of
gelijke waarde. Dan zult u ongetwijfeld met mij eens zijn dat er voor mij geen
enkele onzekerheid meer is over de winst die ik met deze weddenschappen ga
maken. Sterker nog: er zal geen winst of verlies zijn want het staat al van tevo-
ren vast dat ik precies quitte zal spelen. Ik heb immers van ieder van u  euro
ontvangen en zal de helft van u precies  euro terugbetalen. (Rente verwaar-
loos ik voor het gemak even op dit moment). Uiteraard weet ik nog niet welke
helft ik ga betalen: ik weet immers niet wat de AEX het komende jaar zal doen.
Maar het aardige van deze constructie is dat het vanuit mijn gezichtspunt ook
niet uitmaakt omdat ik van tevoren al weet hoeveel ik betaal, alleen nog niet
aan wie.

Dit is dan ook precies het principe dat schuilgaat achter de grote wedkanto-
ren waar men kan wedden op de uitslagen van sportwedstrijden, de uitkom-
sten van verkiezingen of bijvoorbeeld de uitslag van het Eurovisie Songfesti-
val. De methode werkt trouwens ook als het aantal contracten in de twee
groepen niet precies gelijk is. Ook dan kan de uitbetalingstructuur zo gekozen
worden dat de verliezers van de weddenschap precies genoeg verliezen om de
winnaars te betalen. Men moet enigszins weten hoe de groep die een wedden-
schap wil aangaan zich zal verdelen over de verschillende mogelijkheden, maar
dat is dan ook het soort expertise dat een goed wedkantoor in huis heeft.

     



Als ik de grote verzameling weddenschappen op de juiste manier inricht,
maakt het mij dus niet meer uit of de AEX stijgt of daalt in het komende jaar,
aangezien ik in beide gevallen quitte speel. Wat ik wel moest weten, nog voor-
dat ik de weddenschappen uitschreef, was hoe de groep zich zou verdelen over
de twee mogelijkheden om te wedden, want dat is nodig om de juiste uitbeta-
lingen te bepalen die al het risico wegnemen. Ik ben dus niet geïnteresseerd in
de kans dat de AEX het komende jaar stijgt, maar wel in de kans dat een
willekeurig iemand in de groep denkt dat de AEX zal stijgen. Die kans, die in
dit voorbeeld precies een half bleek te zijn, wordt wel een ‘risiconeutrale’ kans
genoemd in de financiële wiskunde. Wanneer ik die weet, stelt dat mij in dit
voorbeeld in staat om de zaken zo in te richten dat al het risico verdwijnt. Het
risico wordt dus beheerst door het combineren van contracten die een tegen-
overgesteld risico bevatten. En merk ook op dat mensen die wedden op een
lagere AEX voor verliezen gecompenseerd worden als ze zelf al in de AEX
beleggen en dat er dan dus niet zozeer sprake is van speculeren maar juist van
het beschermen van bestaande beleggingen.

Laten we nu ter vergelijking een ander soort contract bekijken. Stel dat ik
ieder van u een contract aanbiedt dat over precies een jaar een gegeven bedrag
betaalt aan uw nabestaanden als u het komende jaar mocht komen te overlij-
den. In ruil daarvoor vraag ik ieder van u een bepaalde premie, die zal afhan-
gen van uw huidige leeftijd omdat die uiteraard invloed heeft op de kans op
uitbetaling. Opnieuw ga ik ieder van u langs, teken contracten, ontvang premie
en verzamel kopieën van alle contracten die ik getekend heb. Als het goed is
heb ik er van tevoren voor gezorgd, door een goede inschatting te maken van
de overlijdenskansen, dat ik genoeg premie verzameld heb om over een jaar de
noodzakelijke uitbetalingen te kunnen doen. Dan zal het geld van de mensen
die premie betaald hebben en overleven dus gebruikt kunnen worden voor de
betaling van de nabestaanden van hen die niet overleven. Het financiële risico
wordt dan beheerst door het te verdelen over een zeer groot aantal risicodra-
gers.

In veel opzichten lijken deze gestileerde vormen van finance en insurance
erg op elkaar, maar er zijn ook grote en belangrijke verschillen. Zo is direct
duidelijk dat er bij de overlijdensrisicoverzekeringen altijd een hoeveelheid ri-
sico zal overblijven. Zelfs als ik zeer betrouwbare schattingen voor de kans op
overlijden van ieder individu in de groep zou hebben, is het totaal uit te keren
bedrag bij een kleine groep als deze onzeker. Waar het in mijn eerdere voor-
beeld mogelijk was om geen enkel risico meer te lopen bij een gunstige samen-
stelling van mijn portefeuille met contracten, is dat bij dit tweede voorbeeld
niet mogelijk. De mate van onzekerheid die overblijft in het tweede geval, het
resterende risico, is bovendien zeer afhankelijk van de grootte van de groep.
Hoe groter die groep is, des te beter is te voorspellen hoeveel er over een jaar

  



uitgekeerd zal moeten worden. In het eerste voorbeeld doet de grootte van de
groep er weinig toe, zolang men maar weet hoe de groep zich zal verdelen over
de mogelijkheden waarop gewed kan worden.

Dat heeft ook meteen belangrijke gevolgen voor de waardering van dit soort
contracten. Stel dat iemand mijn hele portefeuille vol weddenschappen op de
AEX wil overnemen. Het is duidelijk dat die persoon in ruil daarvoor  euro
per contract van mij wil ontvangen. Dat is niet alleen zo omdat ik er ooit 
euro per contract voor betaald heb gekregen. Zelfs als de koper van mijn por-
tefeuille dat niet zou weten, kan hij nog steeds narekenen dat hij over een jaar
voor de helft van de contracten  euro moet neerleggen en dat de totale uitbe-
taling in euro’s dus precies overeenkomt met het aantal contracten. Het betreft
dus een portefeuille die objectief gewaardeerd kan worden, en er kan over die
waarde geen twijfel bestaan of discussie gevoerd worden. Dat is niet zo in het
tweede voorbeeld, waar zelfs als ik de overlijdenskansen precies zou weten, nog
steeds onzekerheid overblijft. Daarom is de prijs waartegen ik die portefeuille
op iemand anders kan overdragen niet objectief vast te stellen. De precieze
waarde kan pas over een jaar bepaald worden, en iemand die meer of minder
geneigd is om risico’s te nemen, zal zo’n portefeuille dus respectievelijk hoger
of lager waarderen. De waardering kan dus niet risiconeutraal plaatsvinden,
omdat niet alle risico’s door een slimme constructie uit te sluiten zijn.

Merk nu op dat in het eerste geval, waar de portefeuille als geheel makkelijk
gewaardeerd kon worden, nog steeds niets gezegd is over de waarde van een
individueel contract. De waardering van de portefeuille berust nu juist op de
sterke afhankelijkheid tussen de twee verschillende soorten contracten: winst
op de ene vorm van contracten betekent automatisch verlies op de andere
vorm, en omgekeerd. De mogelijkheid om het risico in contracten perfect af te
dekken met andere contracten, staat bekend als ‘replicatie’. Dat is niet mogelijk
bij de overlijdensrisicoverzekeringen: daar betekent een extra uitkering op een
van de contracten in de portefeuille door sterfte niet meteen dat er ook gevol-
gen zijn voor de andere contracten. Er is dus in het eerste geval een sterke
afhankelijkheid tussen de verschillende contracten en in het tweede geval in
principe een volledige onafhankelijkheid.

Dit nu is de kern van het verschil tussen waarderingsvraagstukken in wat
eerder is aangeduid met finance en insurance. In insurance gebruiken we het
feit dat grote aantallen contracten veel voorspelbaarder gedrag vertonen dan
individuele contracten als de verzekerde gebeurtenissen helemaal of vrijwel
onafhankelijk van elkaar zijn. Bij finance maken we juist gebruik van sterke,
liefst tegengestelde afhankelijkheden tussen verschillende contracten. In het
gegeven voorbeeld ging dat erg eenvoudig omdat de twee verschillende wed-
denschappen precies tegenovergesteld waren. Als er alleen maar wedden-
schappen geweest zouden zijn, waarbij een hogere AEX voorspeld werd of bij-

     



voorbeeld een optiecontract op de AEX beschouwd was, had de portefeuille
niet op dezelfde manier risicoloos gemaakt kunnen worden. Maar dat zou wel
op een andere manier gekund hebben, namelijk door een deel van het inge-
zette geld of de premie van de optiecontracten in de AEX-index zelf te investe-
ren.

Er bestaan goede wiskundige modellen voor aandelenkoersen die ons in
staat stellen uit te rekenen hoe een gedeeltelijke investering in de AEX dage-
lijks aangepast moet worden om ervoor te zorgen dat er na een jaar genoeg
geld is om de uitbetaling van de weddenschappen of opties te kunnen verrich-
ten. Daarbij wordt expliciet gebruikgemaakt van de afhankelijkheid tussen de
waarde van de AEX en de waarde van de contracten, in plaats van de afhanke-
lijkheid tussen verschillende soorten contracten onderling. Met verzekerings-
contracten lukt dat niet, juist omdat de sterftegevallen daarbij in principe on-
afhankelijk van elkaar plaatsvinden.

Afhankelijkheden in financiële contracten

Als het uitbuiten van afhankelijkheid en onafhankelijkheid in een groep con-
tracten de kern van respectievelijk finance en insurance vormt, mag duidelijk
zijn dat verzekeraars in de problemen kunnen komen als er onvoorziene af-
hankelijkheden in een portefeuille blijken te zijn. Anderzijds werkt financiële
replicatie juist niet goed als aangenomen afhankelijkheden wegvallen of anders
blijken te zijn dan eerder werd ingeschat. Twee actuele voorbeelden, kredietde-
rivaten en langlevenderivaten, kunnen dit illustreren.

Credit default swaps zijn contracten die compensatie bieden wanneer in-
stanties niet in staat blijken te zijn om te voldoen aan betalingsverplichtingen,
bijvoorbeeld op uitgegeven leningen in de vorm van obligaties. Ze zijn daarom
op te vatten als een soort levensverzekeringen, namelijk verzekeringen op de
financiële levensvatbaarheid van een instantie. Maar de markt in deze produc-
ten heeft enorm kunnen groeien zonder dat ze door toezichthouders als verze-
keringen aangemerkt werden. Men was er immers van overtuigd dat de risico’s
goed afgedekt konden worden door gebruik te maken van andere producten
die sterk afhankelijk waren van de overlevingskansen van de uitgevers van de
onderliggende obligaties. Dat konden de betreffende obligaties zelf zijn, maar
ook andere credit default swaps, of ingewikkeldere producten waarvoor zulke
credit default swaps de bouwstenen vormen.

Een groot deel van de onrust die direct na de val van Lehman Brothers in de
herfst van  in deze markt ontstond, was toe te schrijven aan het besef dat
niet goed meer na te gaan viel hoeveel kredietrisico banken op zich genomen
hadden en hoe goed die eerder veronderstelde afdekking met andere produc-

  



ten in werkelijkheid was. Wat de credit default swap namelijk onderscheidt van
meer conventionele verzekeringen is dat er geen ‘insured interest’ hoeft te zijn:
men kan zich laten verzekeren tegen schade bij een ander in plaats van bij
zichzelf. Dit is historisch gezien ongebruikelijk en niet toegestaan bij gewone
verzekeringen; de Britten regelden dat al in de ‘Marine Insurance Act’ van 

en de ‘Life Insurance Act’ van . Ik citeer uit de laatste:

‘From and after the passing of this Act no insurance shall be made by any
person or persons, bodies politick or corporate, on the life or lives of any
person, or persons, or on any other event or events whatsoever, wherein
the person or persons for whose use, benefit, or on whose account such
policy or policies shall be made, shall have no interest, or by way of gaming
or wagering; and every assurance made contrary to the true intent and
meaning hereof shall be null and void to all intents and purposes whatsoe-
ver.’

Op zich is het niet onlogisch om een insured interest op een andere partij te
laten slaan. Als partij A een grote schuld heeft uitstaan bij partij B, dan heeft B
baat bij bescherming door middel van een contract dat B compenseert als A in
betalingsproblemen komt. Maar het maakt de credit default swap ook zeer ge-
schikt voor speculatie op het al dan niet in problemen komen van anderen, en
daardoor kunnen afhankelijkheden zeer onoverzichtelijk worden als er paniek
uitbreekt op de financiële markten. De drie eerdergenoemde aspecten (nieuwe
soorten contracten, schaalvergroting door standaardisering en nieuwe vragen
voor het toezicht) spelen hierbij een belangrijke rol. En opnieuw merken we op
dat partijen die kredietderivaten kopen niet noodzakelijkerwijs speculanten
hoeven te zijn. Als iemand bijvoorbeeld eigenaar is van een obligatie, dan is de
aanschaf van een kredietderivaat dat uitbetaalt bij kredietproblemen van de
uitgever van die obligaties er juist op gericht om bestaande risico’s te verklei-
nen.

Waar het wegvallen van veronderstelde afhankelijkheden grote problemen
kan opleveren voor het afdekken van risico’s door middel van replicatie, kun-
nen onverwachte afhankelijkheden juist grote problemen opleveren in de ver-
zekeringsbranche. Daarvan zijn eenvoudige voorbeelden te over. Als een maat-
schappij diverse huizen tegen brand verzekert die binnen dezelfde stad liggen
maar niet dicht bij elkaar in de buurt staan, dan ligt het voor de hand het
uitbreken van brand in de individuele huizen te beschouwen als van elkaar
onafhankelijke gebeurtenissen. Maar als er een grote catastrofe plaatsvindt die
hele delen van een stad treft, moet een onverwacht groot bedrag uitgekeerd
worden. Het blijkt dat zelfs kleine afhankelijkheden in een verzekeringsporte-
feuille grote gevolgen kunnen hebben voor de kansverdeling van de benodigde

     



uitbetalingen. Dat is dan ook een van de zaken die goed meegenomen moeten
worden in actuariële modellen. Dat dit bij credit default swaps onvoldoende is
gebeurd, zou wel eens het gevolg kunnen zijn van een onvoldoende besef dat
het hierbij niet altijd een repliceerbaar financieel risico betrof, maar vaak een
slechts door adequate spreiding te mitigeren verzekeringsrisico. Het mag ook
duidelijk zijn dat onverwachte gebeurtenissen die alle polishouders treffen, en
dus een maximale extra afhankelijkheid opleveren, voor een verzekeringspor-
tefeuille de grootste gevolgen hebben.

Dit brengt ons bij het eerder aangekondigde tweede voorbeeld: het toege-
nomen langlevenrisico in pensioencontracten en levensverzekeringen. Volgens
schattingen van de Verenigde Naties is de gemiddelde levensverwachting bij
geboorte sinds  met  jaar gestegen in ontwikkelde landen en met  jaar
in minder ontwikkelde landen. In de ontwikkelde landen zou de mediane leef-
tijd in de komende veertig jaar naar verwachting stijgen naar  jaar; dat zou
dus betekenen dat in die landen in  ongeveer evenveel mensen ouder als
jonger dan  jaar zullen zijn. Overigens zijn er grote regionale verschillen,
zelfs op relatief kleine schaal. Zo is de gemiddelde levensverwachting in Am-
sterdam bijvoorbeeld , jaar hoger dan in Enschede.

Ook in Nederland blijkt telkens weer bij het bekend worden van nieuwe
sterftecijfers dat de prognoses voor de levensverwachting flink naar boven bij-
gesteld moeten worden. Dit heeft grote gevolgen voor met name pensioen-
fondsen, die bij een stijgende levensverwachting te maken krijgen met een ge-
middeld langere periode van uitbetalingen per gepensioneerde. Dit was niet
voorzien, en in het verleden is er dus ook niet genoeg premie voor betaald
door de deelnemers in het pensioenfonds. Het collectieve karakter van de Ne-
derlandse pensioenfondsen zorgt voor een intergenerationele verzekering te-
gen tegenvallers op beleggingsgebied. Risico’s worden als het ware over de tijd
uitgesmeerd en daardoor gedeeld door verschillende generaties. Als rende-
menten die door pensioenfondsen behaald worden op hun beleggingen in op-
eenvolgende jaren min of meer onafhankelijk verondersteld mogen worden,
werkt dit in principe uitstekend voor het beleggingsrisico.

Maar voor de stijgende levensverwachting geldt dat niet. Daarbij is geen
sprake van een kansmechanisme dat voor verschillende generaties wat extra
winst of verlies heeft opgeleverd. Het betreft hier een tegenvaller voor iedereen.
Het beroep op intergenerationele solidariteit door gepensioneerden die menen
dat korting op hun pensioen als gevolg van de stijgende levensverwachting
onrechtvaardig zou zijn, is naar mijn mening dan ook te kort door de bocht.
Daarvoor kunnen best andere goede argumenten zijn, en uiteraard dienen ge-
pensioneerden veel krachtiger beschermd te worden tegen een achteruitgang
in inkomen dan jongeren die nog in staat zijn om iets aan hun toekomstige
inkomen te veranderen. Maar er is een groot verschil tussen toevallige tegen-

  



vallers waarvan we kunnen verwachten dat ze door toevallige meevallers op
een later tijdstip weer gecompenseerd worden, en stelselmatige tegenvallers
waarvan we verwachten dat ze later niet meer ingehaald kunnen worden. Alle
beschikbare data wijzen erop dat de stijgende levensverwachting in de tweede
categorie valt. De gevolgen daarvan zouden daarom niet alleen afgewenteld
moeten worden op de jongere generaties. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn
neefjes van  en : ik hoop van harte dat er ook bij hun pensionering nog een
sterke tweede pensioenpijler is waarin de manier waarop overschotten en te-
korten over de generaties verdeeld worden van tevoren en niet achteraf be-
paald wordt. Want, om het in de termen van de in academische kringen zo
weinig geciteerde Willy en Willeke Alberti te gieten: ‘Juist de glimlach van een
kind doet je beseffen dat je nog heel lang leeft.’

In de toekomst zal er dus meer aandacht moeten zijn voor het modelleren
van de onzekerheid in sterftekansen en een duidelijker onderscheid gemaakt
moeten worden tussen verschillende soorten risico bij de waardering van bij-
voorbeeld opgebouwde pensioenrechten. Zo wordt momenteel onderzocht of
het mogelijk is om een soort herverzekeringscontracten te definiëren voor het
langlevenrisico. Daarbij spreken een pensioenfonds en de verzekerende partij
af dat tegenvallers vanwege de stijgende levensverwachting, maar ook eventu-
ele meevallers, gecompenseerd zullen worden door de verzekerende partij. Het
pensioenfonds heeft dan zelf geen last meer van onzekerheid bij dit soort be-
talingen en betaalt in ruil daarvoor impliciet een premie. Er moet dan, juist
vanwege de eerder benadrukte verschillen, expliciet onderscheid gemaakt wor-
den tussen afwijkingen binnen een kleine verzekeringsportefeuille van de alge-
mene trend en onzekerheden in die trend zelf. In het Verenigd Koninkrijk zijn
al een aantal grote contracten gesloten die op deze ideeën berusten, maar in
Nederland nog niet.

Twee aspecten zijn vooral van belang bij de vraag of dit soort overeenkom-
sten in de toekomst vaker tot stand kunnen komen. Ten eerste is zeer belang-
rijk hoe de toezichthouder voor pensioenfondsen en verzekeraars omgaat met
langlevenrisico. Die bepaalt immers hoeveel kapitaal financiële instanties moe-
ten aanhouden om onvoorziene risico’s te kunnen opvangen, en dit zal een
grote rol spelen bij de prijs die er gevraagd wordt door de één om bepaalde
risico’s van de ander over te nemen. Ten tweede zullen er betere modellen
voor de sterftedynamica moeten komen. Veel van de op dit moment in ge-
bruik zijnde modellen veronderstellen een perfecte afhankelijkheid tussen de
sterfteverbeteringen voor verschillende leeftijden. Daar is in de praktijk niet
aan voldaan, en een goed model voor de structuur van de leeftijdsafhankelijk-
heid is essentieel om de risico’s in dit soort overeenkomsten in kaart te kunnen
brengen.

     



Dit brengt ons bij een nieuwe uitdaging voor de moderne actuaris: het ex-
plicieter modelleren van de onzekerheid in sterfteprognoses.

Stochastische modellen in het levenactuariaat

De ontwikkeling van sterftemodellen volgt in grote lijnen die van modellen
voor rente. Er is dan ook een duidelijke analogie tussen die twee. Stel dat een
grote groep personen gezamenlijk een hoeveelheid geld beheert waarvan ieder
jaarlijks eenzelfde deel ontvangt zolang men leeft. Dan betekent dit dat indien
per jaar een vast percentage van de groep overlijdt, de overgebleven deelne-
mers er elk jaar met een bepaald percentage op vooruitgaan, wat als een rente
geïnterpreteerd kan worden.

In de eerste sterftemodellen werd alleen gekeken naar de manier waarop de
sterftekans afhangt van de leeftijd. Zo schreef Johan De Witt in  een pam-
flet over lijfrentes, de Waerdye van lijf-renten naer proportie van Los-renten.
Lijfrentes waren contracten waarbij men een hoeveelheid geld aan de staat
leende in ruil voor jaarlijks te ontvangen uitkeringen zolang men leefde. Johan
de Witt was als raadspensionaris niet alleen een van de belangrijkste leiders
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar ook wiskundige.
In zijn pamflet riep hij de Staten Generaal op de voor de republiek nogal on-
gunstige tarieven zo snel mogelijk aan te passen. De Witt maakte daarvoor
uiteraard gebruik van een sterftetabel, die in die tijd nog eufemistisch een ‘tafel
van levenskracht’ werd genoemd.

Rond dezelfde tijd hield trouwens ook de grote wetenschapper Christiaan
Huygens zich bezig met het schatten van sterftekansen. Door iedereen werd
echter aangenomen dat de sterftekans per leeftijd elk jaar hetzelfde bleef en
dat de resterende levensverwachting als functie van de leeftijd dus ook nooit
veranderde. Pas veel later introduceerde men een model waarbij sterftekansen
elk jaar met een vaste factor afnemen, waardoor er op logaritmische schaal
sprake is van een vaste trend in de sterftekansen. Die trend werd verondersteld
constant te blijven, en daarmee waren de gemodelleerde sterftekansen dus
exact voorspelbaar voor alle toekomstige jaren. Dat is ook het geval wanneer
de gestaag stijgende trend die beschreven kan worden met een rechte lijn, ver-
vangen wordt door een parabool. Dit gebeurt bijvoorbeeld, op logaritmische
schaal, in de huidige prognosetafel van het Actuarieel Genootschap. Maar bij
de meest recente generatie sterftemodellen is niet alleen sprake van zo’n deter-
ministische component, maar wordt ook de onzekerheid expliciet gemodel-
leerd. Dat betekent dus dat er een kansmodel opgesteld wordt voor de kansen
die de sterfte beschrijven.

  



De kans om op een gegeven leeftijd te overlijden, neemt in ons land in de
tijd af voor vrijwel alle leeftijden. Maar de snelheid waarmee dit gebeurt ver-
schilt per leeftijd.

Ruwe data en gekalibreerd model voor éénjarige sterftekansen

In de getoonde figuur ziet u links Nederlandse sterftekansen voor de jaren
-, uitgesplitst naar leeftijd, zoals die bepaald zijn door het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Voordat die gegevens gebruikt kunnen worden, is
het vaak handig om de data eerst enigszins glad te strijken in een poging de
ruis als gevolg van meetfouten te verminderen. Het Actuarieel Genootschap
doet dat tegenwoordig bijvoorbeeld door een -punts gemiddelde in de tijd te
combineren met een standaard -punts polynomiale smoother over de leeftij-
den. Ikzelf heb hier een andere methode gebruikt, die gebaseerd is op een zo-
genaamde ‘thin plate spline approximation’. Dat betekent dat uitgerekend is
hoe je een metalen plaat zo goed mogelijk tussen de datapunten door kunt
buigen, waarbij de gemiddelde afstand tot zo’n plaat zo klein mogelijk gehou-
den wordt. Omdat in de berekeningen de beperkte buigzaamheid van het me-
taal meegenomen wordt, levert dit een relatief gladde benadering van de ruwe
sterftedata op. U begrijpt dat een dergelijke metaalbewerkingsinterpretatie mij
als ingenieur bijzonder aanspreekt. Als we vervolgens deze voorbewerkte data
gebruiken om de parameters van een eenvoudig model te schatten dat gedefi-
nieerd is door Lee en Carter, vinden we de resultaten rechts in de getoonde
figuur.

Dit model voldoet prima voor een ruwe schatting van de toekomstige ver-
anderingen in de sterftedata. Maar de verdere ontwikkeling van de eerderge-

     



noemde producten om langlevenrisico over te dragen, zal naar mijn mening
alleen mogelijk zijn als er nog gedetailleerdere modellen ontwikkeld worden.
Het genoemde Lee-Carter model, en veel van de daarop voortbouwende later
gedefinieerde aanpassingen, gaan ervan uit dat de jaarlijkse veranderingen in
de sterftetafels slechts aan de hand van een paar stochastische factoren te be-
schrijven zijn. Het is de vraag of dat al realistisch genoeg is om langlevencon-
tracten nauwkeurig genoeg te prijzen. Ook hier is een goede beschrijving van
de afhankelijkheden in de veranderingen voor de sterftekansen essentieel.

Geobserveerde veranderingen in éénjarige sterftekansen (als factor)

Levensverzekeringscontracten en annuïteiten (zoals pensioenuitkeringen) rea-
geren immers op tegenovergestelde wijze op een stijgende levensverwachting.
Dat schept mogelijkheden om de risico’s te beperken in portefeuilles waarin
beide typen contracten voorkomen. Maar die typen contracten worden vaak
verkocht aan respectievelijk jongere en oudere deelnemers in zo’n portefeuille.
Daarom moeten afhankelijkheden tussen de verschillende leeftijden beschre-
ven worden met een complexere structuur dan bij het eerdergenoemde model
van Lee en Carter. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in een pas afgerond
promotieonderzoek binnen onze groep.

Daarnaast komen er ook steeds meer data beschikbaar over de oorzaken van
overlijden, en we zullen die in de toekomst beter kunnen gebruiken om de
prognoses verder te verfijnen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door gebruik te
maken van Markov-ketens met een continue tijdparameter of zelfs piecewise
deterministic Markov processes. In die laatste modellen is het mogelijk om
overgangskansen tussen verschillende toestanden te laten afhangen van de ver-

  



blijftijd in die toestand, waardoor gecompliceerdere dynamica gegenereerd
kan worden. Bovendien kan men bij zulke modellen aan de verschillende toe-
standen ook een interpretatie geven, wat niet het geval is bij black box-model-
len die enkel gebaseerd zijn op tijdreeksen.

Uiteindelijk zou dat alles ook moeten leiden tot prognoses die tijdsconsistent
zijn. Er zal altijd onzekerheid zijn over toekomstige sterftekansen, en dat bete-
kent ook dat prognoses zullen veranderen als er nieuwe data beschikbaar ko-
men. Maar men zou willen dat wanneer de nieuwe data precies overeenkomen
met wat een eerdere prognose voorspeld had, die eerdere prognose niet aange-
past hoeft te worden voor de toekomst. Ter illustratie: als we in  een prog-
nose maken tot  en we observeren in  dat de sterftedata precies die
eerdere prognose volgen, zou er geen reden moeten zijn om in  de prog-
nose voor  tot  aan te passen. Dat is wat ik bedoel met tijdsconsisten-
tie in prognoses. Veel van de prognoses die in de praktijk gebruikt worden,
voldoen daar niet aan omdat het tijdstip waarop zo’n prognose gemaakt wordt
(in het voorbeeld eerst  en later ) een speciale rol speelt in de manier
waarop de sterftedata geëxtrapoleerd worden. De nieuw te ontwikkelen prog-
noses zouden in ieder geval dat niveau van zelfvertrouwen moeten uitstralen:
zolang je iets perfect voorspelt, hoeft je mening niet doorlopend bijgesteld te
worden.

Nieuwe uitdagingen: onderzoek

We gaan nu opnieuw even terug naar de zeventiende eeuw. In dezelfde periode
als waarin Johan de Witt aan de waardering van annuïteiten werkte, corres-
pondeerde ook de grote wetenschapper Christiaan Huygens uitgebreid over
het berekenen van de levensverwachting. Daarnaast hield Huygens zich bezig
met de bestudering van gokspelen, bijvoorbeeld in een geschrift uit  dat de
eerste Nederlandstalige tekst over kansrekening is: Van Rekeningh in Spelen
van Geluck. Hierin beschrijft hij een kansspel waarbij twee spelers ‘kop’ of
‘munt’ kiezen en vervolgens een vooraf bepaald aantal malen een zuivere
munt gooien. Winnaar is degene die uiteindelijk het vaakst zijn zijde boven
heeft zien komen, en deze ontvangt de inhoud van een pot met geld waaraan
beide spelers hetzelfde hebben bijgedragen. Dat is op zich geen erg interessant
probleem, maar Huygens maakt het interessanter door de vraag te stellen: stel
dat twee spelers overeenkomen dat de pot gaat naar degene die als eerste drie
punten heeft, maar dat ze nog voor het eind van het spel gedwongen worden
het spel te stoppen. Hoe kunnen zij dan de pot op een eerlijke manier verde-
len? Het is duidelijk dat dit afhangt van de scores van de twee spelers op het
moment dat het spel gestaakt moet worden. In de moderne terminologie zou-

     



den we zeggen dat Huygens conditionele kansen uitrekent: kansen die gecon-
ditioneerd zijn op de op dat moment bekende scores. De manier waarop die
kansen bepaald worden door Huygens is, gezien onze huidige kennis op dit
gebied, wat omslachtig, maar het vertelt ons veel over de manier waarop er in
die tijd in de kansrekening gewerkt werd.

De onzekerheid in aandeelkoersen en rentestanden kan vaak ook aardig be-
schreven worden door modellen die het herhaaldelijk werpen van een virtuele
munt als uitgangspunt nemen. Maar er zijn twee belangrijke verschillen met
het probleem van Huygens. Ten eerste zien we dat, om iets te zeggen over een
eerlijke verdeling van de pot wanneer het spel onverwacht wordt afgebroken,
alleen maar gekeken hoeft te worden naar de score van de spelers op dat mo-
ment. Alles wat daarvoor gebeurd is, doet er niet toe. Als de eerste speler op
het moment dat het spel gestaakt wordt voorstaat, maakt het niet uit dat hij in
het verleden ook vaak achterstond. De kansen op de uiteindelijke score kun-
nen bepaald worden zonder te refereren aan eerdere scores als je de huidige
score weet. Een tweede belangrijke eigenschap is de aanname dat het moment
van stoppen niet door een van de spelers bepaald wordt, maar door het toeval.
Men kan zeggen dat de definitie van het ‘eerlijk verdelen van de pot’ in dit
probleem inhoudt dat beide spelers op elk moment bereid zijn met het spel te
stoppen als men zich aan die eerlijke verdeling van de pot zou houden. Er is
dan voor beide spelers geen verschil tussen de verwachting voor winst en ver-
lies als het spel gestopt of juist voortgezet wordt.

De twee genoemde eigenschappen – onafhankelijkheid van gebeurtenissen
in het verleden en de toekomst gegeven het heden, en zekerheid over de uitbe-
talingsdatum van een contract – mogen niet aangenomen worden bij veel pro-
blemen op het gebied van de Financiële Wiskunde. Als uitbetalingen in de toe-
komst niet louter afhangen van de huidige situatie, maar ook van de manier
waarop die situatie tot stand gekomen is, dan noemen we dat in de financiële
theorie ‘padafhankelijkheid’. Als we bijvoorbeeld de pot zouden geven aan de
speler die tijdens de verschillende ronden van het spel met het grootste verschil
voorgestaan heeft, is het niet genoeg om alleen de huidige score te bekijken als
we iets willen zeggen over toekomstige kansen op winst. We moeten dan ook
iets over eerdere scores weten, dus iets over het precieze pad waarlangs die
scores tot stand zijn gekomen. Verzekeringscontracten die garanties geven op
gemiddelde beleggingsrendementen bij periodieke inleggingen kennen ook
zo’n padafhankelijke structuur. En ook in de pensioenwereld zijn er voorbeel-
den van te vinden. Het bepalen van de waarde van een mogelijke toekomstige
compensatie in pensioenuitkeringen voor inflatie wordt een stuk interessanter
als ook gemiste inflatie in het verleden gecompenseerd moet worden.

Het klassieke voorbeeld van padafhankelijkheid en het recht om voortijdig
te stoppen, vinden we bij de zogenaamde Amerikaanse putoptie, die gedu-

  



rende een bepaalde periode het recht geeft om een aandeel te verkopen voor
een vooraf vastgestelde prijs. In vergelijking met de optie om een aandeel voor
een vaste prijs te verkopen op een vast, later tijdstip (de Europese optie) is dit
product waardevoller maar ook ingewikkelder, omdat de eigenaar het tijdstip
van verkoop zelf zo gunstig mogelijk kan proberen te kiezen. Aangezien de
toekomst onzeker is, moet men zich dus steeds afvragen of het voordeel dat
men uit zo’n contract haalt door het op een bepaald tijdstip te gebruiken (dus
om ‘te stoppen’) opweegt tegen het wegvallen van de mogelijkheid om het later
te gebruiken.

De beslissing om al dan niet te stoppen (of van een ander eenmalig recht
gebruik te maken) als toekomstige uitbetalingen onzeker zijn, maakt deel uit
van de oplossing van een stochastisch optimaliseringsprobleem. Voor som-
mige van zulke problemen kan aangetoond worden dat er een strategie om te
stoppen bestaat die altijd een hogere verwachte opbrengst oplevert dan welke
andere strategie ook. De theorie over dit soort problemen heet heel toepasselijk
‘optimal stopping theory’ en het is een geweldig mooie combinatie van diverse
deelgebieden in de wiskunde: partiële differentiaalvergelijkingen, stochastische
calculus en functionaalanalyse. En, om het maar eens te formuleren in de
woorden van de ook al zo weinig geciteerde Loeki Knol: ‘Je hebt dus iets aan
algebra, als je voor zo’n keuze staat.’

Rechten van polishouders die beschreven kunnen worden door middel van
opties vormen een onderdeel van veel verzekeringsproducten. Ze behoren
daarom tegenwoordig expliciet tot het werkterrein van de actuaris. De afhan-
kelijkheden tussen de verschillende relevante economische grootheden en tus-
sen verschillende contracten, of het ontbreken van die afhankelijkheden, zijn
vaak bepalend voor het gelopen risico en de waardering daarvan. Daarom zal
in het actuarieel onderzoek op het gebied van levensverzekeringen een steeds
grotere rol weggelegd zijn voor contingent claim pricing, de waardering van
onzekere toekomstige uitbetalingen in termen van huidige gegevens in de
markt.

Zo zal er meer aandacht zijn voor het apart waarderen van bescherming
tegen een stijging van de inflatie of levensverwachting voor gepensioneerden,
winstdeling in verzekeringscontracten en het recht om contracten voortijdig te
beëindigen. Vermoedelijk zullen er ook meer keuzemogelijkheden aan houders
van verzekeringspolissen of deelnemers in pensioenfondsen geboden moeten
worden, en dat zal nieuwe uitdagingen voor het risicomanagement met zich
meebrengen. En er zal meer vraag zijn naar derivaten die op maat gemaakt
worden voor de specifieke behoeften van bijvoorbeeld pensioenfondsen. Het is
in dat verband interessant dat pensioenfondsen in Nederland tijdens de kre-
dietcrisis juist baat bleken te hebben bij beschermingsconstructies met deriva-
ten die de negatieve effecten van sterk gecorreleerde bewegingen van aandelen

     



en obligaties afdekten. Ook het beschrijven van de onzekerheid in die corre-
laties en in meer gecompliceerde vormen van afhankelijkheid is daarom een
onderwerp waarnaar in onze groep onderzoek wordt verricht.

De theorie voor het prijzen van contingent claims is goed ontwikkeld, maar
toegepaste wetenschap is juist zo interessant omdat realistische aannamen er-
voor zorgen dat de standaardtheorie steeds weer uitgebreid moet worden om
conclusies op te leveren die bruikbaar zijn in de praktijk. Het prijzen van de
eerdergenoemde Amerikaanse opties wordt bijvoorbeeld een stuk interessanter
als er dividenden uitgekeerd worden op het onderliggende aandeel. Op de da-
tum waarop dat gebeurt, maakt de prijs van het aandeel een sprongetje en dit
geeft een hoop complicaties in de wiskundige modellen die gebruikt worden
om de prijs van een optie te bepalen. De grafiek die het verloop in de tijd
beschrijft van de grens tussen waarden voor het aandeel waarvoor men het
recht om te stoppen wel en niet moet gebruiken, de zogenaamde optimal exer-
cise boundary, voldoet namelijk niet meer aan de huis- tuin- en keukeneigen-
schappen waarmee de wiskundige analyse van dit soort problemen meestal
begint. Zo kan een klein beetje extra realisme in een optiemodel al voor een
hoop boeiende nieuwe vragen zorgen, waar ik samen met Ove Göttsche en
Hans Nieuwenhuis met veel plezier aan gewerkt heb.

Een ander voorbeeld dat ik hier wil noemen betreft investerings- en con-
sumptieproblemen. Onder bepaalde aannamen op de risicoaversie van de in-
vesteerder en op de stochastische dynamica voor de investeringsmogelijkhe-
den kan de beste beleggings- en consumptiestrategie voor iemand met een
vaste inkomensstroom expliciet bepaald worden. Maar als de mogelijkheid
opengelaten wordt dat het inkomen onaangekondigd kan ophouden of afne-
men, een zeer relevante uitbreiding voor toepassingen in de verzekerings-
markt, verandert ook hier het wiskundige probleem op dramatische wijze. Tij-
dens gezamenlijk onderzoek met Mark Davis bleek dat de zogenaamde
‘standaard duale methode’ dan plotseling niet meer leidt tot de juiste oplos-
sing, zodat de beste strategie op een andere manier gekarakteriseerd zal moe-
ten worden. Voor de systeemtheoretische fijnproevers vermeld ik dat we wel al
weten dat dit probleem een voorbeeld oplevert van een optimale terugkoppel-
wet met een inverse die geen analytische functie is. Dat feit zelf heeft trouwens
geen enkele praktische waarde, maar is wetenschappelijk gezien gewoon in-
trinsiek leuk.

Het gat tussen theorie en praktijk blijkt in de praktijk vaak een stuk groter te
zijn dan in theorie. Dat maakt het uitbreiden van wetenschappelijke resultaten
om ze beter toepasbaar te maken nu juist zo aardig. Veel van de zojuist ge-
noemde onderzoeksonderwerpen ontstaan als het gevolg van die spanning tus-
sen theorie en praktijk, en ik twijfel er niet aan dat dit ook in de toekomst zeer
interessante onderzoeksvragen zal opleveren.

  



Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor de rol van de academisch gevormde
actuaris, en ik zal daarom nu tot slot kort ingaan op de al geïmplementeerde
en nog te verwachten veranderingen in het onderwijs aan de UvA op actuari-
eel gebied.

Nieuwe uitdagingen: onderwijs

De allereerste hoogleraar in de Actuariële Leer der Levensverzekeringen aan de
toen nog Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, professor Engelfriet,
waarschuwde tijdens zijn oratie in  al dat de actuaris de grenzen van de
door hem gebruikte modellen goed moet kennen:

‘De formules, de statistische gegevens, zij mogen een nog zo belangrijke lei-
draad geven; [de actuaris] moet er steeds op letten daardoor niet in een
gevoel van schijnzekerheid te vervallen en formules toe te passen, daar
waar het geen zin heeft.’

Meer dan zestig jaar later mogen we vaststellen dat zijn boodschap in het aca-
demisch actuarieel onderwijs in Nederland steeds ter harte genomen is. Engel-
friets waarschuwing mag vandaag de dag dan ook vooral geïnterpreteerd wor-
den als een oproep tot het voortdurend aanscherpen van de gebruikte
methoden en modellen. Onder zijn opvolgers werden onzekerheden in sterfte-
kansen, in de rente en in winstdeling geïntroduceerd alsmede het algemene
Markov-model voor levensverzekeringen ontwikkeld. Deze uitbreidingen van
de klassieke theorie zijn nu ook geïntegreerd in de opleidingen voor onze actu-
ariaatstudenten. De meeste problemen waarmee Christiaan Huygens wor-
stelde in het eerdergenoemde werk Van Rekeningh in Spelen van Geluck zijn
door ons voortschrijdende inzicht dan ook zo weinig uitdagend dat we ze niet
meer zouden willen gebruiken voor een tentamen op Masterniveau. Dat is dan
ook een mooie illustratie van wat systematisch onderzoek en de weerslag daar-
van op het onderwijs kunnen opleveren.

Maar het beroep van actuaris is juist zo interessant omdat er ook een grote
maatschappelijke waarde schuilt in de praktische kant van het werk. En de
actuaris, die wel de ‘schatbewaarder van de toekomst’ genoemd wordt, zal ex-
tra belangrijk zijn als de schatkist minder vol is. Ik ben daarom zeer gelukkig
met het feit dat de Universiteit van Amsterdam vanaf het huidige academische
jaar naast de wetenschappelijke Master- ook een Postmaster opleiding aan-
biedt die zich richt op de benodigde beroepscompetenties voor de actuaris.
Juist daar zullen studenten merken dat de onafhankelijke oordeelsvorming
waar de beroepsgroep voor staat, meer vergt dan theoretische kennis alleen.

     



Maar ook in die theoretische achtergrond verandert er veel. Meer dan vroe-
ger moet de actuaris zelf een kritische houding aannemen ten opzichte van de
aannamen die aan de door haar of hem gebruikte methoden ten grondslag
liggen. Het gaat er niet alleen om theoretische resultaten te kennen. Men moet
ook de afleiding van die resultaten goed genoeg begrijpen om te weten welke
voorwaarden essentieel en minder essentieel zijn. Een goed voorbeeld is de
actuariële notatie. Actuarissen gebruiken een eigen systeem van symbolen, dat
als voordeel heeft dat bepaalde kasstromen en contracten kort, eenduidig, en
op een internationaal herkenbare manier weergegeven kunnen worden. Maar
een mogelijk nadeel is dat sommige van de vele verbanden die actuarissen
leren tussen al die verschillende symbolen alleen gelden onder, bijvoorbeeld,
rentestanden, correlaties en sterftekansen die niet veranderen in de tijd. Wie
de afleiding van al die formules kent, ziet wanneer dit een mogelijk probleem
oplevert. Maar wie ze slechts domweg uit het hoofd leert, zal niet meer besef-
fen wanneer toepassing van dat soort regels tot verkeerde resultaten kan leiden
in de actuariële praktijk.

En dat geldt natuurlijk in algemenere zin. Zo wordt vaak uit de goed ge-
vulde gereedschapskist van de wiskunde een zogenaamd ‘Gaussisch copula’
gevist om afhankelijkheden te beschrijven. Het is bekend dat die keuze bete-
kent dat afhankelijkheden in extreme scenario’s relatief klein zijn. Dat maakt
dit instrument niet erg geschikt om licht te doen schijnen in de donkere hoek-
jes van de kansruimte waar de slechte scenario’s zich proberen te verbergen.
De actuaris dient zich daar zeer bewust van te zijn. De handelaar in kredietde-
rivaten trouwens helemaal, want juist de kredietcrisis heeft aangetoond hoe
gevaarlijk het kan zijn om modellen op een verkeerde manier toe te passen.

Men hoort daarom tegenwoordig wel beweren dat we ‘minder zouden moe-
ten vertrouwen op wiskundige modellen en meer op het gezond verstand’. Zelf
heb ik niet het idee dat die twee elkaar uitsluiten, eerlijk gezegd. En het is mijn
ervaring dat juist wiskundigen zeer bescheiden zijn als ze de toepasbaarheid
van hun resultaten in bijvoorbeeld de financiële economie beschouwen. Wij
leggen immers altijd de nadruk op het bewijzen van beweringen en moeten
dus de daarvoor noodzakelijke aannamen heel precies afbakenen. Die houding
hoort dus ook bij de actuaris, de verzekeringswiskundige: het besef dat de blij-
vende waarde van zijn kennis niet zozeer bestaat uit het toepassen van een in-
drukwekkend formuleapparaat, maar vooral in het kritisch blijven onderzoe-
ken van de pijlers waaop de formules gebaseerd zijn, en het meedenken over
aanpassingen als de weerbarstige en snel veranderende praktijk daarom vraagt.

Christiaan Huygens formuleert dat heel fraai in een brief aan de wiskundige
Frans van Schooten, die verantwoordelijk was voor publicatie van de Van Re-
keningh in Spelen van Geluck in één van zijn boeken. Huygens heeft het in die

  



brief over resultaten van Franse wiskundigen op het gebied van de kansreke-
ning en schrijft:

‘Doch sy luyden, ofse wel sich onder malkanderen met veel swaere questien
ter proeve stelden, soo hebbense nochtans elck sijn maniere van uytvinding
bedeckt gehouden. Soo dat ick van noode gehad heb, alles van vooren aen
self te ondersoecken en te doorgronden; ende daerom oock noch niet ver-
seeckert en ben, of wij hierin een selfde eerste beginsel getroffen hebben.’

Deze oproep voeg ik graag toe aan die van Engelfriet: men dient niet alleen
naar uitkomsten te kijken maar steeds uit te gaan van eerste beginselen, die
zelf ook doorlopend kritisch onderzocht moeten worden. Dan reken je niet
alleen aan maar ook op risico.

Dankwoord

Ik wil mijn oratie graag afsluiten door een aantal mensen te bedanken. Aller-
eerst dank ik het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, het
bestuur van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en in het bijzonder de
decaan, voor het door hen in mij gestelde vertrouwen.

Ik dank alle collega’s in de Sectie Actuariaat voor de zeer warme ontvangst
in hun midden. In het achter ons liggende jaar is er veel veranderd, vooral op
het gebied van het onderwijs, en dat heeft tot heel veel extra werk geleid. Ik
dank met name Angela, Jiajia, Katrien, Rob en Willem Jan voor het daarbij
getoonde enthousiasme en voor de bijzonder goede sfeer in de groep. Ik ver-
heug me er erg op om de komende jaren de nieuwe initiatieven samen verder
vorm te gaan geven, in samenwerking met het Actuarieel Genootschap en het
Verbond van Verzekeraars.

De oud-collega’s uit Twente bedank ik voor de geweldige tijd bij de Facul-
teit, en latere afdeling, Toegepaste Wiskunde. De bijzonder hechte band met
de medewerkers in de vakgroepen Deterministische en Stochastische Systeem-
theorie hebben ervoor gezorgd dat ik met enorm veel plezier in Enschede ge-
werkt heb. Men zegt dat de afstand Enschede-Amsterdam korter is dan Am-
sterdam-Enschede, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik kan het weten want ik
schat dat ik de treinreis al een keer of  gemaakt heb, en ik hoop ’m in de
toekomst nog vaak te maken.

Ik ben veel dankbaarheid verschuldigd aan mijn wetenschappelijke mento-
ren, Göran Högnäs, Mark Davis en Martin Clark, bij wie ik zoveel over de
theorie der stochastische processen heb geleerd, en aan mijn oom, Jo Bollen,
die op zeer vroege leeftijd mijn interesse voor de wiskunde wist te wekken. En

     



ik dank ook alle afstudeerders en aio’s die ik heb mogen begeleiden, en nog
begeleid. Een van de prettige bijkomstigheden van dit beroep is het feit dat je
doorlopend samenwerkt met jonge, zeer getalenteerde mensen. Ik heb tijdens
de vele onderzoeksprojecten ook veel van jullie mogen leren, en ben daar zeer
dankbaar voor.

Ik dank de oprichters, bestuurders en onderzoekers van TDTF, de Derivati-
ves Technology Foundation voor de steun gedurende de zeven jaren dat ik als
wetenschappelijk directeur aan de stichting verbonden ben. Vrijwel alle prak-
tijkkennis die ik heb opgedaan op het gebied van de derivatenhandel is het
gevolg van de discussies op maandag op de handelsvloeren van Beursplein .
Ik dank de developers, quants en optiehandelaren van AtomPro, Saen en All-
Options voor die vele stimulerende gesprekken. Netspar, het Network for Stu-
dies on Pensions Ageing and Retirement bedank ik voor de financiële steun via
een onderzoeksproject over het te voeren beleid bij pensioenfondsen en verze-
keraars in de nasleep van de kredietcrisis. Zowel TDTF als Netspar zijn gewel-
dige voorbeelden van initiatieven die het gat tussen theorie en praktijk steeds
kleiner helpen te maken.

Tot slot wil ik een paar mensen apart noemen.

Hooggeleerde Pelsser, beste Antoon. Jij hebt ervoor gezorgd dat ik me bezig
ben gaan houden met financiële problemen in incomplete markten waarbij
risico’s niet helemaal afgedekt kunnen worden en hebt daarmee mijn interesse
gewekt voor actuariële toepassingen. Dat heeft tot heel mooi gezamenlijk on-
derzoek geleid en daarnaast heb je er ook voor gezorgd dat de overdracht op
de UvA zeer gladjes is verlopen. Mijn grote dank daarvoor.

Zeergeleerde Nieuwenhuis, beste Hans. Wiskundige methoden en bewijs-
technieken zijn correct of niet, maar bij het uitkiezen van de wiskundige pro-
blemen waaraan je gaat werken heeft iedereen zo zijn eigen voorkeuren. Ik
prijs me bijzonder gelukkig in jou iemand gevonden te hebben die hetzelfde
soort problemen leuk vindt als ik. Ik hoop dan ook dat wij nog heel lang sa-
men onderzoek zullen blijven doen.

Hooggeleerde Bagchi, beste Arun. Tijdens de jaren in Twente heb ik enorm
veel van jou opgestoken. Als student vooral op het gebied van de stochastiek,
als collega vooral op het gebied van de universitaire politiek. Jouw daadkracht
en enthousiasme, vooruitziende blik en optimistische inslag zal ik nooit hele-
maal kunnen evenaren, maar ik zal mijn uiterste best doen. Ik dank je voor het
goede voorbeeld en voor de grote vrijheid die je de onderzoekers in je groep
geeft en gaf, en die zo belangrijk is, vooral aan het begin van een wetenschap-
pelijke carrière.

  



Hooggeleerde Kaas, beste Rob. Jij bent er meer dan wie ook verantwoorde-
lijk voor dat mijn overgang naar de UvA zo prettig verlopen is. De nieuwe
uitdagingen waar de Sectie Actuariaat zich voor geplaatst zag, hebben de sa-
menwerking vanaf het allereerste begin zeer intensief gemaakt. Ik ben je
enorm dankbaar voor de prettige manier waarop die samenwerking plaats-
vindt en ook voor het enorme geduld dat je aan de dag legt ten opzichte van
iemand die nog maar net op de UvA komt kijken en toch meent het zich te
kunnen veroorloven om meteen maar een mening te hebben over van alles en
nog wat.

Ed en Rieti, Aimée en Laurens. Van jullie heb ik natuurlijk het allermeest
geleerd. Voor de onvoorwaardelijke steun en liefde door de jaren heen, en alle
onvoorwaardelijke kansen die jullie daarmee voor mij gecreëerd hebben, ben
ik jullie de meeste dank verschuldigd. Niet alleen voor jullie maar ook voor
veel vrienden en vriendinnen hier heb ik sinds mijn aanstelling vorig jaar te
weinig tijd vrijgemaakt. Ik sluit dan ook af met de belofte er alles aan te doen
om dat in de toekomst in te halen.

Ik heb gezegd.

     





Noten

. Zie voor een paneldata-analyse: Spierdijk & Vellekoop, .
. De tekst is beschikbaar in de digitale versie van de UK Statute Law Database:

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=.
. Overigens is het maar de vraag hoe groot de invloed van credit default swaps en

vergelijkbare producten is geweest op het verloop van de kredietcrisis. Zie: Stulz,
.

. Zie: Reijnen, Albers & Kallenberg, .
. World Population Ageing , Report by the Population Division, Department of

Economic and Social Affairs, United Nations, ESA/P/WP/, december .
. Volgens data van het Centraal Bureau voor Statistiek voor de periode -.

U begrijpt dat ik dit vanwege mijn recente verhuizing van Enschede naar Amster-
dam extra interessant vindt.

. Zie de Prognosetafel - van het Actuarieel Genootschap (gepubliceerd in
september ).

. Zie voor een kwantitatieve analyse van de effecten van het langlevenrisico op an-
nuïteiten bij pensioenfondsen: Hari et al., , Pitacco et al.,  en Stevens et
al., .

. Zie voor een overzicht van internationale ontwikkelingen op dit gebied en een ver-
gelijking met de Nederlandse situatie het rapport van de VBA, .

. Gezien mijn verhuizing van Twente naar Noord-Holland als gevolg van mijn be-
noeming aan de Universiteit van Amsterdam vermeld ik graag dat ik er bij het
zoeken naar achtergrondinformatie over Johan de Witt achterkwam dat de raads-
pensionaris overwogen heeft om Twente bij Holland in te lijven, zo blijkt uit een
brief van  oktober . Het plan ging niet door omdat De Witt bang was dat het
een burgeroorlog zou kunnen veroorzaken. Zie Fruin, . (Met dank aan Chris-
tian Melsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging ‘Vrienden van De Witt’).

. Zie: Lee & Carter, .
. Zie voor een overzicht van de verschillende uitbreidingen van het Lee-Carter mo-

del bijvoorbeeld Cairns, Blake & Dowd, .
. Zie: Cox & Lin, .
. Zie: Plat, .
. De betrouwbaarheid van data moet daarbij wel steeds weer kritisch onderzocht

worden. Enige tijd geleden kwam aan het licht dat in Japan, het land met de
hoogste levensverwachting ter wereld, veel overlijdensgevallen niet officieel aange-
meld worden. Er bleken maar liefst . Japanners met een leeftijd boven de
 ‘zoek’ te zijn; zie The Independent van  september .

. Zie: Davis & Vellekoop, .
. Zie bijvoorbeeld: Pelsser, , en Van Haastrecht et al., .
. Zie bijvoorbeeld: Vellekoop, Van de Kamp & Post, .
. Zie Walschots & Van Capelleveen, . In de papers van Chacko & Viceira, ,

en Buraschi et al., , worden algemene theoretische resultaten afgeleid voor
portfolio optimalisatie onder stochastische volatiliteiten en correlaties.

. Zie: Vellekoop & Nieuwenhuis, .

     



. In dit geval is dat de lokale monotoniciteit van de optimal exercise boundary.
. Zie: Göttsche & Vellekoop, .
. Zie voor de algemene theorie over portfolio optimalisatie in continue tijd het stan-

daardwerk: Merton, .
. Zie: Davis & Vellekoop, .
. Zie: Engelfriet, .
. In Wolthuis & Goovaerts, , staan diverse artikelen gebundeld die een histo-

risch overzicht geven van het genoemde programma. Zie ook: Wolthuis, .
. Zie voor een voortreffelijk overzicht van de rol van diverse financiële modellen in

de kredietcrisis: Donnelly & Embrechts, . Maar men kan ‘heavy tails’ ook ‘te
zwaar’ maken, zie: Vellekoop & Nieuwenhuis, .
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