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CRED IB I L I T E I T  2 . 0

T E K S T :  K A T R I E N  A N T O N I O  E N  D E N N I S  D A N N E N B U R G

Stond de credibiliteitstheorie in de jaren ‘80 en ‘90 volop in de belangstelling, sindsdien is het vrij stil. Hoewel credibiliteit nog steeds
onderdeel is van het actuariële curriculum (zie Hoofdstuk 8 van het boek Modern Actuarial Risk Theory door Kaas et al.) (2008), is de
empirische toepassing ervan beperkt. Onterecht vinden wij, zeker gezien de ontwikkelingen in het laatste decennium op het gebied
van theorie en software. In dit artikel praten wij u bij over de recente stand van zaken en laten wij zien dat credibiliteitsmodellen nog
steeds uw aandacht verdienen.

C R E D I B I L I T E I T  1 . 0  –

‘ G R E A T E S T  A C C U R A C Y ’  C R E D I B I L I T E I T S M O D E L L E N

Waar waren we gebleven, een jaar of vijftien geleden?
Al sinds het begin van de 20e eeuw wordt experience
rating toegepast, waarbij de verzekeringspremie voor
een afzonderlijk contract bestaat uit een combinatie van
de schaarse individuele risico-ervaring met het contract
en de rijke ervaring met de gehele portefeuille.
Professor Bühlmann gaf met zijn klassieke credibiliteits-
model in de jaren ‘60 als eerste een theoretische on-
derbouwing van dit principe en daarbij kwam een
formule beschikbaar voor het gewicht (de zogenaamde
‘credibiliteits factor') dat aan de individuele risico–erva-
ring gegeven kan worden. Hiermee legde Bühlmann het
fundament van de zogeheten ‘greatest accuracy’ credi-
biliteitsmodellen, één van de prestaties waarmee hij in
1992 een eredoctoraat verdiende aan de Universiteit
van Amsterdam.

Sinds de ontwikkeling ervan, is het model van Bühl-
mann op vele manieren uitgebreid. Eerst met de moge-
lijkheid om de waarnemingen meer of minder zwaar te
wegen (Bühlmann–Straub), daarna om op hiërarchische
portefeuille segmentaties (bijv. land–provincie–ge-
meente) toe te passen (Jewell) en vervolgens om in een
regressie context te gebruiken (Hachemeister). Andere
belangrijke ontwikkelingen zijn het koppelen van credi-
biliteit aan de lineaire Bayesiaanse statistiek en de uit-
breiding naar niet–hiërarchische, gekruiste (bijv.
leeftijd/regio) portefeuille indelingen en random effect
modellen. Terugkijkend op deze ontwikkelingen, kun-
nen we het model van Bühlmann aanduiden als ‘Credi-
biliteit 1.0' en de daaropvolgende uitbreidingen als
‘Credibiliteit 1.x'. Nuttige kenmerken van deze generatie
modellen zijn:

– ze zijn verdelingsvrij: er worden alleen aannames 
gedaan over verwachtingswaarden en (co)varianties;

– ze houden rekening met stochastische afhankelijk-
heid van risico's;

– de premieformule heeft een heldere interpretatie;
– ze zijn bij uitstek toepasbaar in situaties met een 

beperkte schadehistorie.

Bovenstaande voordelen brengen echter hun beperkin-
gen met zich mee:

– het schatten van de modelparameters is lastig. Omdat 
geen verdelingaannames worden gedaan, resteert de
momentenmethode om de parameters te schatten. De
afleiding van schatters is vaak tijdrovend en diagnos-
tiek (hoe sluit een model bij de gegevens aan?) lastig.

– er is geen uniform raamwerk aanwezig: voor elk 
model moeten opnieuw interpreteerbare premiefor-
mules en parameterschatters afgeleid worden;

– de aansluiting met andere gangbare statistische en 
econometrische modellen ontbreekt. Daardoor is voor
credibiliteitsmodellen aparte software nodig en staan
de modellen los van andere statistische technieken
voor tariferen en reserveren zoals gegeneraliseerde li-
neaire modellen.

Door recente ontwikkelingen zijn deze nadelen intussen
achterhaald. Het gebruik van modellen waarin verde-
lingsaannames worden gedaan bij een groot aantal
waarnemingen is nauwelijks meer een restrictie. Situa-
ties met een zeer beperkte risicohistorie komen steeds
minder voor en beperken zich bijvoorbeeld tot de initi-
ële tarifering van collectiviteiten bij ziektekosten- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De uitdaging van
de hedendaagse schadeactuaris is eerder hoe om te
gaan met de enorme hoeveelheid statistische gegevens
die hij of zij ter beschikking heeft.
Inmiddels zijn geavanceerde softwarepakketten be-
schikbaar waarin brede klassen van statistische model-
len zijn geïmplementeerd. In dergelijke pakketten
kunnen vele modellen in een handomdraai geschat
worden. Eveneens bezitten deze pakketten fraaie grafi-
sche mogelijkheden waarmee de modeluitkomsten
geïnterpreteerd kunnen worden. Hoewel het onderlig-
gende formularium complex kan zijn, stelt dit de actua-
ris in de gelegenheid om bevindingen eenvoudig
toegankelijk te maken voor niet-actuariële belangheb-
benden.

Een klasse van modellen die geïmplementeerd is in ver-
schillende softwarepakketten (bijv. SAS, R,…), zijn de
(Generalized) Linear Mixed Models. Deze bieden een
raamwerk waarin credibiliteitsmodellen geplaatst kun-
nen worden, inclusief de mogelijkheid tot opname van
stochastische afhankelijkheden tussen de waargenomen
risicovariabelen.
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Daarmee worden bovengenoemde nadelen van credibiliteitsmodellen
ondervangen, terwijl hun gunstige eigenschappen nauwelijks teniet
worden gedaan. Wat wel verloren gaat, is de expliciete weging tussen
individuele en collectieve risicoervaring. Afgezien daarvan vormen de
zogenaamde (Generalized) Linear Mixed Models in onze ogen een
nieuwe generatie van credibiliteitsmodellen: ‘Credibiliteit 2.0'.

C R E D I B I L I T E I T  2 . 0  –

( G E N E R A L I Z E D )  L I N E A R  M I X E D  M O D E L S  ( ( G ) L M M S )

In 1999 wordt de weg vrij gemaakt voor een revival van het concept
credibiliteit door Frees, Young en Luo (zie Frees et al., 1999). Deze au-
teurs lieten immers zien dat alle eerder genoemde credibiliteitsmodel-
len herschreven kunnen worden als ‘mixed models' (ook wel aange-
duid als ‘random effects' of ‘variance components' modellen). Dit is
een veelgebruikt raamwerk in verschillende takken van de statistiek
(biostatistiek, econometrie,…). Aansluitend hierop leggen Antonio en
Beirlant in 2007 de verbinding tussen credibiliteit en gegeneraliseerde
lineaire modellen (zie Antonio & Beirlant, 2007). Cruciaal hierbij is de
vertaalslag van een klassiek credibiliteitsmodel naar een ‘generalized
linear mixed model'. Juist deze vertaaloefening stelt ons in staat om
op een elegante manier aan experience rating te doen binnen de
klasse van gegeneraliseerde lineaire modellen. Hieronder volgen be-
knopte technische specificaties voor een eenvoudig ‘mixed model'.

Laten we het aantal verzekerden in een portefeuille aanduiden met N.
Voor elke verzekerde i wordt gedurende ni periodes een risicostatis-
tiek Yit waargenomen (met t=1,…,ni en i=1,…,N). Denk bijv. aan
schadefrequenties of schadehoogtes voor de stochast Yit . Modelleren
we Yit aan de hand van een credibiliteitsmodel type Bühlmann (inclu-
sief a priori rating op basis van waarneembare risicofactoren), dan
wordt dit als ‘linear mixed model':

(1)

Hierbij is xit een vector met risicofactoren (voor verzekerde i in periode
t); bijv. leeftijd, geslacht,… De parametervector � is vast, maar onbe-
kend, zoals bij klassieke lineaire regressie. bi daarentegen is stochas-
tisch. Dit zogeheten ‘random effect' zorgt voor heterogeniteit tussen
de verzekerden: persoon i is een groter risico dan persoon j, omwille
van factoren die niet in xit opgenomen zijn omdat ze niet direct waar-
neembaar zijn (bijv. agressie, trage reflexen, etc.). Daarnaast zorgt het
opnemen van bi voor stochastische afhankelijkheid tussen alle obser-
vaties met betrekking tot persoon i. Het model wordt gecompleteerd
met verdelingsassumpties voor bi en de storingstermen � i (klassiek:
normaliteit).

De parameters in � worden geschat via gewogen kleinste kwadraten
of maximum likelihood. De voorwaardelijke verdeling van bi , gegeven
de geobserveerde risicostatistieken Yi1 ,…,Yini

voor deze verzekerde,
leidt tot bi . Hierdoor zal de predictor van bi het historisch geobser-
veerde risicogedrag van deze verzekerde reflecteren.
De boodschap van Frees e.a. luidt vervolgens als volgt: elk credibili-
teitsmodel uit de collectie ‘Credibiliteit 1.x' kan geschreven worden
zoals in bovenstaande formule en de bijhorende voorspellers zijn
exact de vertrouwde credibiliteitspremies uit de actuariële literatuur.
Aangezien modellen zoals in (1) en de bijhorende ‘geijkte' statistische
schattingsmethoden intussen beschikbaar zijn in diverse softwarepak-
ketten (bijv. proc mixed in SAS, lme in R) worden eerder genoemde
bezwaren voor een empirisch gebruik van credibiliteit in één klap op-
geheven.

Het belang van gegeneraliseerde lineaire modellen voor tariferen en
reserveren hoeft geen betoog. Maar ook bij experience rating dient ge-
werkt te worden met een geschikte verdeling voor de risicostatistiek in
kwestie. Zijn de Yit schadefrequenties, dan kunnen we deze bijvoor-
beeld Poisson kiezen met verwachtingswaarde exp (x’it � +bi ), gege-
ven bi . Ook voor dergelijke modelspecificaties is een algemeen
statistisch raamwerk beschikbaar: de gegeneraliseerde lineaire ge-
mengde modellen (‘generalized linear mixed models' of GLMMs). 
Standaard schattingsprocedures werden ontworpen en andermaal zijn
deze voor handen in statistische pakketten (bijv. proc glimmix en proc
nlmixed in SAS en lme in R).

Conclusie: onder de ‘mixed models' vlag is een instrumentarium van
statistische technieken beschikbaar dat een heropleving van credibili-
teitsprincipes (en het academisch onderwijs ervan) kan bewerkstelli-
gen. Wij verwelkomen graag ‘Credibiliteit 2.0'.

I L L U S T R A T I E

We illustreren het voorgaande aan de hand van een data set met
12,893 verzekerden die (maximaal) over de periode 1993–2003 ge-
observeerd worden. Zij Yit het aantal gerapporteerde claims voor polis-
houder i in periode t. Onze modelspecificatie wordt hier (met POI voor
Poisson):

(2)

Hierbij geeft eit de ‘exposure' voor verzekerde i in periode t (uitgedrukt
in jaren). Gebruiken we alleen de meetbare risicofactoren (in xit ) en
niet het schadeverleden van de verzekerde, dan wordt zijn zogeheten
a priori premie:

(a priori ) (3)

Bij experience rating wordt vervolgens de a priori premie aangepast op
basis van de claim historie van de verzekerde. Dit resulteert in vol-
gende a posteriori (of credibiliteits–) premie:

(a posteriori ) (4)

De ratio (4) / (3) wordt de theoretische Bonus–Malus Factor (BMF) ge-
noemd. Deze factor reflecteert in welke mate de verzekerde be-
loond/gestraft wordt voor zijn schadeverleden. Interessant is dat voor
zowel (3), (4) als de BMF een puntschatting en betrouwbaarheidsin-
terval verkregen kunnen worden met eenvoudige SAS code. Deze out-
put kan toegevoegd worden aan de bestaande data set en een
grafische voorstelling van het gedrag van de portefeuille wordt moge-
lijk. In Figuur 1 (volgende pagina) gaan we nog een stap verder en
tonen we voor een random selectie van verzekerden de voorwaarde-
lijke verdelingen (gegeven de observaties Yi1 ,…,Yini

voor verzekerde i )
van de effecten bi . De boxplots in deze Figuur zijn tot stand gekomen
door telkens willekeurig 1000 waarden te trekken uit de verdeling van
bi , gegeven Yi1 ,…,Yini

(we centreerden door �2/2 op te tellen, zie (2)).
Deze voorwaardelijke verdelingen reflecteren de heterogeniteit tussen
verzekerden en hun risicogedrag. Zo is de rode boxplot afkomstig van
een verzekerde die – tijdens de observatieperiode – 4 claims rappor-
teerde op een verzekerde periode van 0,67 jaar, terwijl de groene
boxplot een verzekerde voorstelt die 0 claims realiseerde op een totale
exposure van 6,4 jaar. Onder in Figuur (1) tonen we boxplots 

^
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gebaseerd op waarden gesimuleerd voor de a priori (zie (3)) en 
a posteriori (zie (4)) premies van Yi,ni +1 voor de geselecteerde i's. We
zien hoe de a priori premies gecorrigeerd worden op basis van het 
geregistreerde schadeverleden. Beperkte historiek (of exposure) voor
een verzekerde impliceert dat er minder informatie aanwezig is om bi

te schatten en resulteert in meer onzekerheid voor de a posteriori
premie. Grafisch wordt dit vertaald door een wijdere boxplot.

Figuur 1: 
(boven) Boxplot van de voorwaardelijke verdeling van bi , gegeven de
schadehistoriek Yi1 ,…,Yini 

, voor een random selectie van 20 verzeker-
den. 
(onder) Voor diezelfde selectie verzekerden: boxplots van gesimuleerde
waarden voor de a priori (oranje) en a posteriori (groen) premie.

Meer grafische ondersteuning is te vinden in Figuur (2) en (3). Derge-
lijke grafieken helpen de actuaris om op summiere wijze inzicht te
krijgen in het risicogedrag van zijn portefeuille. Op de verticale as van
beide figuren staat de a posteriori  premie (zie (4)),  uitgedrukt als
percentage van de a priori of basispremie (zie (3)). In Figuur (2) zetten
we op de horizontale as het gemiddeld aantal claims gerapporteerd
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door de verzekerde op jaarbasis. Dat gemiddelde wordt verkregen door
voor elke verzekerde het totaal aantal gerapporteerde claims te delen
door de totale verzekerde periode (in jaren). Bijvoorbeeld voor de om-
cirkelde verzekerden in Figuur (2) observeerden we 4 claims op 0.64
jaar (paars), 2 op 0.36 jaar (blauw) en 1 op 0.167 jaar. Dergelijk scha-
deverleden resulteert in respectievelijk 462%, 220% en 150% van de
basispremie. We stellen vast in Figuur (2) dat binnen een puntenwolk
van een bepaalde kleur de opslagfactoren ongeveer constant blijven
bij grote waarden van het gemiddelde. Dat gemiddelde is immers om-
gekeerd evenredig met de exposure. Bij een erg beperkte exposure (en
dus minder betrouwbare informatie voor de overeenkomstige verze-
kerde) gebruikt het model de opslagfactor voor verzekerden met een
gelijkaardig schadeverleden, maar een iets uitgebreidere exposure.

In Figuur (3) zetten we op de horizontale as de totale exposure voor de
verzekerde (i.e. de periode waarvoor premie betaald werd). Boven ge-
bruiken we het gemiddelde van de voorwaardelijke verdeling van bi

(gegeven Yi1 ,…,Yini
) als predictor in de a posteriori premie en onder

de mediaan. Via simulatie is immers de volledige voorwaardelijke ver-
deling van bi , gegeven het schadeverleden Yi1 ,…,Yini

, beschikbaar. We
zien dat het gebruik van de mediaan (rechts) resulteert in een minder
strenge Bonus-Malus schaal: grotere kortingen bij het uitblijven van
schades en kleinere opslagfactoren in geval van claims.

Eveneens illustreert Figuur (3) grafisch hoeveel schadevrije jaren een
verzekerde nodig heeft om bijv. na het rapporteren van 1 claim zijn
opslagfactor kwijt te raken en weer de basispremie te betalen. Visueel
zoeken we daarvoor het snijpunt van de rode puntenwolk en de hori-
zontale lijn bij y=100. Bij beide Figuren is het interessant op te mer-
ken dat bij een vaste x-waarde en een puntenwolk in een bepaalde
kleur de verschillen in opslagfactoren/kortingspercentages bepaald
worden door verschillen in de a priori risicofactoren van de correspon-
derende verzekerden.
Bovenstaand voorbeeld illustreert de mogelijkheden van een data ge-
dreven herinterpretatie van credibiliteit. De beschikbaarheid van ge-
schikte procedures in standaard statistische software pakketten laat
toe om via eenvoudige syntax a priori en a posteriori premies uit te
rekenen voor een portefeuille verzekerden.

Figuur 2: 
A posteriori premie uitgedrukt als percentage van de a priori premie,
in functie van het gemiddeld aantal claims jaarlijks gerapporteerd
door de verzekerde.
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M E E R  W E T E N ?

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de lezing
‘Credibiliteit voor de hedendaagse schadeactuaris: een
bruikbare interpretatie van een actuariële hoeksteen' (dr.
Antonio) op de ASTIN dag van het AG&AI in november 2009.
De bijhorende presentatie is beschikbaar op
http://tiny.cc/KAntonio en bevat o.a. SAS code bij de boven-
staande illustratie en een extra voorbeeld van een hiërar-
chisch credibiliteitsmodel: gepoolde data van verschillende
maatschappijen, met wagens verzekerd onder fleet polissen
waarvoor risicostatistieken longitudinaal geobserveerd wor-
den. In de loop van 2010 verzorgt Katrien Antonio een PE
cyclus (3 bijeenkomsten) rond regressietechnieken voor
schade–actuarissen. ‘Credibiliteit 2.0' zal hierin aan bod
komen.
Haar onderzoek richt zich op hedendaagse statistische tech-
nieken voor schade-actuariaat (tariferen en reserveren). In
november 2009 ontving dr. Antonio een Veni subsidie van
NWO om deze onderzoekslijn verder uit te bouwen. Meer
info op http://www1.fee.uva.nl/pp/kantonio/ en
http://tiny.cc/KAntonio.
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Figuur 3: 
A posteriori premie uitgedrukt als percentage van de a priori premie,
in functie van de totale verzekerde periode. Boven wordt het gemid-
delde en onder de mediaan van de voorwaardelijke verdeling van bi ,
gegeven Yi1 ,…,Yini 

, gebruikt. 




