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SAMENVATIING 

(Summary in Dutch) 

De verzekeringsmarkt is de laatste jaren sterk in beweging. De omvang van 
aansprakelijkheidsclaims stijgt explosief en de verzekerbaarheid van bepaalde 
risico's, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, staat ter discussie. In de politiek 
wordt er gediscussieerd over hervormingen in de sociale en ziektekosten
verzekeringen. Binnen de Europese Unie is de verzekerings-wetgeving geüni
formeerd, en is er formeel al sprake van één Europese verzekeringsmarkt. 
Tenslotte heeft de ondergang van de levensverzekeraar Vie d'Or geleid tot 
een discussie over de effectiviteit van het toezicht en de wenselijkheid van 
een garantiefonds. 

Alle in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen staan onder 
toezicht. Voor de maatschappijen waarvan de hoofdzetel in Nederland is 
gevestigd, en voor de Nederlandse vestigingen van maatschappijen met hoofd
zetel buiten de Europese Unie, wordt dit toezicht uitgevoerd door de Veneke
ringskamer. Één van de belangrijkste redenen voor het instellen van een toe
zichthouder was het beschermen van de polishouder tegen faillissem enten van 
verzekeraars. Het faillissement van een verzekeraar kan tot grote problemen 
leiden voor de polishouder. Een adequaat toezicht, met, indien nodig, de 
mogelijkheid van een vroegtijdig ingrijpen door de toezichthouder kan veel 
van deze problemen voorkomen. 

De beoordeling van verzekeraars door de Verzekeringskamer is voorna
melijk gebaseerd op de jaar-rapportages welke de maatschappijen verplicht 
zijn in te leveren. Deze rapportages bevatten onder andere een aantal voorge
schreven financiële verslagstaten. De beoordeling van de jaar-rapportages 
vindt in een aantal rondes plaats. De uitkomsten van de verschillende beoor
delings-rondes worden vastgelegd in een beoordelingstekst. 

Naast een analyse van de jaar-rapportages behelst het toezicht door de 
Verzekeringskamer ook het van tijd tot tijd bezoeken van de maatschappijen. 
Deze bezoeken kunnen de vorm hebben van een uitgebreid onderzoek ter 
plekke, of van periodieke gesprekken met het management van de 
maatschappij . Aangezien echter de analyse van de jaar-rapportages al een 
groot deel van de tijd van de werknemers van de Verzekeringskamer in 
beslag neemt, is er weinig tijd over voor de zeer tijdrovende uitgebreide 
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onderzoeken ter plekke. Deze vinden dan ook slechts op incidentele basis 
plaats. Het is dus zinvol om naar manieren te zoeken om de analyse van de 
jaar-rapportages te versnellen. Dit zou mogelijk gedaan kunnen worden met 
behulp van een early warning systeem. 

Early warning systemen zijn in het verleden vaak gedefinieerd als 
systemen die faillissementen kunnen voorspellen. Daarbij werd dan in het 
algemeen gebruik gemaakt van statistische cJassificatiemethoden waarbij de 
parameters geschat werden op basis van een dataset van een aantal verzeke
raars die in het verleden failliet zijn gegaan en een aantal die in dezelfde 
periode niet failliet zijn gegaan. Hoewel theoretisch zeer interessant is deze 
aanpak vanuit het toezichthouders-perspectief minder bruikbaar. Of zoals 
Klein en Barth [1995, p. 284-285] het uitdrukken: 

ti Most of the research to date on solvency monitoring systems has 
focused on those companies that have been 'hit by a car,' rather 
than focusing on those companies that have 'dashed into the street.' 
In the future, research on solvency monitoring systems will have to 
focus more cJosely on the potential for 'running into the street,' 
rather than whether or not an insurer will become insolvent.. .. The 
primary goal of a solvency monitoring system is not to predict 
insolvency, but rather to identify conditions which could lead to an 
insolvency and, hen ce, require further inspection and perhaps 
cJoser monitoring." 

Aansluitend bij Klein en Barth wordt een early warning systeem hier gedefi
nieerd als een systeem dat kan worden gebruikt voor het identificeren van 
maatschappijen die aan een meer dan gemiddeld risico blootstaan. 

Een systeem dat aan de hierboven gestelde definitie voldoet kan door de 
Verzekeringskamer worden gebruikt voor het bepalen van de timing, intensi
teit en omvang van de beoordeling van een specifieke maatschappij. Tevens 
kan zo'n systeem aanknopingspunten geven voor het vervolg van het beoorde
lingsproces. Met behulp van een adequaat early warning systeem kan de 
Verzekeringskamer misschien eerder anticiperen op bepaalde ontwikkelingen 
welke in de toekomst de belangen van polishouders zouden kunnen schaden. 
Het doel van het onderhavige onderzoek is: het ontwikkelen van een early 
warning systeem dat door de Verzekeringskamer gebruikt kan worden voor 
het verbeteren van het toezicht op verzekeraars door het vroegtijdig identifi
ceren van potentiële probleem-maatschappijen. Het onderzoek beperkt zich 
hierbij tot schadeverzekeraars met hoofdzetel in Nederland. 
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Er zijn een aantal eisen te stellen aan een early warning systeem dat 
door de Verzekeringskamer kan worden gebruikt, namelijk: 

1. het systeem moet in staat zijn tot het identificeren van verzekeraars 
die een overmatig risico lopen; 

2. het systeem dient gebruik te maken van de kennis en expertise die op 
dit gebied bij de Verzekeringskamer aanwezig is; 

3. het systeem dient gebruik te maken van relevante statistische cIassifi
catietechnieken; 

4. de uitkomst van het systeem moet begrijpbaar zijn voor de medewer
kers van de Verzekeringskamer; en 

5. het systeem dient te passen in het beoordelingsproces bij de Verzeke
ringskamer. 

De onderzoeksvraag die ik in dit boek probeer te beantwoorden is dus: hoe 
kan een early warning systeem dat aan de hierboven gestelde eisen voldoet 
worden ontworpen. Het computerprogramma waarin dit ontwerp is gedefi
nieerd heet N.E.W.S., wat staat voor Non-life Early Warning System, oftewel 
schade (is: niet-leven) early warning systeem. 

Bij het beoordelen van maatschappijen maakt N.E.W.S. gebruik van een aan
tal verschillende technieken. Deze zijn: een multivariate statistische cIassifica
tietechniek (orde red logit), een neuraal netwerk en een expert-systeem. 

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de meest populaire 
multivariate statistische cIassificatietechnieken, te weten logit en multiple 
discriminant analyse (MDA) . Een voordeel van logit ten opzichte van MDA 
is, dat logit meer robuust is . In tegenstelling tot MDA worden er geen aan
names gemaakt over de verdeling van de verklarende variabelen, maar alleen 
van de storingsterm. En zelfs wanneer aan de aannames van MDA wordt vol
daan is de performance van logit nog bijna even goed als dat van MDA. In 
N.E.W.S. wordt gebruik gemaakt van een ordinale uitbreiding van het stan
daard logit model : het ordered logit model. In het orde red logit model kan de 
te verklaren variabele een (eindig) aantal ordinaal te rangschikken waarden 
aannemen. De relevante te verklaren variabele in het onderhavige geval is de 
risico-exposure van een schadeverzekeraar. Deze kan drie mogelijke waarden 
aannemen: laag, modaal en hoog. 

Hoofdstuk 4 bevat een beknopte beschrijving van neurale netwerken. 
Neurale netwerken zijn met name goed in patroonherkenning. Ze bestaan uit 
een groot aantal relatief simpele rekeneenheden of processoren welke gerang-
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schikt zijn in twee (of soms meer) lagen. De uitvoer van een neuraal netwerk 
wordt bepaald door de gewichten van de verbindingen tussen de verschillende 
eenheden en door de activatie-functie die de invoer naar een specifieke 
eenheid transformeert tot de uitvoer van die eenheid. Om de gewenste eigen
schappen te bereiken moeten de optimale waarden voor de gewichten worden 

bepaald. Dit wordt ook wel 'trainen' genoemd. Het meest populaire trainings
algoritme heet 'back-propagation' . Neurale netwerken die gebruik maken van 
back-propagation kunnen worden gezien als een speciaal soort niet-parametri
sche statistische cIassificatiemethode. Ze starten namelijk niet met een a 
priori model van de relatie tussen invoer en uitvoer, maar ze bepalen deze 
relatie zelf. Dit kan een voordeel zijn ten opzichte van parametrische cIassifi
catietechnieken zoals logit. In N.E.W.S. wordt gebruik gemaakt van een twee
laags back-propagation neuraal netwerk. 

Zowel statistiscbe cIassificatietechnieken als neurale netwerken zijn met 
name geschikt om de risico-exposure van een maatschappij te bepalen aan de 
hand van een aantal financiële ratio's. De beoordeling van verzekeraars door 
de Verzekeringskamer is echter niet alleen gebaseerd op de berekening van 
een aantal ratio's. De medewerkers van de Verzekeringskamer gebruiken zo
wel kwantitatieve als kwalitati~ve informatie voor het bepalen van hun oor
deel over een bepaalde maatschappij . Om ook andere factoren dan die gere
presenteerd door financiële ratio's mee te kunnen nemen wordt in N.E.W.S. 
gebruik gemaakt van een expertsysteem. 

In hoofdstuk 5 wordt een korte beschrijving gegeven van expert syste
men in het algemeen. Een expertsysteem is een computerprogramma dat ge
bruik maakt van de kennis van één of meerdere expert(s) voor het oplossen 
van problemen. In zo'n systeem kan de relevante kennis op verschillende 
manieren worden opgeslagen. Binnen N.E.W.S. gebeurt dit door middel van 
(produktie )regels. Door gebruik te maken van produktieregels kunnen de 
beoordelingsregels gehanteerd door de medewerkers van de Verzekeringska
mer expliciet worden gemaakt. De relevante regels kunnen worden verkregen 
door het interviewen van een aantal medewerkers en door deze medewerkers 
te vragen om commentaar te geven op een prototype van het systeem. 

Voor het bepalen van de coëfficiënten van het orde red logit model en de 
gewichten van het neuraal netwerk is een dataset nodig die bestaat uit een 
aantal ratio's per maatschappij en tevens voor iedere maatschappij de risico
groep waartoe deze behoort. In eerdere studies werd hierbij meestal onder
scheid gemaakt tussen maatschappijen die wel en maatschappijen die niet 
failliet zijn gegaan in een bepaalde periode. Echter, zoals al eerder is ver-
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meld, is dit onderscheid vanuit het toezichthouders-perspectief minder bruik
baar. In de onderhavige studie wordt dan ook gebruik gemaakt van een ander 
criterium. Dat criterium is de kennis aanwezig bij de experts op dit gebied om 
te komen tot een groepering van de verschillende maatschappijen in de data
set. 

De groepering van de maatschappijen in de datasets is gebaseerd op een 
analyse van de beoordelingsteksten zoals die zijn opgesteld door de medewer
kers van de Verzekeringskamer gedurende de feitelijke uitoefening van hun 
taak. Hierbij is aangenomen dat de belangrijkste sterke en zwakke punten van 
een maatschappij zijn beschreven in de desbetreffende beoordelingstekst. De 
uiteindelijke classificatie van een maatschappij hangt af van het aantal en de 
ernst van deze zwakke en sterke punten. Het voordeel van deze aanpak is, 
dat ze geen (kostbare) tijd van de experts, de medewerkers van de Verzeke
ringskamer, vergt. Verder zijn van alle maatschappijen die onder toezicht 
staan ook beoordelingsteksten beschikbaar. De datasets die gebruikt zijn in de 
onderhavige studie bevatten dan ook bijna alle Nederlandse schadeverzeke
raars die onder toezicht stonden in respectievelijk 1992 en 1993. 

De eerste module van N.E.W.S. wordt gevormd door een ordered logit model 
welke wordt beschreven in hoofdstuk 6. Voor het bepalen van de relevante 
financiële ratio's zijn eerst zeventig ratio's geselecteerd op basis van hun ge
bruik in het beoordelingsproces door medewerkers van de Verzekeringska
mer, of op basis van hun succesvolle toepassing in eerdere studies op dit 
gebied. Uit deze groep van zeventig ratio's zijn vervolgens de uiteindelijk 
gebruikte ratio's geselecteerd met behulp van stapsgewijze selectie. De keuze 
van de ratio's was dus volledig gebaseerd op statistische gronden. Voor het 
bepalen van de relevante ratio's en het schatten van de vergelijking is gebruik 
gemaakt van een dataset met de gegevens uit 1992 van 195 Nederlandse 
schadeverzekeraars. Uiteindelijk bleken zeven ratio's significant te zijn: twee 
solvabiliteitsratio's, twee winstratio's, twee beleggingsratio's en een herverze
keringsratio. 

Om het verkregen model te testen is er allereerst een ten-fold cross
validation procedure toegepast. Deze procedure is ondermeer gebruikt voor 
het testen van de gevoeligheid van de coëfficiënten van het model. Tijdens 
deze test bleek dat de coëfficiënt van de herverzekeringsratio sterk afhanke
lijk was van één specifieke maatschappij. Bij uitsluiting van deze maatschappij 
veranderde de coëfficiënt van teken, en was deze ratio bovendien niet meer 
significant. De herverzekeringsratio is daarom verwijderd uit het model. 

De performance van het uiteindelijke model met de resterende zes 
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ratio's is veIVolgens getest met behulp van een dataset met de gegevens uit 
1993 van 193 Nederlandse schadeverzekeraars. In totaal werd 85% van de 
verzekeraars correct geclassificeerd: 95% van de maatschappijen met een lage 
risico-exposure en 85% van de maatschappijen met een hoge risico-exposure 
werden correct geclassificeerd. Echter, slechts 15% (drie van de twintig) van 
de maatschappijen met een modale risico-exposure werden correct geclassifi
ceerd. Mogelijke verklaringen hieIVoor zijn de heterogeniteit en de relatief 
kleine omvang van deze groep en de mogelijkheid dat er maar twee risico
groepen zijn. 

De tweede module van N.E.W.S. wordt gevormd door een neuraal netwerk 
welke wordt beschreven in hoofdstuk 7. De invoer van het neurale netwerk 
bestaat uit de zes ratio's die ook gebruikt worden in het ordered logit model. 
De uitvoer bestaat uit drie variabelen waaIVan de waarde ligt tussen de nul en 
de één, waarbij elke variabele één risicogroep weergeeft. Voor de bepaling 
van het aantal eenheden in de tussenlaag zijn een aantal mogelijkheden ge
test. Allereerst zijn een aantal neurale netwerken ontwikkeld met een vast 
aantal van zes eenheden in de tussenlaag. Verder zijn een aantal netwerken 
ontwikkeld waarbij begonnen is met een klein aantal eenheden, en waarbij dit 
aantal (automatisch) werd uitgebreid bij onvoldoende progressie gedurende 
de training van het netwerk. In totaal zijn zes verschillende (start-)configura
ties gebruikt. De gebruikte activa tie functie was in alle gevallen een tangens
hyperbolicus. 

Voor het trainen van de verschillende netwerken is gebruik gemaakt van 
de 1992 dataset. Deze dataset is opgesplitst in twee delen . Tachtig procent 
van de dataset is gebruikt voor het trainen van de netwerken (de trainingsset), 
de resterende twintig procent is gebruikt om te bepalen wanneer het 
trainingsproces gestopt kan worden (de testset) . Deze 80-20 opsplitsing van 
dé dataset is tien keer gedaan, resulterend in tien verschillende trainings- en 
testsets. In totaal leidde de zes configuraties en tien verschillende dataset 
opsplitsingen tot zestig netwerken. Het uiteindelijk te gebruiken netwerk is 
bepaald door te kijken naar de performance van de netwerken op de 1993 
dataset (de voorspellingsset). 

De performance van het uiteindelijk gekozen neurale netwerk is iets 
beter dan die van het ordered logit model. Van zowel de lage als de hoge 
risico maatschappijen werd 96% correct geclassificeerd. Echter, geen enkele 
maatschappij met een modaal risico werd als zodanig herkend door het neu
rale netwerk. De uitkomsten van het neurale netwerk en het ordered logit 
model zijn veIVolgens gecombineerd door voor iedere maatschappij voor elk 
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van de drie mogelijke risicogroepen het gemiddelde te nemen van de kans op 
die groep volgens het ordered logit model en van de genormaliseerde uitvoer
waarde van desbetreffende uitvoer-eenheid van het neurale netwerk en ver
volgens de maatschappij toe te wijzen aan de risicogroep met de hoogste 
score. De performance van deze combinatie was nog weer iets beter dan van 
beide onderdelen apart. In totaal werd 87% correct geclassificeerd: 97% van 
de lage risico's en 96% van de hoge risico's, maar nog steeds slechts 5% van 
de modale risico's. 

In N.E.W.S. wordt in feite gepoogd een deel van het beoordelingsproces door 
de medewerkers van de Verzekeringskamer te modelleren. Zoals is gebleken 
is dat niet volledig mogelijk door het bepalen van een score aan de hand van 
een aantal financiële ratio's. Daarom is gebruik gemaakt van een expertsy
steem om de uitkomsten van de combinatie van het ordered logit model en 
het neurale netwerk aan te vullen met een aantal produktieregels die zijn 
aangedragen door enkele medewerkers van de Verzekeringskamer. Deze laat
ste module binnen N.E.W.S. wordt beschreven in hoofdstuk 8. 

De regels die gebruikt worden door het expertsysteem zoeken naar 
symptomen die mogelijke zwakke punten of een verhoogd risico van een 
maatschappij aangeven. Alleen die factoren die het meest relevant geacht 
worden bij het bepalen van de risico-exposure en de prioriteit voor nader 
onderzoek zijn meegenomen in het systeem. De uitkomst van de combinatie 
van het ordered logit model en het neurale netwerk wordt gebruikt als een 
eerste beoordeling. Deze beoordeling kan vervolgens worden gewijzigd door 
het expertsysteem. De uitvoer van het expertsysteem en dus tevens de uitvoer 
van N.E.W.S. , is de prioriteit voor nader onder Loek en een rapportage met de 
belangrijkste conclusies van het model. 

De regels in het expertsysteem zijn verkregen aan de hand van een 
aantal interviews met enkele senior medewerkers en relatiebeheerders van de 
Verzekeringskamer en door het vragen van commentaar op de uitkomsten 
van de opeenvolgende prototypes van het systeem. In totaal zijn tijdens de 
verschillende interviews vijftien verschillende potentieel relevante factoren 
naar voren gebracht. Hiervan zijn er uiteindelijk zes meegenomen in het 
expertsysteem, te weten: solvabiliteit, winstgevendheid van de onderneming en 
van de verschillende branches, het verleden, de adequaatheid van en de ont
wikkeling in de technische voorzieningen, de eigenaars en de omvang van de 
maatschappij. 

De performance van N.E.W.S. inclusief het expertsysteem op de 1993 
dataset is duidelijk beter dan die van de combinatie van het ordered logit 
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model en het neurale netwerk. Het uiteindelijke model had een overaU score 
van 94% correct: 96% van de lage risicogroep, 98% van de hoge risicogroep 
en 75% van de modale risicogroep werd correct geclassificeerd. Vooral het 
laatste percentage is een aanmerkelijke verbetering ten opzicht van de 5% 
correct zonder het expertsysteem. Geen enkele maatschappij met een hoge 
risico-exposure werd gemisclassificeerd als laag risico en geen enkele maat
schappij met een lage risico-exposure werd fout geclassificeerd als behorend 
tot de groep met een hoog risico. 

De uitvoer van N.E.W.S. bestaat uit de prioriteit voor verder onderzoek van 
een bepaalde maatschappij en een opsomming van de door N.E.W.S. gevon
den zwakke punten. Deze informatie kan worden gebruikt in de volgende 
fase(s) van het beoordelingsproces. Verder kan deze informatie ook worden 
gebruikt door de medewerkers van de Verzekeringskamer voor het verder op
splitsen van maatschappijen binnen een bepaalde risico-/prioriteits-groep. 
N.E.W.S. kan automatisch worden gedraaid meteen nadat de verslagstaten 
van een maatschappij zijn binnengekomen. Het systeem maakt geen gebruik 
van informatie over andere maatschappijen of de totale markt. Er hoeft dus 
niet gewacht te worden totdat alle verslagstaten binnen zijn. 

De medewerkers van de Verzekeringskamer die aan de ontwikkeling 
hebben meegewerkt hebben aangegeven dat de conclusies van N.E.W.S. in 
het algemeen goed overeenkomen met hun eigen mening over een maat
schappij . Tevens hebben ze aangegeven dat het systeem inderdaad een handig 
hulpmiddel kan zijn in het beoordelingsproces. Met name in situaties waarin 
er relatief weinig tijd beschikbaar is voor een grondige analyse door de mede
werkers kan het systeem een toegevoegde waarde hebben door aan te geven 
welke maatschappijen in ieder geval grondig geanalyseerd dienen te worden 
en voor welke maatschappijen dit jaar kan worden volstaan met een kortere 
analyse. 
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