
&AMIGOE
DONDERDAG

1 FEBRUARI 2018 11

Overleden
Flashback
Een terugblik op

de Amigoe van weleer

1 februari 1992
Rijbewijstoerisme verviervoudigd
“Het aantal Nederlanders dat zijn rijbewijs op de Ne-
derlandse Antillen haalt, is in korte tijd verviervou-
digd.” Dit schrijft de Amigoe op 1 februari 1992. “In 
1990 werden circa 500 Antilliaanse rijbewijzen bij de 
Rijksdienst voor het wegverkeer ingewisseld tegen 
een Nederlands exemplaar. Vorig jaar liep dat aantal 
op tot 2000, aldus een woordvoerder van het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat.” De minister wilde 
volgens hem onderzoeken hoe het ‘rijbewijstoerisme’ 
ingedamd kon worden. Zij was vast van plan paal en 
perk te stellen aan de gewoonte van veel Nederlan-
ders om een vakantie op de Antillen te combineren 
met het behalen van een rijbewijs.

Laatste loodjes voor census
Op 1 februari 1992 schrijft de Amigoe over de census 
die in die periode plaatsvond. “Weliswaar waren een 
heleboel teams gisteren klaar, maar toen zij daarna 
met z’n allen door de wijk liepen, bleek een aantal 
huizen toch nog geen sticker te hebben.” De census 
werd in 1992 uitgevoerd tussen 27 januari en 3 fe-
bruari om demografische informatie over Curaçao, 
Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba te ver-
zamelen. “Op Souax zouden zich volgens opgave maar 
265 huizen bevinden, dat blijken er echter 657 te zijn. 
Op St. Maarten werd een aanzienlijk aantal weige-
raars geregistreerd.” Door middel van vragenlijsten 
werd de bevolking gevraagd informatie te geven over 
onder andere gezinssamenstelling en inkomen. De 
uitkomst van het onderzoek, zoals wij nu weten, was 
dat op Bonaire, Statia en Saba de bevolking gegroeid 
was, en op Curaçao afgenomen, een trend sinds de 
census van 1972. Het inwoneraantal van St. Maarten 
was 2,5 keer zo groot als in 1981.
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Rentegaranties in pensioenen 
en levensverzekeringen
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In de opgebouwde pensioenen en lopende le-
vensverzekeringen zijn in het verleden in de 
meeste gevallen rentegaranties van 4 procent 
en 3 procent afgegeven. Het is uiteraard fijn om 
nu al zekerheid te krijgen over het eindkapitaal 
van je levensverzekering of over het pensioen 
dat je op je 65e gaat ontvangen. Maar je wilt 
als klant ook zekerheid hebben dat de garanties 
echt gehaald kunnen worden. 
Een dergelijke garantie kan door de verzekeraar 
of het pensioenfonds gemakkelijker zeker wor-
den gesteld als die betrekking heeft op betalin-
gen die nu ontvangen worden. Die kunnen im-
mers direct belegd worden en ook met dezelfde 
looptijd als die van de verplichting en daarmee 
kunnen vrijwel alle risico’s weggenomen wor-
den. 
Dat wordt echter lastiger voor premiebetalingen 
die in de toekomst plaatsvinden. Hoe zeker zijn 
we ervan dat op die betalingen ook voldoende 
rendement kan worden behaald om de afgege-
ven garanties veilig te stellen? Wij vinden dat 
in de jaarrekeningen van pensioenfondsen en 
levensverzekeraars meer inzicht moet worden 
gegeven op het antwoord op deze vraag. 

In de problemen
De huidige boekhoudregels die in onze regio 
van toepassing zijn gaan ervan uit dat de beleg-
gingsopbrengst op de binnenkomende premies 
gelijk is aan de afgegeven rentegarantie. Dat 
zijn dus die 4 procent en 3 procent. De spaar-
potten (voorziening voor verplichtingen, heet dat 
in het jargon) die de financiële entiteiten moeten 
aanhouden voor hun aangegane verplichtingen 
kunnen te laag zijn als de werkelijk beleggings-
opbrengsten te laag zijn, of als beleggingsresul-
taten veranderlijk zijn. Keynes merkte al eens op 
dat ‘The Market Can Remain Irrational Longer 
Than You Can Remain Solvent’; ook al zijn ver-
zekeraars en pensioenfondsen langetermijnbe-
leggers, zij zijn niet ongevoelig voor korte termijn 
boom-en-bust cycles. Als de buffers (eigen ver-
mogen) dan ook nog van bescheiden omvang 
zijn, is het denkbaar dat de verzekeraar of het 
pensioenfonds in de problemen komt.

Veiliger renteniveau
Het zou daarom beter zijn, naar de mening van 
de auteurs van dit artikel, indien we bij de bere-
kening van de benodigde spaarpotten uitgaan 
van een veiliger renteniveau. Een renteniveau 
dat met hoge mate van zekerheid kan worden 
gerealiseerd. 
In de praktijk zal het renteniveau ook afhanke-
lijk zijn van de duur van de verplichting. Een 
belegging met een duur van één jaar levert nu 
eenmaal een ander rendement op dan een met 
een duur van twintig jaar zoals een kortlopende 
spaarrekening ook een andere rente geeft dan 
een langlopende spaarrekening.
Als we de spaarpotten op deze veilige wijze her-
rekenen, kunnen we beter zien hoe zeker we 
ervan kunnen zijn of de afgegeven garanties 
gehaald kunnen worden. Dit zou kunnen be-
tekenen dat de huidige spaarpotten aangevuld 
moeten worden. Daarvoor moet een ruime over-
gangsperiode in acht worden genomen, opdat 

de pensioenfondsen en verzekeraars voldoen-
de tijd hebben om die aanvullingen gespreid te 
verrichten. Verzekeraars moeten hierbij hun ka-
pitaalverschaffers aanspreken omdat de verze-
kerde aanspraken niet verlaagd mogen worden. 
Pensioenfondsen moeten een beroep doen op 
de aangesloten werkgevers en misschien ook 
op de werknemers, hetzij door aanpassing van 
de premies of als het echt niet anders kan door 
het verlagen van de pensioenaanspraken. Die 
moeten dan afgestempeld worden. 

Stresstesten
Een andere methode om inzicht te krijgen in de 
veiligheid van toegekende garanties bestaat uit 
het toepassen van stresstesten. Hierbij wordt de 
balans van de financiële instelling getest indien 
zich niet-verwachte schokken voordoen. Bij-
voorbeeld sterk dalende rentes, dalende aande-
lenkoersen, grote sterfteverbeteringen et cetera. 
Op Curaçao kennen wij ook een dergelijke toets, 
namelijk de Toereikendheidstoets. De Centrale 
Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 
stelt toepassing hiervan jaarlijks verplicht. Ons 
bezwaar tegen deze toets is erin gelegen dat 
iedere instelling zelf kan kiezen welke schokken 
toegepast worden en dat er geen vereiste is om 
afhankelijk van de uitkomsten van deze schok-
ken buffers aan te houden. De normering is te 
open, waardoor de uitkomsten van de testen on-
derling onvergelijkbaar zijn. De consument heeft 
er dan weinig aan, omdat de extra zekerheid die 
de consument zoekt, niet door de test wordt ge-
creëerd. Het zou goed zijn als CBCS hierin het 
voortouw neemt.

Premieverhoging of pensioenkorting
Het niet tijdig reageren op het renterisico kan 
grote economische gevolgen hebben. Laten we 
ervan uitgaan dat er geen verzekeraars failliet 
gaan. De gevolgen daarvan laten zich gemak-
kelijk raden. Te laat ingrijpen zal wel leiden tot 
premieverhogingen. Zowel werkgevers als 
werknemers voelen dat in hun portemonnee. In 
een tijd van nulgroei geen aantrekkelijk perspec-
tief. Pensioenfondsen zijn wellicht genoodzaakt 
de toegekende aanspraken, waaronder de al 
ingegane pensioenen, te korten. Verlies aan 
welvaart en vertrouwen in de financiële sector 
zijn het gevolg. 

Beleggingsvrijheid
Daarnaast is er een ander aspect. Het garande-
ren van aanspraken legt grote beperkingen op 
aan de beleggingen die de aanspraken moeten 
afdekken. Daarmee wordt ook het verwachte 
rendement onnodig beperkt. Bij meer beleg-
gingsvrijheid is het verwachte rendement hoger 
dus daalt de prijs van pensioen. Omgekeerd, bij 
een gegeven premie is het verwachte pensioen 
hoger. Het was ceo Knot van DNB (centrale 
bank van Nederland) die uit heeft gelegd hoe 
onverstandig het is om premies van de 30-jari-
ge te beleggen in staatsleningen met een lange 
duur. Wel veilig, maar het levert in Nederland 
vrijwel niets op.
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. 
Zeker als het aanbieden van pensioen verplicht 
wordt, zoals deze regering wil, is het belangrijk 
dat er sprake is van wetgeving die duurzame en 
houdbare pensioenen borgt. 

Nieuwe producten
Ons pleidooi is nieuw noch theoretisch. Wat 
wij bepleiten is al praktijk in Europa en de VS. 
En waarderingsmethoden op basis van veilige 
beleggingsveronderstellingen worden in 2021 
wereldwijd verplicht. 
Verder verwachten wij dat als gevolg van nieu-
we boekhoudregels het afgeven van garanties 
zal verminderen en dat er ook nieuwe produc-
ten ontwikkeld gaan worden. En ook dat is niet 
nieuw omdat andere continenten ons zijn voor-
gegaan. 

Ronald Ketellapper en Servaas Houben zijn 
leden van de Association of Dutch Caribbean 
Economists. 

Disclaimer: dit artikel is geschreven op persoon-
lijke titel en vertegenwoordigt de eigen mening 
van de auteurs. Deze stemt niet altijd overeen 
met mensen, bedrijven of andere organisaties 
waarmee de auteurs een of andere relatie heeft, 
behalve als dit expliciet vermeld wordt.

Hoe zeker zijn ze?

Wij zijn in onze regio gewend aan garan-
ties op de rente in onze pensioenen en 
levensverzekeringen. Garanties geven 
veiligheid aan de consument en dat is 
natuurlijk prettig. Maar hoe zeker zijn 
we van de garanties die verzekeraars en 
pensioenfondsen afgeven? Een simpele 
vraag, waarop het antwoord minder een-
voudig is.
Ronald Ketellapper en Servaas Houben 
van de Association of Dutch Caribbean 
Economists pleiten ervoor om ‘stres-
stesten’ te doen waarbij verschillende 
toekomstscenario’s worden doorgere-
kend, zodat er tijdig inzicht komt in de 
risico’s die pensioenfondsen en verze-
keraars lopen, zodat er ook tijdig be-
heersmaatregelen genomen kunnen 
worden. Dit is al praktijk in Europa en 
de VS. 
Waarderingsmethoden op basis van vei-
lige beleggingsveronderstellingen wor-
den in 2021 wereldwijd verplicht. Tijd 
om te anticiperen, aldus de economen.


