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D O O R  S E R V A A S  H O U B E N

De juiste
rentecurve… 
bestaat wel!
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G E L I J K E  W A A R D E R I N G  V A N U I T  D E  P O L I S H O U D E R
Een polishouder van 65 jaar heeft een levenslange lijfrente-uitkering bij
verzekeraar A en verzekeraar B. Alhoewel de lijfrente vanuit het perspectief
van de verzekeraar een verplichting is, is deze vanuit het perspectief van
de polishouder een onderdeel van zijn activa. Dit onderdeel van de activa
van verzekeraar A heeft voor de polishouder dezelfde waarde als dat van
verzekeraar B: voor de polishouder maakt het niet uit hoe een verzekeraar
belegt, welke rating deze heeft, of welke overlevingstafels deze gebruikt.
De polishouder gaat er vanuit dat de toezichthouder zijn werk goed doet en
dat zijn toekomstige uitkeringen van beide verzekeraars zijn gegarandeerd.
De polishouder ziet de lijfrente puur als een toekomstige inkomstenstroom
en de waarde van deze inkomstenstroom hangt niet af van de aannames
die door verzekeraar A of B worden gemaakt. Voor de polishouder komt de
waarde van zijn activa overeen met een soortgelijk product dat hij ook in
de markt kan krijgen (bijvoorbeeld een uitkering via banksparen) en zijn
persoonlijke voorkeur voor consumptie nu of consumptie later.

Stel nu dat de waarde van de polishouder wel overeenkomt met het
beleggingsprofiel of de rating van de verzekeraar. Dan zou de vreemde
situatie ontstaan dat een verzekeraar met een lagere rating, een hoger
risico vormt met meer risico voor de polishouder. Er is minder zekerheid
over de toekomstige kasstromen van de verzekerde zodat de waarde van de
lijfrente bij een lagere rating zou dalen: een lagere rating betekent dan
voor een verzekeraar een lagere voorziening! Risicovol gedrag wordt
beloond door een lagere voorziening. Eenzelfde redenering gaat op voor de
beleggingsmix: een mix met een hoger verwacht rendement, maar ook
hogere risico’s betekent meer onzekerheid voor de polishouder en een
lagere voorziening. 

Vanuit het oogpunt van de polishouder is daarom een rule-based approach
zowel begrijpelijker als gewenst: verplichtingen worden op dezelfde manier
gewaardeerd en risiconemend gedrag wordt niet beloond door een lagere
voorziening.

V O O R B E E L D E N  B U I T E N  F I N A N C E
Een ander bekend dilemma is aan welke kant van de weg rijden het
veiligste is: links of rechts? Uit het onderzoek dat is gedaan door Leeming
blijkt dat links rijden iets veiliger is dan rechts rijden maar dat er
onvoldoende statistische zekerheid is om dit met zekerheid vast te stellen.
Je kunt nu wel het aantal ongelukken per 1.000 inwoners vergelijken in
Ierland met Nederland maar de vraag blijft dan of allerlei andere factoren
niet een rol spelen: denk aan bevolkingsdichtheid, kwaliteit van de wegen,
etc. Je zou eigenlijk in hetzelfde land een tijdje iedereen eerst links en
daarna iedereen rechts moeten laten rijden om uitsluitsel te krijgen, maar
dat is praktisch gezien niet mogelijk.

Op basis van het onderzoek zou je dus kunnen concluderen dat er geen
eenduidige resultaten zijn en dat iedere bestuurder zelf een keuze kan
maken (principle-based) tussen links of rechts rijden al naar gelang zijn
eigen voorkeur. Echter voor de samenleving als geheel is het heel
nadelig als mensen zowel links als rechts rijden, en is er een voorkeur
dat óf iedereen links óf iedereen rechts rijdt. Eenzelfde analogie geldt
voor de pensioen- en verzekeringswereld: als ieder zijn eigen
interpretatie geeft aan de waarde van kasstromen, leidt dit voor de
samenleving als geheel tot intransparantie, onduidelijkheid en
verwarring. 

C O N C L U S I E
Een principle-based approach met enkele rule-based elementen kan
een goede middenweg zijn tussen twee extremen: van de ene kant
worden verzekeraars en pensioenfondsen gestimuleerd om na te denken
over wat de waarde van de voorziening is zonder dat regels klakkeloos
worden overgenomen. Aan de andere kant kleven er ook enkele nadelen
aan principle-based: het is vanuit het oogpunt van de polishouder
lastiger te begrijpen waarom een verzekeringsproduct bij verzekeraar A
een andere waarde heeft in de boeken dan bij verzekeraar B. Tevens
stimuleert het waarderen van kasstromen op basis van het risicoprofiel
van de verzekeraar al dan niet impliciet het nemen van risico’s. 

Alhoewel een rule-based approach star kan zijn en niet voor iedere
sector van toepassing kan zijn, past deze methode beter binnen de
pensioen- en verzekeringssector waarin transparantie, vertrouwen en
continuïteit centraal staan. Als sector zullen wij nooit zeker weten welke
methode het beste is, net zoals de samenleving nooit zal weten of links
of rechts rijden veiliger is. Het staat echter  vast dat het voor de
samenleving in zijn geheel beter is dat wij aan een bepaalde kant van
de weg rijden, net zoals het voor de sector beter is om een bepaalde
methodiek te hanteren. De juiste rekencurve bestaat daarom wel, alleen
zijn wij er nooit zeker van wat deze is. 

Het zou daarom interessant zijn als binnen het AG een verdere discussie
op gang komt welke rekencurve systematiek voor onze sector het meest
passend is. ■
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De definitieve selectie voor de sprint (maand), gesorteerd op volgorde van
belangrijkheid, wordt uitgeprint en opgehangen op ons stand-up bord.
Twee maal per week houden we een stand-up om de voortgang te
bewaken. Een teamlid leidt deze stand-up, wat ook weer zorgt voor het
vergroten van het eigenaarschap. Het team geeft op dit bord aan hoever
ze zijn met de User stories. Dit doen we door op een schaal van 0% tot
100% de voortgang per User story aan te geven. Aangezien de lijst op
volgorde van belangrijkheid staat zal het werk bovenaan de lijst het eerst
de 100% bereiken. Is dit niet het geval en zijn de onderste User stories
het eerste klaar, dan wordt er door het team gewerkt aan de verkeerde
prioritieten. Dit wordt dan in de stand-up besproken. Ook als er geen
voortgang zichtbaar is wordt dit direct zichtbaar via het bord en wordt
hier via de stand-up op bijgestuurd. 

In het begin merkten we binnen het team een ‘worsteling’ waar het
aankwam op het stellen van prioriteiten. Men vond het lastig om
letterlijk de ene User story boven de andere te hangen. Dit is precies de
kracht van deze methodiek. Het dwingt het maken van keuzes af. Het
team wordt niet groter, dus het enige waarin geschoven kan worden is
het werk. Na een aantal maanden begon dit bij iedereen steeds
natuurlijker aan te voelen en nu is het bijna een tweede natuur
geworden binnen het team. De eenvoud van de methode in combinatie
met de strakke discipline en de continue modes van afronding van kleine
brokjes werk spreekt het team aan en heeft gezorgd voor een snelle
integratie van de werkwijze. Door te werken met twee stand-ups per
week heeft het team een volledig overzicht en stuurt het zichzelf continu
bij om het doel te halen. Ook zie je dat men ‘trots’ is als er weer een
brokje werk is afgerond. Door het werk klein te maken zijn er continu van
deze ‘vreugde’ momenten in plaats van één groot succes aan het eind
van een traject. 

Als manager van het team vind ik dit een geweldige werkwijze. Iedereen
weet precies wat we doen en wie waar mee bezig is. Dit in combinatie
met een strak jaarplan geeft mij de middelen om continu aan mijn
stakeholders uit te leggen waar we staan en wat we doen. Als er
tussendoor verzoeken komen die de sprint dreigen te verstoren is het aan
mij om de rug recht te houden en uit te leggen wat de mogelijke impact
is van het verzoek. Doordat we met deze nieuwe werkwijze vrijwel altijd
tijdig leveren is het vertrouwen bij de stakeholders gegroeid en weet men
dat als we het verzoek niet direct maar in de volgende sprint opnemen,
we ook echt leveren. Uiteraard beseffen we dat niet alles volledig te
plannen en te organiseren is. Verzoeken tussendoor blijven bestaan en
moeten ook kunnen binnen een flexibele organisatie. Het dient echter
niet de standaard te zijn. In het vaststellen van de sprint en het afgeven
van de commitment houdt het team rekening met een marge in tijd voor
dergelijke werkzaamheden. Als deze ad-hoc verzoeken te groot zijn
houdt het team deze af. Komt men er onderling niet uit met de ‘interne
klant’, dan wordt het verzoek bij mij als manager neergelegd en maak ik
de afweging om ofwel de sprint open te breken of het verzoek in overleg
door te schuiven. 

Ik ben trots op de vooruitgang die het team heeft doorgemaakt met
behulp van deze werkwijze. Het heeft geholpen om structuur, vertrouwen
en plezier terug te brengen binnen het team. Ik raad iedereen aan om
zich te verdiepen in de Agile/Scrummethodiek en om de juiste elementen
eruit te halen. Ik geloof oprecht dat wij ons actuariële werk klein en
overzichtelijk moeten maken om zo efficiënt mogelijk ons werk te doen.
Ons werk is echt niet zoveel anders dan alle andere vakgebieden waar de
Agile / Scrummethodiek zijn waarde heeft bewezen. Kortom: maak je
werk klein, hou focus, durf prioriteiten te stellen en hou je rug recht! ■
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Het AG rapport ‘Principes voor de rentetermijn-

structuur’ beveelt een principle-based approach aan

voor het vaststellen van een rentecurve. Op basis

van de (markt)omstandigheden en een comply- en

explain-aanpak wordt een bepaalde curve gekozen.

Het rapport vermeldt wel enkele principes waaraan

de principle-based curve zou moeten voldoende

zodat er een soort hybride oplossing ontstaat met

enkele rule-based elementen. Het rapport gaat

echter niet in op de voordelen die de huidige 

rule-based approach heeft en die zeker in een

pensioen- en verzekeringssector met laag

klantvertrouwen zijn voordelen biedt. 




