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Overwegend licht bewolkt
en heiig met kans op een
plaatselijke lichte bui in de
vroege ochtend, vergezeld
van een sterke wind. De
wind is oostelijk en matig tot
vrij krachtig, windkracht 4
tot 5. De zee is vrij rustig met
golfhoogtes tussen 1 en 2
meter. 

Licht tot half bewolkt met
aanhoudend droog weer.
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windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1.5 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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MORGEN

HET WEER OP
DE ANTILLENDoor Servaas Houben 

In studies en artikelen over
het in te voeren verplicht
basispensioen op Curaçao

ligt de focus meestal op de
eventueel negatieve economi-
sche impact van lastenverzwa-
ring of op de hoogte (oftewel:
laagte) van de uiteindelijke
pensioenuitkering. Maar mis-
schien moet het hier niet over
gaan, maar moet er een meer
principiële discussie gevoerd
worden over eerlijke arbeids-
voorwaarden waarbij pensioen
onontbeerlijk zou moeten zijn
en in een contract bedongen
moet worden. 

Het is zonde te veel tijd te
steken in een discussie over de
economische impact van het
mogelijk invoeren van een
verplicht basispensioen omdat
langetermijnrendementen,
inflatie en levensverwachtingen
vooral in een klein gebied als
Curaçao lastig te voorspellen
zijn en met veel onzekerheid
omgeven. 

Net als het zoeken naar een
balans in voeding, waar gezond
en ongezond als uitersten
tegenover elkaar staan, moet er
ook een balans gezocht worden
binnen arbeidsomstandigheden
en gekeken worden naar wat
daarin ‘gezond’ en ‘ongezond’
is. In een arbeidsovereenkomst
komen werkgever en werkne-
mer arbeidsvoorwaarden met
elkaar overeen: in ruil voor
arbeid ontvangt de werknemer
een pakket van arbeidsvoor-
waarden. Hierbij kan je denken
aan salaris, ziektekostenverze-
keringen, vakantiedagen, maar
ook aan uitgesteld loon, dat wil
zeggen pensioen. Het is voor
zowel de werkgever als werkne-
mer van belang dat het pakket
van arbeidsvoorwaarden in
balans is: een hoog salaris maar
geen vakantiedagen zal tot
stress en verzuim leiden. Een
laag salaris en veel vakantied-
agen zal ertoe leiden dat werk-
nemers verschillende banen

gaan zoeken waardoor hun
toewijding tot hun werkgever
verwatert. Een hoog salaris nu,
maar geen uitgesteld loon, zal
tot een armoedeval leiden na
pensionering. Goed werkgever-
schap eindigt dus niet bij pensi-
onering. 

Net zoals bij goede voeding,
is het dus ook bij arbeidsvoor-
waarden van belang dat de
verschillende componenten in
evenwicht zijn. Helaas is dit op
Curaçao nog niet het geval:
ongeveer de helft van de bevol-
king tussen 20-65 jaar heeft
geen aanvullend pensioen 
naast de algemene ouderdoms-
verzekering (AOV) zodat een
groot deel van de bevolking
enkel hiervan afhankelijk is
tijdens pensionering. Wetge-
ving die verplicht sparen voor
de oude dag in de vorm van
pensioen of andere spaarvor-
men voorschrijft, is dus een

mogelijkheid om een betere
balans in arbeidsvoorwaarden
tot stand te brengen. 

Neem ook in beschouwing
dat de armoedeval kosten 
met zich meebrengt voor de
samenleving. De meeste
samenlevingen hebben solidari-
teitsprincipes ingebouwd 
waarbij de sterkeren betalen
voor de zwakkeren zodat bij-
voorbeeld gezondheidszorg
voor iedereen toegankelijk blijft
ongeacht de slechte levensge-
woonten van sommige burgers.
Het solidariteitsprincipe is ook
van toepassing bij armoedebe-
strijding: tenzij Curaçao een
samenleving wil worden waar
minderbedeelden aan hun lot
worden overgelaten, zullen 
de mensen die beter af zijn, 
het armere gedeelte van de
bevolking moeten ondersteu-
nen. 

Armoedeval na pensionering

is een reëel probleem op Cura-
çao zo blijkt uit de studie van de
Sociaal Economische Raad
(SER) over het minimumloon.
Inkomen uit enkel AOV is
minder dan het bestaansmini-
mum en dus onvoldoende om
mee rond te komen. Zelfs een
klein opgespaard pensioen
naast de AOV zou dus een deel
van deze armoedeval na pensio-
nering kunnen bestrijden. Het
is daarom in het belang van
zowel werkgevers als werkne-
mers dat mensen tijdig starten
met sparen voor de oude dag:
doen zij dit niet, dan zullen de
kosten later gedragen moeten
worden door de samenleving.
De samenleving zal dan ook bij
de werkgevers aankloppen in de
vorm van hogere belastingen
om bijstand of andere sociale
uitkeringen te kunnen bekosti-
gen.

De introductie van verplicht
sparen voor de oude dag bete-
kent dus eigenlijk niet dat de
extra lasten in het geheel door
de werkgever gedragen moeten
gaan worden. Werkgever en
werknemer beslissen samen
over het pakket van arbeidsvoor-
waarden waar pensioen ook
onder valt. Een verschuiving
naar méér uitgesteld loon, kan
dus betekenen dat de werkne-
mer water bij de wijn moet
doen en moet inkorten op ande-
re arbeidsvoorwaarden om het
geheel betaalbaar te houden.
Discussies over de perfecte
hoogte van het basispensioen,
en de mogelijke impact op de
economie leiden alleen maar af
van het basisprincipe dat net
zoals gezonde voeding, ook
arbeidsvoorwaarden in balans
moeten zijn.

Servaas Houben is voorzitter van
de Association of Dutch Caribbe-
an Economists en presenteert en
schrijft regelmatig over innovatieve
oplossingen binnen de pensioen-
en verzekeringssector om de sector
future proof te maken. Dit artikel
op is op persoonlijke titel geschre-
ven.

‘Pensioen hoort
bij contract’

Servaas Houben, voorzitter van de Association of Dutch Caribbean
Economists. 

OPINIE

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon 
Ka’i Mamai gaat fondsen
werven om met een grote
groep ouderen een reis te
maken naar zustereilanden
Bonaire en Aruba. Dit omdat
veel ouderen, volgens de stich-
ting, nog nooit een bezoek
hebben gebracht aan deze
eilanden.

De stichting werd in 2016
opgericht ter ere van Catha-
rina Wall-Hortega, die bij
leven graag activiteiten organi-
seerde voor 60-plussers. Na
haar overlijden is haar huis in
gebruik gebleven voor het
organiseren van activiteiten en
het bieden van faciliteiten voor
60-plussers.

Wie een oudere kent die
nog nooit naar Aruba of Bo-
naire is geweest en een derge-
lijke reis niet zelf kan betalen,
kan contact opnemen met de
organisatie. De reis - een crui-
se - zal plaatsvinden in sep-
tember.

Ter verwerving van fondsen
worden er loten verkocht ter
waarde van 10 gulden per stuk
waarvan op 5 augustus door
Wega di Number Kòrsou een
winnaar wordt getrokken. 
De eerste prijs is een cruise
voor 2 personen met de 
Pullmantur en 1.000 dollar,
de tweede prijs is een cruise
voor 2 personen met de 
Pullmantur en 500 dollar en
de derde prijs is een cruise

voor 2 personen en 250 dollar. 
Voor meer informatie kan

men bellen naar coördinator
van het project, Jeanella Wall,

op de nummers 8689998 
of 6874344, of mailen naar
Grandinantambetakonta2@
gmail.com. 

Fundraising ouderenreis

Ka’i Mamai  wil fondsen werven om met ouderen een reis te
maken naar zustereilanden Bonaire en Aruba.     FOTO KA’I MAMAI


