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door Servaas Houben en Reinald Curiel

De Curaçaose verzekeringsindustrie voert jaar-
lijks een toets uit om na te gaan of verzekeraars in 
staat zijn om aan hun toekomstige verplichtingen 
te voldoen. Pricing grondslagen, gehanteerd voor 
het bepalen van een premie en de reserve, worden 
voornamelijk door de verwachtingen rond rende-
ment en sterfte-ontwikkelingen bepaald. Echter, 
deze uitgangspunten kunnen tijdens de duur van 
een verzekeringsproduct wijzigen waardoor eerder 
vastgestelde reserves onvoldoende kunnen zijn. 
Deze toets op actuele grondslagen heet de toe-
reikendheidstoets ofwel Liability Adequecy Test 
(LAT). 
De huidige discussie rondom de toets spitst zich 
toe tot de vraag welke rentecurve gehanteerd moet 
worden, en of de centrale bank deze curve moet 
voorschrijven of dat er ruimte is voor eigen inter-
pretatie. Dit artikel beschrijft wat de impact kan 
zijn van veranderende omstandigheden, hoe de 
huidige toets is vormgegeven, en welke verbeter-
punten noodzakelijk zijn zodat de toets ook echte 
meerwaarde kan creëren.

Omslag en kapitaaldekking – een wereld van 
verschil
De bekendste pensioenvorm op Curaçao is het om-
slagstelsel dat bijvoorbeeld bij de AOV van toepas-
sing is: het werkende deel van de bevolking betaalt 
premie, die meteen als uitkering aan het gepensi-
oneerde deel van de bevolking wordt uitgekeerd. 
Het nadeel van deze pensioenvorm is dat ze ge-
voelig is voor demografische ontwikkelingen: als 
het aantal ouderen toeneemt en de beroepsbevol-
king afneemt (vergrijzing) moet een kleinere groep 
werkenden meer uitkeringen financieren, zodat de 
premie stijgt. Ook wordt er in het omslagsysteem 
geen geld gespaard omdat de premie van de wer-
kenden meteen als uitkering wordt gegeven aan de 
gepensioneerden.
In een kapitaaldekking-stelsel is er wel sprake van 
sparen: werkenden dragen premie af die wordt op-
gespaard in een fonds. Op het moment van pensi-
onering wordt van de spaarpot een uitkering aan-
gekocht. Kapitaaldekking-systemen bevorderen 

het sparen en investeren, en zijn minder gevoelig 
voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling. 
Een nadeel is dat er ook nog een regeling moet zijn 
voor werklozen: zij kunnen immers geen premie 
uit loon afdragen voor pensioenopbouw.

How the mightly have fallen – de ondergang 
van Equitable Life
Een klassiek voorbeeld van renterisico is de onder-
gang van de oudste Britse verzekeraar Equitable 
Life in 2001. Tijdens de dagen van hoge rente in 
de jaren zeventig en tachtig hadden zij garantie-
contracten afgesloten waarbij polishouders op de 
pensioendatum hun kapitaal konden omzetten 
naar een lijfrente-uitkering gebaseerd op een hoge 
rente van 7,5 procent. Echter, in de jaren negen-
tig vonden er een aantal omwentelingen plaats 
die niemand voorzien had: de val van de Berlijnse 
muur en het uiteenvallen van de Sovjet Unie leid-
den opeens, van een wereld met heel veel onzeker-
heden naar een wereld met veel meer zekerheden. 
Dit had tot gevolg dat ook de rentevergoeding, die 
voor een deel een vergoeding voor onzekerheid is, 
aanzienlijk daalde.
 
Figuur 1: dalende rentes in de jaren negentig
De rentes die Equitable Life in het verleden had 
afgegeven, bleken opeens niet meer te matchen 
met aanwezige beleggingen. Het verschil tussen 
de rentevergoeding aan de polishouder en de ren-
tevergoeding op staatsobligaties, bleek in de jaren 
negentig zo groot te worden, dat in 2000 Equitable 
Life gesloten werd voor nieuwe business en in 
2001 moest worden overgenomen door Halifax om 
faillissement te voorkomen. Renterisico kan een 
verzekeraar en verzekerden dus veel schade toe-
brengen.
Een diepere analyse door McDonnell in 2002 over 
de oorzaken van faillissementen van verzekeraars 
toont aan dat vooral de interactie tussen verschil-
lende risico’s gevaarlijk kan zijn. Helaas besteedt 
het huidige LAT-voorstel geen aandacht aan si-
multane risicogebeurtenissen.

Huidig voorstel 
De rentevaststelling in de LAT is een combinatie 
van het rendement op ex-NA staatsobligaties en 
US Treasury. In het huidige LAT-voorstel zijn twee 
methodieken uitgewerkt: de eerste met de rente 
op ex-NA staatsobligaties van vóór 10-10-‘10, en 
de tweede met een rente na 10-10-‘10. Daartussen 
bestaat een groot verschil, zoals Figuur 2 toont.
 
Figuur 2: groot verschil rentes vóór 10-10-‘10 
en na
Het grote verschil in rente ontstaat doordat ex-NA 
na 10-10-‘10 van Nederland kan lenen. Nederland 
(AAA rating) heeft een betere kredietwaardigheid 
dan ex-NA (A-rating) en kan daarom goedkoper le-
nen. Hierdoor kan ex-NA momenteel tegen Neder-
landse tarieven geld lenen: dat is voordelig voor de 
bevolking van Curaçao omdat ze een lagere rente 
hoeven te betalen, maar nadelig voor pensioen-
fondsen en verzekeraars omdat zij minder rente 
ontvangen.
Doordat het renteniveau zo verschilt, leidt dit tot 
significante verschillen bij het vaststellen van de 
prijs van verzekeringsproducten die uitkeren zo-
lang de deelnemer in leven is. Tabel 1 toont dat 

een deelnemer bijvoorbeeld 16,54 gulden zou moe-
ten betalen voor een levenslange jaarlijkse uitke-
ring van 1 gulden vanaf de leeftijd van 25 jaar, op 
basis van de rentes vóór 10-10-‘10, maar dat hij 
36,49 gulden zou moeten betalen op basis van de 
rentes na 10-10-‘10:

  Vóór 10-10 Na 10-10
  (in guldens)
Leeftijd 25 16,54  36, 49
Leeftijd 45 14,60  26,47
Leeftijd 65 10,10  14,57

Tabel 1: rente-effect

Maar naast het rente-effect, kan ook een lang-le-
ven-trend tot aanzienlijke wijzigingen leiden in ta-
rieven. De sterftetafel van het Actuarieel Genoot-
schap 2012-2062 bevat een trend in langer leven: 
de sterftekans van een 30-jarige in 2050 is bijvoor-
beeld lager dan de sterftekans van een 30-jarige in 
2020. Tabel 2 toont de impact van het wel en niet 
meenemen van een sterftetrend:

  Geen trend Sterftetrend 
  (in guldens)
Leeftijd 25  26,94   28,02
Leeftijd 45  21,77   23,09
Leeftijd 65  13,93   14,89

Tabel 2: effect lang-leven-trend op tarieven

Ook uit tabel 2 blijkt dat het niet meenemen van 
een lang-leven-trend, een aanzienlijke impact kan 
hebben op de hoogte van de prijs van verzekerings-
producten.

Verbeterpunten
Een positieve ontwikkeling in de 
nieuwe LAT-regelgeving is de in-
trede van risicomanagement. Zo 
worden verzekeringstechnische ri-
sico’s (sterfte en afkoop), kredietri-
sico en operationeel risico specifiek 
genoemd en moeten deze gekwanti-
ficeerd worden. Echter, de huidige 
tekst is nogal vrijblijvend, wat er 
van verzekeraars verwacht wordt, 
qua kwantificering van risico’s: 
richtlijnen rondom het kwantifice-
ren van risico’s zouden een duide-
lijker kader scheppen. Vooral voor 
marktrisico’s zoals renterisico is 
dit een gemiste kans: de huidige 
regelgeving gaat uit van een punt-
schatting waarbij slechts een ren-
tecurve wordt doorberekend terwijl 
het berekenen van verschillende 

scenario’s veel meer inzicht geeft in de potentiële 
risico’s. Het is ook opmerkelijk dat andere markt-
risico’s (zoals aandelen, valuta of grondstoffen) he-
lemaal niet in de toets ter sprake komen. Ook zou 
het voorschrijven van gespecificeerde scenario’s 
het gemakkelijker maken voor de toezichthouder 
om de verschillen tussen verzekeraars beter te 
doorgronden. Het effect van lang leven is inmid-
dels ook op Curaçao onderzocht en onderbouwd: 
berekeningen waarbij deze stijgende trend in le-
vensverwachting wordt meegenomen, zouden veel 
inzicht geven. Een prognosetafel (met trend) of een 
opslag zouden al een stap in de goede richting zijn. 
Als laatste zou een gecombineerd scenario, waar-
bij verschillende factoren samen wijzigen (bijvoor-
beeld rente en sterfte) veel inzichten geven over de 
toereikendheid voor het huidige lage renteklimaat 
waarin mensen steeds langer leven.

Conclusie
Zoals Keynes al zei: “It is better to be roughly right 
than precisely wrong” maar helaas is de huidige 
uitwerking van de LAT een voorbeeld van het 
laatste. Door de focus op de ‘juiste’ rentecurve, is 
de onzekerheid rondom rentes en andere marktri-
sico’s teniet gegaan in de toets. Hierdoor biedt de 
toets enkel een inschatting van de risico’s onder 
de huidige marktomstandigheden, en niet van de 
potentiële risico’s onder wijzigende marktomstan-
digheden. Dit laatste zou een directie van een ver-
zekeraar, en de toezichthouder veel meer inzicht 
geven in hun portefeuille zodat zij tijdig in staat 
zijn om bij te sturen. Dat veranderingen in ren-
dementen en rentes grote impact kunnen hebben 
op het voortbestaan van verzekeraars, toont het 
eerder genoemde voorbeeld van Equitable Life. De 
toezichthouder zou er daarom goed aan doen om 
via scenario-analyse deze marktrisico’s een promi-
nente plaats te geven in de risicometing en -be-
heersing die uiteindelijk het doel is van de LAT.

Referenties
Actuarieel Genootschap, Prognosetafel AG 2012-
2062, http://www.ag-ai.nl/view.php?Pagina_
Id=496
Buck consultants, Augustus 2015: update sterfte-
onderzoek, http://buckconsultants.cw/augustus-
2015-update-sterfteonderzoek-1
CBCS, LAT-regelgeving september 2015, http://
www.centralbank.cw/uploads/files/LAT-richt-
lijn%20ARAS%20v2.7%20NL.pdf
Curaçao rentes, CBCS financial market informa-
tion 31-12-2015, http://www.centralbank.cw/up-
loads/files/FMI%20Dec%202015.pdf
Equitable Life, https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Equitable_Life_Assurance_Society
McDonnell, W., Managing risk: practical lessons 
from recent ‘faillures’ of EU insurers, FSA Occa-
sional paper series 20 (December 2002)

De auteurs hebben dit artikel op persoonlijke titel 
geschreven.

Nieuwe regelgeving Centrale Bank Curaçao 
en Sint Maarten voor verzekeraars

Opinie

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maar-
ten (CBCS) heeft vorig jaar nieuwe richtlij-
nen opgesteld voor verzekeraars. De verzeke-
ringsmaatschappij moet een toets uitvoeren 
om na te gaan of zij aan hun toekomstige ver-
plichtingen kunnen voldoen, de zogenoem-
de Liability Adequecy Test (LAT). Er is een 
overgangsperiode van twee jaar. De auteurs 
van onderstaand artikel, Servaas Houben en 
Reinald Curiel vinden de LAT een goed ini-
tiatief, maar plaatsen kanttekeningen bij de 
uitvoering. Zij vinden dat deze test teveel op 
één scenario focust en dat toekomstige onze-
kerheid ook meegenomen moet worden. Bij 
pensioenfondsen in Nederland zie je bijvoor-
beeld onderdekking door de lage rentes en de 
hogere leeftijdsverwachting. Als je in kaart 
brengt wat daarvan de impact is, kun je snel-
ler maatregelen treffen, menen Houben en Cu-
riel. Zij pleiten er dan ook voor dat de CBCS 
de regelgeving aanpast zodat deze meer ‘risc-
based’ wordt.
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