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Bij deze wil ik de VBC leden, de  private sector, de sociale partners, de regeringsleiders, 

de statenleden, de persmedia, de overheidsdienaren en uiteraard de vrienden en trouwe 

lezers van de VBC Newletters  een gezond en voorspoedig 2018 toewensen !  

Met de nodige sociale, economische en financiële problemen in het vooruitzicht spreek ik 

de hoop uit dat wij gezamenlijk, als gemeenschap, deze vraagstukken aan te pakken en op 

te lossen waarbij rationeel denken, constructieve samenwerking, daadkracht en respect 

voor elkaar, centraal staan. 

Het ontbreekt ons niet aan ideeën, inzichten en plannen, gezien de vele nationale 

rapporten die in het verleden zijn gemaakt en nog steeds relevant zijn, maar eerder aan 

een eenduidige visie, moed en doorzettingsvermogen bij de implementatie van deze 

rapporten en aanbevelingen. 

Laten wij het algemeen belang prevaleren boven ons eigen specifieke belang bij  het 

formuleren van deze visie en laten wij ook onze onafhankelijke instituten, die 

verantwoordelijk zijn voor het verschaffen van data ter onderbouwing hiervan, 

respecteren en accepteren. 

De VBC blijft open staan voor eerlijke dialoog gebaseerd op data, met algehele 

consensus als doel. Let’s agree to dis-agree, but always move forward! 

 

Joop Kusters, Voorzitter 

Tel.: 461-1210 
Fax: 461-5422 
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1.EDITORIAL 
De Regering heeft via de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 

(SOAW) bekend gemaakt dat het minimum uurloon per 1 januari 2018 verhoogd wordt 

naar ANG  9,175. In de afgelopen twee jaar is er sprake van een verhoging van 12%. De 

motivering van de Regering om deze loonverhogingen door te voeren is om de armoede 

te bestrijden. 

Uit onderzoek van de CBCS, MEO en SER blijkt echter dat het minimumloon voor alle  

types huishoudens, met uitzondering van een eenoudergezin met één of meerdere 

kinderen, toereikend is om boven de armoedegrens te blijven. Ook is aangetoond dat een 

veel grotere groep van AOV ‘ers en onderstandtrekkers  onder de armoedegrens vallen en 

dat verhoging van het minimumloon voor hen geen zoden aan de dijk zet. 

Naar oordeel van de VBC zal de vermeende armoede onder de eenoudergezin 

huishoudens met één of meerdere kinderen worden beperkt indien de verwekker van de 

kinderen zijn onderhoudsplicht nakomt. Op grond van het uitgangspunt een ieder dient 

zijn verantwoordelijkheid te dragen voor zijn handelen dient deze “child support”  te 

worden afgedwongen. 

Het argument en motivering van de Regering ter verhoging van het minimumloon snijdt  

geen hout en is derhalve niet valide.  

 

Uit de analyse van CBCS, MEO en SER blijkt verder dat er sprake is van economische 

krimp, het minimumloon op Curaçao een van de hoogste in de Caribische regio is, de 

arbeidsproductiviteit sinds 2003 aan het dalen is terwijl deze in de meeste landen 

gestegen is en de werkeloosheid hoger is dan de regio. 

Rekening houdend met deze factoren en ontwikkelingen zijn calculaties uitgevoerd 

waarbij diverse scenario’s verhoging van het minimumuurloon zijn berekend ( vide 

bijgaand artikel in deze Newsletter). 

Het blijkt dat verhoging van het minimumuurloon onder de huidige omstandigheden zal 

resulteren in daling van de economische groei, afname investeringen, verslechtering 

concurrentiepositie en  toename van de werkeloosheid.  

 

Ondanks de aanbevelingen van ILO, CBCS, MEO en SER heeft de Regering besloten om 

het minimumloon in 2018 te verhogen.  De ILO  adviseert om aanpassingen van het 

wettelijk  minimumloon te baseren op een “balanced and evidence based approach”. 

Voorgesteld wordt om dit uitgangspunt in het minimumloonbeleid te verankeren om 

daarmee autonome en subjectieve verhogingen te vermijden. 

 

De minister SOAW heeft op 20 januari 2018 tijdens een informatiesessie op de UoC  

terecht gepleit voor gebruikmaken van de objectieve data welke de hiervoor genoemde 

instituten aanleveren. Desalniettemin heeft de Regering gekozen voor een verhoging van 

het minimumuurloon per 1 januari 2018 met alle negatieve gevolgen van dien.  

De in de publiciteit geuite mening van de leider van Solidaridat Sindikal dat de Regering 

koppig en asociaal is om het minimum uurloon slechts  met 17,5 cent te verhogen is 

ronduit populistisch, ondeugdelijk en beschamend. Immers is het sociaal en solidair dat 

steeds meer mensen geen werk hebben en/of  hun baan zullen verliezen en de armoede 

toeneemt terwijl het minimumloon boven de armoedegrens ligt?  
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In de Ministeriële Regeling PB 2017 no 101 vermeldt de Minister SOAW dat ten aanzien 

van het onderdeel autonome verhoging van het minimumuurloon in 2018 de SER is 

gehoord. Dit is echter niet het geval geweest. De Minister doet ten aanzien van dit punt 

de waarheid geweld aan. 

 

Conform de uitgangspunten van een democratische rechtstaat respecteert de VBC de  

keuze van de Regering doch de gevolgen van deze beslissing komen voor hun rekening. 

Werkgevers kunnen hiervoor niet worden aangesproken.  

 

 Stand van zaken overheidsfinanciën anno januari 2018 
 

Het College Financieel Toezicht (CFT) heeft aan de bel getrokken omdat het niet goed 

gaat met de overheidsfinanciën van Curaçao. Ter onderbouwing van deze stelling haalt 

het CFT het volgende aan: 

- Voor 2017 wordt een  tekort verwacht van ANG 102 miljoen. Het ziet er niet naar 

uit dat dit tekort gedekt  zal kunnen worden door de maatregelen welke  van de 

Minister van Financiën heeft voorgesteld te weten doorvoeren van bezuinigingen 

ter waarde van ANG  52 miljoen en  toename van de inkomsten met additioneel  

ANG  50 miljoen door middel van extra belastinginning (compliance). Deze 

voorstellen zijn volgens het CFT niet realistisch. 

De onderbouwing hoe bezuinigd respectievelijk hoe de tekorten in de komende 

jaren gecompenseerd gaan worden ontbreekt. 

Dit is ook het geval wat betreft het vergroten van de inkomsten. Er is sprake van 

gebrekkige onderbouwing en een dergelijke maatregel is onvoldoende structureel. 

- De in de begroting gehanteerde economische groei van 1,1%  is niet realistisch en 

dient te worden bijgesteld. Hierdoor zal de geplande structurele meevaller van 

ANG 11.7 miljoen niet worden gehaald.  

- Het voorstel om schulden te herfinancieren vanwege lage rente is niet realistisch 

en risicovol. De verwachte meevaller van ANG 15 miljoen zal hierdoor niet 

worden gehaald en komt hierdoor te vervallen. 

- Er is onvoldoende rekening gehouden met risico’s  o.a. C Post, Inselair, FKP, 

HNO, de raffinaderij en de  Sociale fondsen. 

- Compensatie van de tekorten in 2017 in komende jaren acht CFT niet haalbaar. 
Het CFT dringt aan op het nemen van alternatieve maatregelen om de tekorten te dekken 

anders zal aan de Rijksministerraad worden voorgesteld om een Aanwijzing uit te 

vaardigen om orde op zaken te stellen. 

 

De opstelling van CFT komt niet uit de lucht vallen. Sinds de instelling van het CFT in 

2010 waar in het kader van sanering van de schulden harde afspraken zijn gemaakt loopt 

het niet lekker met het beheersen van de openbare financiën. De jaren 2011 en 2012 

vertoonde grote tekorten die in de jaren daarna gecompenseerd moesten worden hetgeen 

nauwelijks lukte. 

De financiële discipline en ook zakelijk gezond financieel beheer komen niet of 

nauwelijks van de grond. Niet alleen wordt deze ontwikkelingen bevestigd door 

rapporten van de Algemene Rekenkamer in de vorm van niet goedgekeurde 
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jaarrekeningen maar ook andere rapporten en berichten tonen aan dat transparantie en 

gedegen financiële verantwoording gebrekkig is o.a.    

- SOAB rapport nulmeting van het Multidisciplinair projectteam (MDPT); 

- SOAB management letter Kabinet Gevolmachtigd Minister; 

- Bekendmaking exorbitant hoge salaris President CBCS; 

- Rapport Prof Willems gang van zaken nutsbedrijven; 

- Bekendmaking ANG 100 miljoen achterstallige inning erfpachtsgelden; 

 

De gevolgen van deze aanpak vertalen zich in tekorten in de begroting en een alsmaar 

verder stijgende staatsschuld. De cijfers illustreren deze ontwikkeling. Voor sanering van 

de schulden door Nederland in 2010 bedroeg de schuldquote meer dan 80%. Na sanering 

was deze teruggedrongen naar ongeveer 30%. Na 2010 is weer een stijgende lijn 

zichtbaar en eind 2017 bedroeg de schuldquote bijna 50% ( vide onderstaande cijfers van 

de CBCS) 

Dit is ruim boven de norm van het IMF dat stelt dat een schuldquote van 40% het 

maximale is wil er sprake zijn van beheersbare openbare financiën. 

De Curaçaose overheidsfinanciën gaan in rap tempo richting onbeheersbaarheid reden 

waarom het CFT alarm slaat en aanstuurt op (wederom) een Aanwijzing. 

 

In een situatie waarbij sprake is van het niet in toom kunnen houden van de 

overheidsfinanciën door tekorten te laten oplopen zullen bonafide investeerders niet of 

nauwelijks bereid om economische activiteiten te ontplooien. Immers men weet bij 

voorbaat dat in dergelijke omstandigheden de  lastendruk in de vorm van verhoogde 

belastingen en premies sociale verzekeringen omhoog zullen gaan. Het vertrouwen wordt 

hiermee geërodeerd.  

Economische groei zal hierdoor niet op gang komen met alle gevolgen van dien voor  

onder meer de overheidsfinanciën waar de tekorten alleen maar verder zullen toenemen 

vanwege dalende inkomsten. Een negatieve financieel-sociaaleconomische spiraal zal 

hiervan het gevolg zijn. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel via een Aanwijzing is  

wellicht de enige oplossing. 

Verder zou het verstandig zijn om een wettelijk maximale schuldquote norm van 

maximaal 40% van het BBP in te voeren. 
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Bron: CBCS, economic outlook2017/18 

 

 

 Notitie Raad van Ministers: Macro economische gevolgen 

verhogen minimumlonen  

 

In het kader van de discussie wel of niet aanpassen en/of verhogen van het minimumloon 

in 2018 heeft de Raad van Ministers in het najaar 2017 de Centrale Bank van Curaçao en 

Sint Maarten (CBCS) verzocht om op basis van bestaande rapporten, studies en 

berekeningen van onder andere de CBCS, de Sociaal Economische Raad (SER) en het 

Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) een notitie op te stellen over de 

macro-economische gevolgen van een verhoging van het minimumuurloon met NAf.0,80 

per 1 januari 2018. De CBCS heeft  in samenwerking met MEO dit verzoek nader 

uitgewerkt. Het initiatiefadvies van de SER inzake een verkenning van het beleidsthema 

‘Minimumlonen’ heeft ook als input gediend. 

De belangrijkste bevindingen en conclusies laten zich als volgt samenvatten: 

- Volgens de ILO is het vaststellen van het wettelijk minimumloonniveau en de 

aanpassing hiervan een zeer complexe exercitie. De ILO beveelt aan om hierbij 

een zogenaamde “balanced and evidence based approach” te hanteren. Met 

andere woorden, aanpassingen van het wettelijk minimumloon zouden op basis 

van een evenwichtige benadering moeten plaatsvinden die gebaseerd is op feiten. 

- Het minimumloon voor alle types huishoudens toereikend is om boven de 

armoedegrens te blijven, op twee huishoudtypes na, de eenoudergezinnen met één 

of meerdere kinderen. Verhogen van het minimumloon zal de 

armoedeproblematiek niet substantieel veranderen.  De huishoudens waarvan het 
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inkomen primair afhankelijk is van een onderstand, AOV of een AWW kampen 

wel met een armoede gat. 

- De gemiddelde reële BBP-groei was 0,3% in de periode 2006-2016, maar -0,6% 

in de recente periode 2013-2016. 

- De gemiddelde totale werkloosheid was 11,9% in de periode 2006-2016 

vergeleken met 12,6% in de recente periode 2013-2016. 

- De hoogte van (minimum)lonen kan niet los worden gezien van de geleverde 

arbeidsproductiviteit van werknemers. De geleverde arbeidsproductiviteit moet 

minimaal gelijk zijn aan het loonniveau. 

      In het TAC rapport  wordt aangegeven dat tussen 2002 en 2009 de  

      Arbeidsproductiviteit ontwikkeling geleidelijk is gedaald. Recent onderzoek door  

      de  CBCS  heeft ook uitgewezen dat de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de  

      periode 2003-2015 is gedaald, terwijl die van de meeste landen in de Caribische  

      regio is toegenomen. 

- In de periode 2006-2016 lag de economische groei van Curaçao, met uitzondering 

van het jaar 2009,(veel) lager dan die van de Caribische regio. In een aantal jaren 

(2012-2014 en 2016) registreerde Curaçao zelfs een negatieve groei ten opzichte 

van de positieve groei in de Caribische regio. In de meeste jaren registreerde 

Curaçao een lagere inflatie, maar de werkloosheid was wel hoger dan de 

Caribische regio in de periode 2006-2016. 

- Uit de data blijkt dat het minimumloon van Curaçao relatief hoog ligt vergeleken 

met de landen in de Caribische regio. 

- Macro economische effecten verhoging van het minimumloon: gevolgen voor 

economische groei, risico op loon-prijsspiraal, opwaartse druk op lonen, stijging 

van niet-geregistreerde arbeid. 

 

Hieronder de cijfermatige onderbouwing van de hiervoor opgesomde bevindingen: 
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Minimumloon van Curaçao vergeleken met een aantal landen in de regio 

 

 
 

 

Ontwikkeling van de reële BBP-groei, de inflatie en de werkeloosheid van Curaçao 

vergeleken met het gemiddelde van de Caribische regio 
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Gemiddelde arbeidsproductiviteitsgroei van Curaçao vergeleken met landen in de 

Caribische regio in de periode 2003-2015 
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Ontwikkeling van de arbeidsproductiviteitsgroei van Curaçao 2006-2016 

 
 

 

 

Arbeidsproductiviteitsgroei van Curaçao vergeleken met een aantal landen in de regio 
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 Minimumuurlonen 2018 
 

Minimumuurlonen 2018 
 

De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft in de media 

bekend gemaakt dat per 1 januari 2018 het minimumuurloon met twee componenten 

wordt verhoogd : 

-  Indexering ANG 0.11 

- Autonome verhoging ANG 0,065  

Gezamenlijk bedraagt het minimumuurloon per 1 januari 2018: ANG 9,175 

 

Als gevolg van deze bekendmaking zullen de volgende (bruto) minimumuurlonen per 1 

januari 2018 van kracht zijn: 

 
Overzicht bruto minimumuurlonen per 1 januari 2018 
 

Curaçao Leeftijd %  uurloon Naƒ 

    

  21 jr 100% 9,175 

  20 jr    90% 8,26 

  19 jr 85% 7,80 

  18 jr 75% 6,88 
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  17/16 jr 65% 5,96 

        

weekloon 40 uur, 21 jr >     367,00 

weekloon 45 uur, 21 jr >     412,88 

        

maandloon 40 uur, 21jr >     1589,11 

maandloon 45 uur, 21jr >     1787,75 

 

Het minimumweekloon wordt berekend door het aantal gewerkte uren per week te 

vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon. 

 

Het minimummaandloon wordt berekend door het minimumweekloon te 

vermenigvuldigen met 4,33 

 

Huishoudelijk Personeel: 

Voor inwonend personeel mag van het minimum maandloon kost en inwoning worden 

afgetrokken tot een maximum van ANG 300,- per maand 

 

Voor uitwonend personeel mogen maximaal de hieronder vermelde bedragen voor 

verstrekte maaltijden op het loon in mindering worden gebracht: 

Ontbijt of broodmaaltijd:  ANG 1,50 per maaltijd 

Warme maaltijd: ANG 5,00 per maaltijd 

 

 

 

AOV/AWW premiepercentages en uitkeringsbedragen, BVZ, ZV/OV, AVBZ  

premiepercentages, hoogte premieloongrenzen en cessantia bijdrage per 1 jan 2018  

           
Premies uitgedrukt in % van het inkomen:                            2018                

   

AOV                                                                                                  15 %                  

     werkgeversdeel                                                                          9 %                  

     werknemersdeel                                                                        6 %                  

 

AWW                                                                                                1,0%                

     werkgeversdeel                                                                         0,5%               

     werknemersdeel                                                                       0,5%               

 

BVZ                                                                                                13,6%               

     werkgeversdeel                                                                        9,3%                 

     werknemersdeel                                                                      4,3%                 

 Zelfstandige                                                                                 13,6% 

 Gepensioneerde                                                                            6,5%      

 Personen met inkomen tussen de Naƒ 12.000 - Naƒ 18.000 krijgen een reductie op BVZ premie volgens 
onderstaand schema: 

12.000 – 13.201    reductie 3,8% 

13.200 – 14.401    reductie 2,8% 

14.400 – 15.601    reductie 1,9% 
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15.600 – 16.801    reductie  1,1% 

16.800 – 18.001   reductie  0,6% 

Nominale premie                                                                       vervallen 

Indien jaarinkomen  < Naƒ 12.000                                              0%   

 

ZV :   volledig ten laste werkgever  (ziekengeld)                       1,9% 

OV :  volledig ten laste van de werkgever                                 0,5 - 5,0%         

AVBZ :                                                                                      2%  (1,5%  werknemer, 0,5% werkgever) 

 

Loongrens BVZ                                                                Naƒ 150.000 

Loongrens AOV/AWW                                                   Naƒ 100.000 

Extra Premie AOV >  Naƒ 100.000  voor werknemer                 1% 

 

Loongrens AVBZ                                                             Naƒ 463.057,55  

 

Loongrens ZV/OV  Naƒ 

     per jaar                                                                              65.520,00             

     per maand                                                                           5.460,00               

     per week                                                                              1.260,00               

     per dag (5 daagse werkweek)                                              252,00                 

     per dag (6 daagse werkweek)                                              210,00                 

 

Ouderdomspensioen Naƒ  per maand 

     Per persoon (Vrouw/Man)                                                         862,-                           

     Toeslag (max)                                                                                591,-                             

  

Weduwen-en weduwnaarspensioen Naƒ per maand 

    t/m 39 jaar                                                                                     400,-                      

    40 t/m 48                                                                                        523,-                      

    49 t/m 57                                                                                        654,-                      

    58 en 59                                                                                          862,-                       

 

Wezenpensioen, Naƒ per maand 

                                halve wezen  volle wezen                          

0 t/m 9 j                        288,-             315,-                                

10 t/m 14                      315,-             345,-                                

15 t/m 24                      345,-             398,-                                

 
Cessantiabijdrage per werknemer per jaar                            Naƒ 40,- 
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3.RAPPORTEN 

 
Rekenrente: een zegen of een ramp? 

 

1. Rente: de slagader binnen verzekeraar en pensioenfonds 

Equitable Life was Engelands oudste verzekeraar. In de jaren 70 en 80 waren 
de rentes op Engelse staatsobligaties hoog (zie Figuur 1): de koude oorlog en de 
recessie leiden tot grote onzekerheid zodat de overheid tegen hoge rente geld 
uit de markt moest lenen. Als gevolg van de hoge rentes, gaf Equitable Life 
producten uit die een hoge uitkering garandeerden (lijfrentes) tegen een rente 
van 7.5%. Zolang de rente hoog was, was er voldoende marge tussen 
beleggingsopbrengst en verplichtingen naar de polishouder.  
Begin jaren 90 waren een aantal gebeurtenissen die niemand had kunnen 
voorzien: de val van de Berlijnse muur, en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
resulteerden in een omgeving met een stuk minder onzekerheid. Als gevolg 
daalde de rente op staatsobligaties significant: 
 

 

Figuur 1: dalende rentes in de Jaren 90 

De garanties tegen 7.5% die Equitable Life eerder had afgegeven konden niet 
meer door beleggings opbrengsten worden verevend. De beleggingen brachten 
slechts 4% rente op, voor de verplichting aan de polishouder was 7.5% nodig. 
Het bedrijf bloedde daarom langzaam dood, mocht in 2000 al geen nieuwe 
polissen meer verkopen, en werd in 2001 door Halifax opgekocht omdat het 
niet meer in staat was om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het afgeven van 
(lange termijn) rentegaranties kan verzekeraars en pensioenfondsen dus zwaar 
opbreken. 
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2. Hoogte rekenrente 

Uit het voorbeeld van Equitable Life blijkt dat het vaststellen van een 
realistische rekenrente essentieel is voor de continuïteit van een verzekeraar 
of pensioenfonds. Om het risico voor de deelnemers te beperken, kiezen veel 
toezichthouders voor een rente curve met beperkt risico, bijvoorbeeld de rente 
op staatsobligaties. De ideale curve is ook nog liquide zodat de rentes niet 
gevoelig zijn voor toevallige aan- en verkopen, en objectief/transparant zodat 
er geen interpretatie verschil mogelijk is. 
Bovenstaande structuur werkt goed voor landen met actieve staatsobligatie 
markten, maar veel minder goed voor Curaçao waarin sporadische nieuwe 
staatsobligaties worden uitgeven. Verder heeft Curaçao weliswaar een A- 
rating, maar worden na 10-10-10 alle staatsobligaties door Nederland 
opgekocht zodat Curaçao in feite leent op basis van aan AAA rating. Dit geeft 
significante verschillen: 
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Figuur 2: groot verschil rentes voor 10-10-10 en na 10-10-10 per 31-12-2017 

Het is verder ook maar de vraag of het redelijk is te eisen dat lokale 
pensioenfondsen en verzekeraars een grotere mate van zekerheid moeten 
geven aan hun polishouders op basis van een AAA curve, dan het land Curaçao 
geeft aan hun schuldeisers op basis van een A- curve. 

3. Rente termijnstructuur 

Net zoals bij banksparen of obligaties gelden voor verschillende looptijden 
verschillende rente niveaus: over het algemeen is er voor langere looptijden 
een hogere rente vergoeding vanwege de grotere mate van onzekerheid. Voor 
het bepalen van de contante waarde van toekomstige uitkeringen komen 
daarom 2 methoden in aanmerking: 
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1. Disconteren met een vaste rente: dit heeft als voordeel dat het vaak 

operationeel makkelijker is te verwerken; 

2. Disconteren met een curve: deze methode is exacter maar is soms lastiger 

om operationeel uit te voeren. 

Een andere uitdaging is op welke manier lange termijn uitkeringen contant 
moeten worden gemaakt: de meeste staatsobligaties hebben een maximale 
looptijd, bijvoorbeeld tot 30 jaar, terwijl pensioen en verzekeringsuitkeringen 
soms later in de toekomst liggen. Voor deze latere uitkeringen moet dan een 
methode gecreëerd worden om de contante waarde vast te stellen. In Europees 
framework wordt een Ultimate Forward Rate gehanteerd waarnaar de lange 
termijn rente op termijn naar toe groeit. 
 

4. Rente risico is nu onzichtbaar  

 

4.1 Wat is zeker? 

Uit de eerste paragrafen blijkt hoe belangrijk een juiste inschatting van het 
renterisico voor verzekeraars en pensioenfondsen is indien er garanties zijn 
afgegeven bij de verzekerde aanspraken. Overigens is de term verzekeren in dit 
opzicht een rekbaar begrip. In het Nederlandse toezicht moeten verzekeraars 
zodanige buffers (eigen vermogen) aanhouden dat de kans op het niet kunnen 
nakomen van de verplichtingen (dus faillissement) 0,5% is ofwel een kans van 
een op de 200. Bij pensioenfondsen mag die kans veel groter zijn, namelijk 
2,5%: een kans van een op 40. De praktijk heeft laat zien dat het niet kunnen 
nakomen van verplichtingen geen theorie is. Veel fondsen in Nederland hebben 
dekkingsgraden van minder dan 100 en hebben ook het ultimum remedie van 
korten van aanspraken (ook ingegane pensioenen) toe moeten toepassen.  

4.2 Waarderingsgrondslagen verzekeraars en pensioenfondsen 

Bij de huidige in Curaçao toegepaste waarderingsmethode, namelijk op 
historische grondslagen in plaats van actuele en gebruik makend van de bij het 
afsluiten van de polis gegarandeerde rekenrente, wordt het renterisico 
nauwelijks zichtbaar. Integendeel, want als de werkelijke marktrentes lager 
worden, stijgen de koersen van de vastrentende waarden wat tot winsten leidt. 
Een misleidende “waarneming”. Dat de waarde van de verplichtingen eigenlijk 
ook stijgt, wordt namelijk niet zichtbaar. Het renterisico is als een drijvende 
ijsberg; het grootste deel is niet zichtbaar. Garanties kunnen we ook 
interpreteren als opties. Zolang het renteniveau veel hoger ligt dan de 
toegekende garanties (4% of 3%) is de prijs ervan zeer laag. Dat wordt anders 
indien het renteniveau in de buurt komt van de gegarandeerde niveaus. De 
toegezegde garanties komen in the money en krijgen naast de tijdswaarde een 
intrinsieke waarde. Let wel, als verplichting! Alleen doen we daar niets mee, 
althans niet in Curaçao. 
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4.3 Waarderen van renterisico 

Dit pleit ervoor het rente risico wel expliciet zichtbaar te maken op de 
balansen van verzekeraars en pensioenfondsen. Dat kan gebeuren door de 
verplichtingen en de beleggingen op fair value te waarderen. Dat wil zeggen 
dat de kasstromen van de verwachte verplichtingen en bezittingen (assets) 
contant worden gemaakt met de risicovrije yield curve die in paragraaf 3 is 
toegelicht. 
Het is ook mogelijk om de huidige (historische) grondslagen te blijven 
gebruiken en de waarde van de garanties expliciet op de balans op te nemen. 
Beide mogelijkheden zouden een verbetering betekenen voor de transparantie 
van de balansen van verzekeraars en pensioenfondsen. 
Het niet waarderen van garanties in de jaarrekeningen is domweg misleidend. 
 
5. Gewenst beleid 
 

5.1 Verzekeraars 

Wij moeten concluderen dat de huidige waarderingsgrondslagen voor 
verzekeraars misleidend zijn. Dit raakt alle stakeholders. Verzekerden verkeren 
in de veronderstelling dat hun aanspraken zeker en veilig zijn en dat het 
vrijwel uitgesloten is dat die uiteindelijk niet uitbetaald kunnen worden. 
Aandeelhouders meten hun bezit af aan het getoonde eigen vermogen. En de 
toezichthouder waakt ervoor dat het eigen vermogen voldoet aan de gestelde 
eisen. Helaas kan het getoonde eigen vermogen te hoog blijken als rekening 
wordt gehouden met de waarde van de toegekende garanties. Dit vraagt om 
beleid, te initiëren door de toezichthouder. Verzekeraars zijn verplicht om 
jaarlijks een stress test uit te voeren (Liability Adequacy Test ofwel LAT) en 
indien die op een tekort wijst moeten zij het tekort toevoegen aan de 
voorziening voor de verzekeringsverplichtingen. De eisen die aan deze test zijn 
echter niet voldoende en het betreft open normering. Hierdoor is de scherpte 
van de toe te passen schokken onvoldoende, waarmee de LAT de boogde 
alarmerende werking goeddeels mist. Indien een verzekeraar zijn 
verplichtingen niet kan nakomen of wanneer dat dreigt, kan de toezichthouder 
ingrijpen en aandeelhouders verplichten tot bijstorten van kapitaal. Of een 
nieuwe aandeelhouder zoeken. De verplichtingen kunnen in going concern niet 
verlaagd worden. Dit kan alleen indien een verzekeraar failliet gaat en er geen 
overnemende partij gevonden kan worden. 
 

5.2 Pensioenfondsen 

De waarderingsgrondslagen voor pensioenfondsen zijn in Curaçao vrijwel 
identiek aan die van verzekeraars. En daarom even misleidend. 
Pensioenfondsen kennen geen verplichte stresstest. Het renterisico kan zich 
manifesteren doordat de garanties die zijn verstrekt aan oudere deelnemers 
moeten worden gedragen door jongere deelnemers die minder aanspraken 
tegen veelal ook lagere garanties hebben opgebouwd. Dit is overigens in strijd 
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met het beginsel van gelijke berechtiging van belanghebbenden (actieve 
deelnemers, inactieve deelnemers en gepensioneerden). Of het risico uit zich 
doordat het fonds opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen moet 
verlagen (afstempelen) zoals in Nederland is gebeurd. 

5.3 Prijs en product 

Behalve het expliciet waarderen van garanties op de balansen van verzekeraars 
en pensioenfondsen zou het renterisico ook in de premie van de producten 
geprijsd moeten worden. Een hoog garantieniveau vereist een hogere prijs dan 
een laag garantieniveau. En een product zonder garantie zal nog goedkoper 
zijn. Een verzekeringsproduct zonder garantie behelst dat het beleggingsrisico 
verschuift van de verzekeraar naar de polishouder. Dergelijke producten 
worden unit linked producten genoemd, omdat de waarde van de polis 
gekoppeld is aan die van eenheden (units) in beleggingsfondsen. Unit linked 
producten zijn niet per definitie risicovol. Wel bieden dergelijke producten 
veelal een keuze aan de polishouder om zelf het gewenst risico te bepalen door 
de keuze van de beleggingsmix. 
Het beprijzen van garanties is theoretisch mogelijk, maar is voor een kleine 
markt als Curaçao praktisch moeilijk te implementeren. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de verplichting om 60% binnenslands te beleggen, terwijl de 
markt onvoldoende groot is. De markt is hierdoor illiquide, het aanbod aan 
beleggingen is onvoldoende gevarieerd en ook ontbreken derivaten. Een 
betrouwbare kwantificering voor de prijs van garanties is daarmee 
problematisch. 
 
6. Toezichthouder 
Wij zien dat in de toekomst door internationale standaarden zoals International 
Financial Reporting Standards (IFRS17 met ingang van 2021) een verplichte fair 
value waardering zal gelden. In Europese landen is dit al verplicht gesteld door 
toezichthouders. Het is naar onze mening noodzakelijk dat ook in Curaçao niet 
gewacht wordt op IFRS om de werkelijke risico’s van financiële entiteiten 
transparant te tonen. Het in acht nemen van een overgangstermijn om de 
bedrijven in staat te stellen hun bedrijfsvoering en balans aan te passen is 
daarbij nodig. Wat ons betreft is CBCS aan zet. In het belang van alle 
stakeholders. 
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McDonnell, W., Managing risk: practical lessons from recent “faillures” of EU 
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4.(Nieuwe)Wetgeving 

 
Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaal-

economisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten 

aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over 

dient uit te brengen (periode december 2017 t/m januari  2018). 

 

In de betreffende verslagperiode hebben de Staten de ontwerp landsverordening tot 

wijziging van de Landsverordening  AOV/AWW  en de ontwerp landsverordening 

houdende regels inzake een wettelijk basispensioen ter advisering aan de SER 

aangeboden.  

Wijziging van de Landverordening AOV/AWW behelst het jaarlijks aanpassen van de 

pensioenbedragen op basis van stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 

Thans is aanpassing van de pensioenuitkering gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

reële economische groei . 

Invoering van de landsverordening wettelijk basispensioen behelst het introduceren van 

een wettelijk basispensioen ter versterking van de oudedagsvoorziening. Deze wettelijke 

basispensioen komt bovenop de bestaande AOV ( zgn tweede pijler concept). 
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5.ECONOMIC INDICATORS  
 

Foreign Exchange Position (x mln) :   December 2017 : NAƒ 2,614 

definition  IMF                                     December 2016 : NAƒ 2,658 

Import coverage (months)                    December  2017 : 4.7 

 

 

Consumer Price Index (Oct 2006 = 100)      September  2017 :125,6 

                                                                       September  2016:123,9 

                                                                       Change        :   1,4% 

Average inflation past 12 months                                      :   1,3% 

 

 

Population and Employment 

Curaçao                                             :     2017                         2016 

Total population                                    160,337                    156,719  

Employed population                              62,834                      65,117 

Unemployed population                          10,313                       9,953 

Labor Force                                             73,147                     75,070 

Unemployment rate                                  14.1%                       13.3% 

 

 

Stay over tourism no of visitors        :   November 2017 year to date : 358.864 

                                                               November 2016 year to date : 401,728 

                                                               Change    : -11 % 

 

 

Cruise tourism no. of passengers      :  November 2017 year to date: 533,410 

                                                              November 2016 year to date: 406,298 

                                                              Change: 31 %  

 

 

Stay over nights                                    November 2017 year to date:3,196,876 

                                                              November 2016 year to date: 3,251,196 

                                                              Change: -2 % 

 

 

Shipping                                            : Jan - Sept 2017            Jan - Sept 2016 

Freight                                                          686                               762 

Tanker                                                           552                              745 

Cruise                                                            177                              154 

Others                                                            308                              276   
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                                                               Jan- Sept 2017          Jan-Sept 2016 

Cargo movements, metric tons 

Unloaded                                                  458,135                      466,908 

Loaded                                                      155,739                      156,636 

 

                                          

                                                                   Sept  2017              Sept 2016             

Total companies Commercial Register  

Local                                                          26,333                        25,317 

International                                               12,817                        13,734 

Total                                                           39,150                        39,051 

 

 

Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics,  

             Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO,  

             CHATA, Chamber of Commerce Curaçao 

 

 
 

 

 

 

 

 


