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Drie jaar geleden verruil-
de hij zijn werkplek in 
Londen voor Curaçao. 

“Het leuke aan hier werken 
is dat je het verschil kunt ma-
ken. Er is aardig wat ruimte 
om dingen op te bouwen”, 
aldus Houben. Hij houdt 
zich onder meer bezig met 
herverzekeren en het bepa-
len van premies. “In Europa 
ben je vaak een specialist in 
een team en is het lastig om 
te zien waar jouw werk in het 
geheel past. Hier ben ik met 
de hele organisatie bezig. Ik 
werk nauw samen met de di-
rectie, legal, sales en operati-
ons.”

Houben is een voorstander 
van veranderingen, innova-
tie. Er zijn thans ontwikke-
lingen gaande waarmee men 
rekening moet houden voor 
de toekomst. Er is vergrijzing 
en lage economische groei. 
Hierdoor staat de AOV onder 
druk. Wat hem betreft moet 
het hele pensioenstelsel mee-
bewegen met de wijzigende 
omstandigheden. Als het 
blijft zoals het nu is, komen 
er problemen. “Mensen die 
werken, werken voor degenen 
die pensioenen ontvangen. 
Als er meer ouderen zijn – en 

die zijn er door de vergrijzing 
– moet er meer pensioen wor-
den betaald, maar er zijn niet 
voldoende werkenden om die 
premies te betalen. De pre-
mies moeten dus omhoog, of 
wij moeten besluiten om later 
met pensioen te gaan.” 
Nog een reden waarom de 
premies verhoogd moeten 
worden, zijn de lagere ren-
tes. “We zien net zoals in de 
rest van de wereld de rentes 
omlaag gaan. Voor de pensi-
oenen en verzekeringen is dat 
lastig. Je kunt geen rendement 
maken en zult de premies 
moeten verhogen.” Houben 
legt via een metafoor uit hoe 
men kan kijken naar het pen-
sioenstelsel. “Het is net zoals 
met een lichaam. Je moet al 
op jongere leeftijd goed voor 
je lichaam zorgen om het li-
chaam sterk te houden en om 
problemen op oudere leeftijd 
te voorkomen. Als je dat niet 
tijdig doet kun je er niet op 
inspelen en gaat het lichaam 
‘pijn’ doen. Zo gaat dat ook 
met de pensioenen. Als we 
nu niet iets doen, krijgen we 
problemen in de toekomst.”

Levensverwachting
Houben pleit voor een stelsel 
waarbij meebewogen wordt 

met de levensverwachting: 
Europese landen, maar ook 
bijvoorbeeld Barbados, ne-
men de algemene levensver-
wachting mee voor de start-
leeftijd van het pensioen. In 
Nederland is de AOV gekop-
peld aan het bestaansmini-
mum. Op Curaçao is dat niet 
zo. En dan vallen de mensen 
in een groot gat. De kosten 
zijn in de loop der jaren ge-
stegen en de hoogte van de 
AOV is niet meebewogen. 
“De AOV moet een minimum 
bieden. Nu is het veel te laag. 
Mensen worden ook ouder. 
Dat betekent dat het beter is 
om de pensioenleeftijd te la-
ten meestijgen met de levens-
verwachting. De verhoging 
van 60 naar 65 jaar die een 
paar jaar geleden is ingegaan, 
is niet genoeg. Weer een ver-
hoging kan in sprongen, maar 
het is beter om dat geleidelijk 
te doen. De balans ‘betalen’ 
en ‘ontvangen’ wordt dan be-
ter.” Een argument is dat er 
niet genoeg werk is voor ou-
deren om langer door te kun-
nen werken. Houben begrijpt 
dat er oplossingen moeten 
komen om mensen langer te 
laten werken. Hij denkt aan 

parttime werken, thuiswer-
ken en het inzetten van ou-
deren als mentor voor jonge-
ren of ouderen die trainingen 
geven. Zij hebben tenslotte 
jarenlange werkervaring en 
kennis in huis. Hij vraagt zich 
echter af of de Curaçaose sa-
menleving er op voorbereid 
is om dit aan te pakken en te 
implementeren.  
Een ander punt van zorg is de 
lage economische groei. De 
gemiddelde nominale groei is 
de laatste vijftien jaar 0,2 pro-
cent. Hierdoor zijn er lagere 
rendementen bij de pensi-
oenfondsen en verzekeraars. 
“Je kunt een pensioen verge-
lijken met een bankrekening. 
Je stort er ieder jaar geld op, 
maar de rente is laag. Voor 
hetzelfde kapitaal dat je stort 
is er straks een lager eindka-
pitaal. En als het pensioen 
minder wordt, hoe ga je daar 
in de samenleving mee om? 
Mijn advies is om mensen 
meer aan financiële planning 
te laten doen. Voor jongeren: 
later starten met sparen, eerst 
de studieschuld aflossen en 
een hypotheek betalen voor-
dat er premies betaald gaan 
worden voor het pensioen. 

Die premies kunnen ze beter 
aan andere zaken die ik net 
noemde besteden.”

Rondkomen
Houben vindt het ook jam-
mer dat er op Curaçao nog 
steeds geen pensioensplicht 
bestaat. Hij zegt hierover: 
“Er zijn heel veel mensen 
die dachten en denken dat ze 
pensioen opbouwden, maar 
ze bouwden alleen AOV op 
en toen ze met pensioen gin-
gen was dat het enige inko-
men. Deze mensen zitten dan 
vaak onder het bestaansmi-
nimum.” Dit heeft gevolgen 
voor de samenleving. Men-
sen moeten hun huizen ver-
kopen en dan? Waar gaan ze 
wonen? Bij hun kinderen op 
het eiland of in Nederland? 
Een huurhuis kunnen ze niet 
betalen, want er is geen markt 
voor hen. “Deze mensen had-
den een levensstandaard in 
hun werkzame leven, maar 
kunnen nu niet meer rondko-
men”, zegt Houben met enige 
verontwaardiging. “En wat 
ik ook onterecht vind is dat 
mensen die naar het buiten-
land gaan, gekort worden op 
hun pensioen. 

Hij is thuis in diverse vakgebieden zoals 

econometrie, wiskunde en informatica en 

bewaakt het actuariële evenwicht tussen in-

komsten, uitgaven, beleggingen en voorzie-

ningen. Hij is een groot voorstander van ver-

anderingen in het pensioenstelsel en als se-

cretaris van de Dutch Caribbean Economists 

geeft hij lezingen en informatie over vernieu-

wingen van klassieke stelsels die nodig zijn. 

Ook schrijft hij voor de economenrubriek in 

de Amigoe en brengt hij maatschappelijke 

relevante thema’s onder de aandacht. Dat is 

een van de redenen dat Servaas Houben, ac-

tuaris bij verzekeringsbedrijf Ennia, dit jaar 

genomineerd is voor Actuaris van het Jaar. 

Op 26 september hoort hij of hij dat is gewor-

den. De Ñapa sprak met hem over zijn werk 

en over thema’s die voor iedere Curaçaose 

burger belangrijk zijn.

‘Als het pensioenstelsel            zo blijft, komen er problemen’
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