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Ze krijgen minder AOV en 
geen kerstuitkering. Iedereen 
heeft recht om een volledige 
AOV te ontvangen, omdat 
je er allemaal voor betaald 
hebt. Nu ga je mensen straf-
fen voor hun persoonlijke 
omstandigheden.”

Volgens Houben moeten 
mensen meer individualisti-
sche keuzevrijheid hebben. 
Mensen hebben een wisse-
lend bestedingspatroon ge-
durende hun leven. Daarom 
zou de pensioenspremie 
flexibeler moeten worden, 
afhankelijk van de beschik-
bare middelen. “Het pensi-
oenstelsel is nog steeds pa-
ternalistisch”, aldus Houben. 
“Dit is de premie en dit is de 
uitkering. Er is geen ruimte 
om meer of minder pensi-
oen op te bouwen afhanke-
lijk van je levensfase of het 
persoonlijke bestedingspa-
troon. Zo is het thans ook in 
Nederland. Beleggen zou op 
de lange termijn meer kun-
nen opbrengen. Er zijn dan 
wel meer risico’s. Jongeren 
kunnen meer risico lopen 
dan ouderen omdat ze meer 
tijd hebben om iets te her-
stellen als het misloopt. Met 
het huidige pensioenstelsel 
kan dat niet omdat er voor 
iedereen op dezelfde manier 
belegd wordt.”

Discussie
Vanuit zijn functie als secre-
taris van de Dutch Caribbean 
Economists heeft Houben 
geprobeerd om deze proble-
men in de openbaarheid te 
brengen. “Het gaat altijd om 
de klassieke onderwerpen, 
maar ik vind het belangrijk 
om vernieuwend te zijn. Hoe 
is de stand van zaken inzake 
de bitcoin? Hoe zit het met 
risicomanagement? 
Ik probeer drempels weg te 
halen en wil de Dutch Carib-
bean Economists openstel-
len voor meer leden. Ook 
niet-economen zijn welkom. 
Iedereen maakt zich zorgen 
over de beperkte groei en 
werkloosheid. Daar hoef je 
geen econoom voor te zijn. 
Als economenclub hebben 
we geen mening. We nemen 
geen standpunt in. We heb-
ben een focus. We willen een 
discussie aangaan rondom 
de economie om de aware-
ness te verhogen.” 

De organisatie organiseert 
maandelijks presentaties, 
ook over academische on-
derwerpen. Houben: “Vanuit 
de overheid ontbreekt een 
stukje ‘ownership’. De on-
derwerpen waar we het net 
over hadden zijn niet sexy. 
Daar kun je niet mee sco-
ren. De politici houden zich 

meer bezig met kortetermijn-
projecten waar men snel op 
kan scoren dan met langeter-
mijnprojecten. Als je nu iets 
verandert zie je dat soms pas 
over tien jaar.”

Duidelijkheid
Volgens Houben is het ty-
pisch Curaçaos om veel plan-
nen te maken. “Daar is ieder-
een goed in, maar we zijn 
minder goed in het uitvoeren 
van die plannen.” Hij ziet 
het belang van goede voor-
lichting over de stand van 
zaken en daar ligt zeker een 
rol voor de overheid. Ook 
werkgevers en werknemers 
moeten zichzelf vragen stel-
len over het pensioenstelsel 
en wat zij kunnen bijdragen 
om veranderingen daarin te 
brengen, zodat het meer past 
bij de mens anno 2017. Daar-
om is duidelijkheid over wat 
eenieder te wachten staat te-
gen de tijd dat hij of zij met 
pensioen gaat noodzakelijk. 
Het is de taak van actuaris-
sen om die berekeningen te 
doen, maar die berekenin-
gen mogen niet binnen vier 
muren blijven en alleen be-
schikbaar voor de economen 
blijven. “Als actuaris kunnen 
we alles berekenen, maar de 
maatschappelijke uitdaging 
is er ook. Hoe kun je het ver-
hogen van de pensioensleef-
tijd vormgeven? Hoe kun je 
de mensen erbij betrekken?” 
Houben ziet het dan ook als 
een van zijn grootste taken: 
informatie geven aan ieder-
een over het pensioenstelsel, 
want iedere burger krijgt op 
een zeker moment te maken 
met zijn pensioen. 

Op dinsdag 26 september 
neemt Houben het in Utrecht 
op tegen drie andere actua-
rissen en wordt bekend wie 
de Actuaris van het Jaar is. 
Deze prijs wordt uitgereikt 
door het Nederlandse plat-
form Actuarieel Podium. Wij 
wensen Houben veel succes.

Actuarissen houden zich bezig met:
– Inschatten van risico’s en grenzen stellen aan de financiële consequenties die deze risico’s met zich meebrengen;
– Onderzoeken van de winstgevendheid en solvabiliteitspositie van bedrijfsonderdelen en complexe financiële in-
vesteringen;
– Analyseren van de winstgevendheid en adviseren over productrisico’s, rapportagegrondslagen en rendementen;
– Ontwikkelen, onderhouden, beheren en optimaliseren van actuariële modellen, processen en systemen (GLM: 
Generalized Lineair Model);
– Verzorgen van de actuariële verslaglegging;
– Bijdragen aan de ontwikkeling van verzekeringsproducten;
– Vaststellen van verzekeringspremies;
– Adviseren over het acceptatiebeleid en de hoogte van het winstaandeel voor polis- en aandeelhouders;
– Verstrekken van advies en begeleiding aan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, ondernemingen, over-
heids- en non-profit-instellingen;
– Bijhouden van actuariële ontwikkelingen.

‘Als het pensioenstelsel            zo blijft, komen er problemen’
Interview


