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M I S S I E W E R K  V O O R  E U R O P A

De bescherming van de consument wordt binnen de Europese Unie steeds belangrijker. “Daar ligt
een taak voor de actuaris”, vinden Ad Kok en Falco Valkenburg. De twee zijn met de Actuarial
Association of Europe nauw betrokken bij de discussies in Brussel over Solvency II en IORP.

interview met Falco Valkenburg en Ad Kok
door André de Vos
foto Ad Kok: Jacques Kok

Drs. F. Valkenburg AAG RBA (1960) werkte bij Consultass (nu Aon Hewitt), J.A.W. Hammer en Towers Watson. Sinds
2012 is hij onafhankelijk adviserend actuaris, ondernemer en investeerder. Hij is sinds 1999 actief bij de Actuarial
Association of Europe, waar hij voorzitter is van het Pension Committee. Daarvoor was hij voorzitter van de
commissie Investment and Financial Risks.

Drs. A. Kok AAG Hon FIA (1954) begon zijn carrière bij Amev (nu ASR) en werkte vervolgens bij Tillinghast Towers
Perrin, Aegon, Watson Wyatt en KPMG. Kok heeft nu een eigen consultancy, Keflavik. Hij was voorzitter van de
Actuarial Association of Europe (toen nog Groupe Consultatif) en is daar nu parttime chief executive. Kok is ook
betrokken bij de IAA. Hij is erelid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en Honorary Fellow van de Institute and
Faculty of Actuaries (UK).
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Ad Kok en Falco Valkenburg komen elkaar vaak tegen. Niet
verwonderlijk, beiden zijn al geruime tijd actief in de internationale
podia voor actuarissen. Kok is sinds een jaar parttime ‘chief executive’
bij de Actuarial Association of Europe (AAE). Hij leidt het kantoor in
Brussel. Zelfstandig actuaris Falco Valkenburg is, op vrijwillige basis,
één van de bestuursleden van de AAE. Hij is al drie jaar voorzitter van
de ‘pension committee’. Ook Kok was vroeger bestuurslid bij de AAE.

Toekomst
De internationale oriëntatie van het tweetal dateert al van langer
geleden. Valkenburg is sinds 1999 actief bij de AAE. Kok is vanaf 1988
bij allerlei internationale organisaties voor actuarissen betrokken. Die
internationale belangstelling is helemaal niet zo vanzelfsprekend voor
een actuaris. Raar eigenlijk, vindt Kok. En allerminst verstandig. “Als
actuarissen kijken we per definitie naar de toekomst. Dat doen we
voor onze werkgevers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. Maar
als het om ons eigen vak gaat, lijken actuarissen niet zo in de
toekomst geïnteresseerd. De besluiten daarover worden in
toenemende mate in Europa genomen. Daar moeten we bij zijn,
anders wordt er óver ons besloten.”

Expliciet
De AAE, waarbij 20.000 actuarissen uit heel Europa zijn aangesloten,
profileert zich in Brussel niet als lobbyclub voor de actuaris, maar als
een expertisecentrum op gebied van verzekeringen en pensioenen.
Gevraagd en ongevraagd krijgen Europese Commissie, Europees
Parlement en de Europese toezichthouder EIOPA advies van de
actuariële koepel. De rol als onafhankelijk deskundige wordt
inmiddels breed erkend, constateert Valkenburg. “Bij een recente
adviesaanvraag van de Europese Commissie aan EIOPA werd zelfs
expliciet naar ons verwezen voor betrouwbare informatie over zaken
als technische voorzieningen, risicomanagement en de actuariële
functie. Dat geeft wel aan dat we een goede positie hebben
verworven.”

Zendingswerk
Met een nieuw parlement en een nieuwe Europese Commissie is er
een hoop actuarieel zendingswerk te verrichten. De nieuwe lichting
Europese politici moeten worden geïnformeerd en bijgepraat over
materie waar ze niet direct voor warm lopen. De twee belangrijkste
onderwerpen op de Europese agenda zijn de nieuwe IORP-richtlijn
voor pensioenfondsen en de Solvency II-wetgeving voor verzekeraars.
Beiden hebben veel impact op het werk van de actuaris, maar de
voortgang op de twee dossiers verschilt nogal.

Dag één
Het wetgevingsproces rond Solvency II is zo goed als afgerond.
Solvency II wordt in 2016 ingevoerd, maar er staan nog wat lastige
onderdelen op de rol, zoals de hoogte van de risicovrije rekenrente.
“Feitelijk een detail, maar wel een heel gevoelig detail,” zegt Kok.
Eind van dit jaar moet de risicovrije rente worden vastgesteld. “De
AAE is vanaf dag één, al tien jaar geleden, betrokken bij de discussie
over Solvency II. In het begin waren we vooral bezig met de formules,
daar zijn we tenslotte goed in. We hebben ervoor gezorgd dat er
actuarieel geen onzin in Solvency II staat, zodat actuarissen ermee uit
de voeten kunnen. Maar we praatten ook mee over zaken als
consistente waardering, hoe om te gaan met de ORSA (Own Risk &
Solvency Assessment), de Solvency II-rapportage.” 

Expert judgment
In één klein, maar voor actuarissen zeer relevant onderdeel heeft de
AAE zich wel als lobbyclub opgesteld: de invulling van de actuariële
functie in Solvency II. Kok: “Er waren aparte passages over
risicomanagement en de accountant, maar er stond aanvankelijk
niets in over de actuariële functie. Nu is er een paragraaf waarin staat
dat die functie moet worden ingevuld door iemand met actuariële
vaardigheden. Het woord actuaris wordt niet expliciet genoemd, maar
in feite staat dat er wel. Dat stukje is op het allerlaatste moment
toegevoegd. Dat hebben we voor de poorten van de hel weggesleept.
We hebben ervoor gezorgd dat het ‘expert judgment’ van de actuaris
zichtbaar is gemaakt. In Nederland hebben we een certificerend
actuaris, maar daarin is Nederland vrij bijzonder. Die certificering gaat
op termijn verdwijnen. Daar komt het Europese begrip ‘actuariële
functie’ voor terug. Vervolgens moeten actuarissen zelf zorgen dat ze
daar dan ook bij worden ingeschakeld.”

Geen afstel
De voortgang van de nieuwe IORP-richtlijn voor pensioenfondsen
verloopt een stuk moeizamer. Er is veel weerstand, met name uit
Nederland, Engeland, Ierland en Duitsland. In maart van dit jaar is er
een Europees voorstel ingediend voor de wijze waarop pensioen-
fondsen moeten worden bestuurd en hoe ze moeten rapporteren en
communiceren: de tweede en derde pijler van IORP. Het heikele
kwantitatieve deel – hoe worden pensioenfondsen gefinancierd en
welke buffers moeten ze aanhouden – is voorlopig in de ijskast gezet.
De macro-economische effecten van de keuzes op dit vlak zorgen voor
forse politieke weerstand. Maar van uitstel komt geen afstel, voorspelt
Falco Valkenburg.

Uniforme regels
“IORP is het raamwerk voor hoe pensioenen worden gemanaged, hoe
ze rapporteren en hoe ze worden gefinancierd. Door daarover op
Europees niveau afspraken te maken, worden pensioenregelingen
beter vergelijkbaar en, belangrijker, weet de Europese werknemer
beter waar hij aan toe is. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de
EU bepaalt hoe een pensioenregeling eruit komt te zien. Dat is de
keuze van een land, van de sociale partners. Maar er moeten wel
uniforme regels zijn over hoe je de waarde van zo’n pensioen meet
en hoe erover wordt gecommuniceerd.”

Hardere garanties
De financiering en de buffers die moeten worden aangehouden,
zorgen voor veel politieke discussie. De pensioencommissie van de
AAE voorziet de partijen van daarbij benodigde data, zoals de
verzekeringscommissie zich bezighoudt met de Solvency II.
Valkenburg: “De discussies bij de twee onderwerpen zijn in essentie
hetzelfde: het gaat over het contant maken van kasstromen naar de
toekomst. De situatie voor pensioenfondsen is natuurlijk wezenlijk
anders, omdat er minder of geen garanties zijn. De indexatie kan
voorwaardelijk zijn en in noodgevallen kan een pensioenfonds
afstempelen. Een verzekeraar werkt met hardere garanties.”

Holistische balans
“Het gaat erom dat je nationale eigenschappen van pensioenen in
één raamwerk kunt vangen. In het Engelse systeem is bijvoorbeeld
maar zo’n zestig procent van het pensioen echt gefinancierd, de rest
staat als verplichting op de balans van de werkgever. Heel anders dus
dan het Nederlandse systeem. Een systeem dat aan beide pensioenen �
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een waardering geeft, moet aan beide stelsels recht doen. Daar is de
holistische balans uit geboren.”

Achterhoedegevecht
Voor veel actuarissen is de discussie in Europa ver van hun bed. Er is
verzet tegen Europese regelgeving die immers de ‘oude’ manier van
werken aantast. Een achterhoedegevecht, vinden Kok en Valkenburg.
Valkenburg: “Pensioenactuarissen zijn nog maar net begonnen met
denken over solvabiliteit. Ze zitten in de ontkenningsfase. Wij zijn
geen verzekeraars, zeggen ze. Klopt. Maar daarmee gaat de discussie
niet weg. Ook pensioenfondsen moeten naar een risico- en
solvabiliteitstoets.”

Minder actuarissen
De wijze waarop verzekeraars en pensioenfondsen in een interne
markt opereren, wordt bepaald in Europa. “Als we ons niet in die
discussie mengen, raakt de actuaris op achterstand”, is de overtuiging
van Ad Kok. “De veranderingen gaan sneller dan de meeste
actuarissen denken. Bij de vele reorganisaties bij verzekeraars
sneuvelen nu ook actuarissen. De consolidatieslag in de
pensioensector betekent dat daar minder actuarissen nodig zijn.
Actuarissen moeten een visie ontwikkelen op hun eigen toekomst.”
Europa is geen bedreiging; er liggen juist kansen, vinden Kok en
Valkenburg. Kok: “Er ontstaat een Europese markt voor verzekerings-
producten. Actuarissen moeten zelf nadenken over wat dat betekent
voor verzekeraars en hoe we daar een rol in kunnen spelen. Kom met
ideeën in plaats van af te wachten.”

Draaipunt voor Europese oplossingen
Met de defensieve houding op pensioengebied – het Nederlandse
parlement trok zelfs een gele kaart voor IORP – schiet Nederland zich
volgens Valkenburg in de voet. “Veel van de Europese voorstellen
hebben we in Nederland al lang doorgevoerd, zoals op gebied van
governance en communicatie. We zijn eigenlijk voorloper. Maar in
veel opzichten zijn we ook star en maken we niet gebruik van de
mogelijkheden van de Europese wetgeving. Daarmee prijst Nederland
zich als pensioenland uit de markt. Wij willen buitenlandse
pensioenregelingen in een Nederlands keurslijf dwingen. Kijk naar de
pensioenfondsen die naar België gaan. België was nota bene
aanvankelijk tegenstander van Europese regelgeving. Vervolgens
hebben ze zich geheel aangepast en gekeken hoe ze straks een rol in

de Europese pensioenmarkt kunnen spelen. Nederland komt niet
verder dan zich verzetten. En daarom wil een bedrijf dat een pan-
Europees pensioenfonds wil oprichten zich niet in Nederland
vestigen. Door ‘nee’ te zeggen plaatsen we onszelf buiten de
discussie. Met ‘ja, mits’ kunnen we meer bereiken. In plaats van uit
te gaan van gevestigde belangen, moeten we kijken hoe Nederland
het draaipunt kan worden voor Europese pensioenoplossingen.”

Voorlopers
In Brussel is het directoraat Interne Markt het belangrijkst voor de
AAE. Daaronder vallen Solvency II en IORP. Ook de directoraten
Werkgelegenheid en Sociale Zaken en Financieel en Economische
zaken zijn voor actuarissen relevant. Maar los van welke directoraat
welk dossier behandelt, proberen de twee actuarissen ook de lange
termijn in de gaten te houden. En dan komen ze tot dezelfde
conclusie: consumentenbescherming is de rode draad in het
financiële beleid van de Europese Unie. Daarbij past bijvoorbeeld
het streven naar duidelijke communicatie over pensioenen. Hoeveel
pensioen bouwt een werknemer op en hoe zeker is dat pensioen?
Dat er in Brussel veel belangstelling is voor het ‘tracking & tracing’-
rapport van de AAE, is veelzeggend, vindt Valkenburg. Met een
dergelijk systeem kunnen werknemers, waar dan ook in Europa,
bijhouden hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd. Een soort
Europees pensioenregister. “Nederland heeft het al en is daarmee
één van de voorlopers. De Europese interesse typeert het belang dat
wordt gehecht aan goede informatie aan de consument.”

Helderheid verschaffen
“Het Europees Parlement en de Europese Commissie zetten
nadrukkelijk in op bescherming van de consument”, zegt Kok.
“Transparantie en duidelijkheid, daar draait het dan om. Daar ligt
een taak voor de actuaris. Nu zijn actuarissen gericht op wat een
goede premie is voor een bepaald product, vanuit de visie van een
verzekeraar of pensioenfonds. Met diezelfde kennis kun je ook de
vraag beantwoorden: wat is een goed product voor de consument?
Dan bekijk je de toekomst vanuit de klant van de verzekeraar, de
werknemer in een pensioenfonds. Wij kunnen die helderheid
verschaffen, juist omdat we het overzicht hebben.”�

�

Rond 1 oktober zal de alweer tiende editie van The European Actuary (TEA)
verschijnen. Dit tweejaarlijkse blad, dat in samenwerking met de
zusterverenigingen van Duitsland, Engeland en Frankrijk wordt gemaakt,
draagt in oktober 2014 het thema Long Term Health Care. Het bevat onder
andere een interview met Didier Legrand, CEO van het Franse MutRe. Roland
Weber, lid van de raad van Bestuur van de Debeka Insurance Group, en
Wiltrud Pekarek, lid van de raad van bestuur van de Alte Leipziger - Hallesche
Insurance Group, gaan in op het onderwerp Funded private long-term care
insurance. Vanuit Engeland wordt ook een visie op het onderwerp gegeven.
Jeroen Breen beschrijft het onderwerp ‘Learning to love volatility’. TEA is te
downloaden vanaf www.the-european-actuary.org en is op verzoek tevens in
hardcopy beschikbaar. 

The European Actuary 
over Long Term Health Care




