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In gesprek met
				Falco Valkenburg
Op een donderdagochtend, onder het genot van
een kop koffie, zijn wij in gesprek gegaan met
Falco Valkenburg, Actuaris van het Jaar 2014.
Wij vroegen hem naar het pensioensysteem in
Australië en wat wij daarvan kunnen leren. Ook
vroegen wij hem wat de toekomst van de actuaris
in Nederland is in het steeds sneller veranderende
pensioenlandschap.
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INTERVIEW

Beste Falco, zou u uzelf kort kunnen introduceren?
Ik ben FalcoValkenburg, onder andere voorzitter van de Pension Committee
van de Actuarial Association of Europe wat denk ik ook de voornaamste
reden is waarom ik hier ben. Ik ben actuaris van achtergrond en inmiddels
zelfstandig werkzaam. Momenteel ben ik betrokken bij een aantal start-up
bedrijven die aan de pensioenkant opereren en daarnaast vertegenwoordig
ik, zoals al genoemd, de ruim 20.000 actuarissen in Europa.
Een van de dingen die we vaak terughoren is dat u inderdaad vrij-gevochten bent.
Ons congres gaat gedeeltelijk over het feit dat actuarissen, ook Nederlandse, in
meer of mindere mate vastgeroest zijn in het nationale systeem waarin ze zijn
opgeleid.Wat is uw mening over deze indoctrinatie?
Nou, of dit indoctrinatie is weet ik niet, maar het is waar dat alle systemen
in de wereld zo verschillend zijn, dat als je in een bepaald land werkt je dat
bepaalde systeem kent. Daarbovenop hebben we in Nederland nog een
aantal systemen naast elkaar, wat het nog minder waarschijnlijk maakt om
over de grenzen heen te kijken. Je opereert in een bepaald land en bent
met een lokaal pensioenfonds of een lokale onderneming bezig om iets
vorm te geven.
Dus Nederland is in die zin nog een stukje extra ‘ingekaderd’, wat zijn de effecten
hiervan op het beroep actuaris? Beperkt het de creativiteit?
Ik vind van wel. Het beperkt de creativiteit met name omdat we wel
degelijk bepaalde problemen hebben en ons van deze problemen bewust
zijn, maar we te veel binnen de bekende kaders blijven denken. Dat geldt
niet alleen voor de actuaris, maar eigenlijk voor de hele pensioensector
in Nederland. Daarnaast hebben wij in Nederland het fenomeen dat we
van onszelf vinden dat we het beste systeem van de wereld hebben. Dat
is prachtig, maar dat betekent ook dat je meer achterover gaat zitten en
dat men kleinere stapjes maakt wat vernieuwing en verandering betreft. Ik
denk dat het nuttig is om juist naar andere systemen te kijken in de wereld,
met name systemen die totaal anders zijn. De insteek moet dan natuurlijk
niet zijn om die klakkeloos over te gaan nemen, maar om over overal rond
te kijken naar wat men doet en overal dan ook het beste uit mee te pikken.
Door selectief over te nemen valt ons systeem nog zo veel beter te maken.

“In Nederland vinden wij van onszelf dat we
het beste pensioensysteem hebben”

U noemde inderdaad net al Denemarken en Australië. Kunt u wat vertellen over
het transitie proces dat daar plaats heeft gevonden?
In Australië is er heel duidelijk een switch gemaakt. De overheid heeft deze
geïnitieerd door te zeggen dat iedereen naar één systeem gaat: een vaste
contributie en tevens een minimum contributie. Bij blue-collar arbeiders
staat deze op 9% en voor white-collar werkers op 12%, waarbij de negen
procent geleidelijk aan wordt opgetrokken richting de twaalf. Dit is tevens
ook een van de redenen waarom Australië gestegen is, er is simpelweg
meer geld in het systeem, maar het is met name ook erg overzichtelijk
geworden.
Daarnaast heeft Australië een slimme marketing-campagne gevoerd.
Men heeft een zogenaamde ‘Super Annuation’, waarbij het voor elke
Australiër evident is wat er bedoelt wordt met ‘How is you super, mate?’.
Dit is dus een voorbeeld van een systeem waar er een duidelijk pad is
uitgestippeld: hier moeten we heen en zo gaan we het doen!
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U zegt dus dat er nog veel ontwikkeling plaats kan vinden.Wat houdt Nederland
het meest tegen?
Gegroeide posities uit het verleden. Het oude systeem heeft ons tientallen
jaren goed gediend, maar ons systeem wordt inmiddels door enorme
instituten overzien en deze instituten zitten op heel erg veel geld. Dit
betekent ook dat er veel macht bij komt kijken en er mensen moeten
zijn die dat allemaal besturen. Als je deze situatie zou willen veranderen
en anders gaan inrichten, kom je al snel bij het individueler maken van de
pensioenpotten. Dat betekent dat er aan de collectieve, besturende kant
veel besluit wegvalt en dat daardoor de macht-factor verminderd.
Als ik kijk naar een aantal andere systemen in de wereld, bijvoorbeeld
het Deense systeem dat sinds 2012 op nummer 1 staat of het Australische
systeem dat ons juist heeft ingehaald en op nummer 2 staat, zien we dat
beiden een individuelere aanpak hebben gekozen. Ik denk dat we daar in
Nederland naar toe moeten. Er zijn ook zeker goede signalen in Nederland.
Als je naar de nieuwe wetgeving kijkt, zie je van elk voorstel de effecten
over verschillende generaties. Het zijn dat soort effecten waar de actuaris
zich met name mee moet bezig houden. De actuarissen moeten dat in beeld
brengen, iets wat ze ook in andere landen zouden moeten doen. Grote
westerse landen zoals Engeland en Duitsland hebben grote problemen
op dat vlak, want ze weigeren veelal de realiteit onder ogen te zien. Alle
problemen worden naar de toekomst doorgeschoven.
We zien nu dat er vermogensoverdracht van de ene naar de andere
groep plaatsvindt. Dat is zo langzamerhand niet meer houdbaar en past
niet meer in de huidige tijd. Het is bovendien gebaseerd op het feit dat
men veertig jaar in één bedrijfstak werkt. De trend van de laatste tijd is
nu eenmaal dat het allemaal individueler wordt. Ik wil hiermee niet zeggen
dat iedereen het allemaal alleen doet, maar men moet als individu keuzes
maken om samen te werken. Dat kunnen we leren van andere systemen.

Hoe sterk was deze regelgeving in Australië?
Het was een verplicht systeem, dus eigenlijk was er geen ontkomen aan.
Wat verder nog een van de grote voordelen is van één systeem is het
beperken van de onderhandelingen op het ondernemingsniveau. Uit eigen
ervaring merk ik dat er tijdens onderhandelingen in Nederland vaak al 90%
duidelijk is in de eerste week van praten, maar dat er vervolgens nog twee
jaar gevuld wordt met bepaalde overgangsregelingen: ‘Die groep krijgt nog
wat, maar dan moeten we deze niet vergeten’. Natuurlijk is diepgaande
discussie belangrijk, maar het brengt allemaal advieskosten en dergelijken
met zich mee. Dan moet je de vraag stellen of dat nou toegevoegde waarde
heeft? Er wordt te vaak nog op de vierkante millimeter nog een beetje
rondgeschoven, iets wat naar mijn idee geen toegevoegde waarde heeft. Ik
zou daarom ook zeggen: laten we naar één systeem gaan.
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Duidelijk, we moeten naar één systeem. Zijn er nog andere obstakels die dit
verhinderen?
Voornamelijk de belangen van vakorganisaties, want door een decentralisatie
van het systeem hebben zij niks meer te zeggen over het pensioen, terwijl
dit momenteel toch een van de enige overgebleven pijlers is van dergelijke
organisaties. Daarnaast hebben ondernemers vaak de behoefte om zich te
kunnen onderscheiden op het gebied van pensioenen, of dat echter een
goede stimulus is om werknemers tot betere prestaties te leiden vraag
ik me sterk af. Een pensioen is een noodzakelijkheid, maar het stimuleert
niet echt, zeker niet op de korte termijn. Dat kan veel gemakkelijker en
efficiënter via andere manieren, zoals het aanbieden van continue scholing
of andere stimuli.
Daarentegen helpt het erg dat Australië, een modern westers land,
ons heeft laten zien dat die transitie wel degelijk mogelijk is. Een ander
groot obstakel, wat we ook in Australië hebben gezien, is dat het grote
gevolgen met zich mee brengt voor de rol van de actuaris. Met name
pensioenactuarissen zullen dit merken, want er valt enorm veel werk
weg. Toen ik nog werkzaam was bij Towers Perrin heb ik ten tijde van de
transitie in Australië een aantal actuarissen naar Nederland toe gehaald,
omdat ze in Australië geen werk konden vinden.
De rol van de actuaris zal enorm veranderen als we naar één systeem gaan. Wat
is de toekomst van de student actuariaat?
In Australië zie je dat veel actuarissen zich nu bezig houden met bijvoorbeeld
grote infrastructuurprojecten. Uiteindelijk gaat het daarbij natuurlijk ook
om projecten van lange duur, met veel risico’s die meegenomen moeten
worden, wat volgens mij zo ongeveer ‘actuariaat’ spelt. Desalniettemin is
het natuurlijk heel bedreigend voor de meeste actuarissen, zeker als je het
vergelijkt met vroeger. Toen gold natuurlijk nog dat actuaris als een baan
voor het leven werd gezien. Je ziet nu al dat de werkgelegenheid voor
actuarissen teruggaat, zowel bij adviesbureaus zijn ze minder werkzaam als
op andere plekken waar ze normaliter actief zijn.
In hoeverre belemmert deze angst de transitie naar een simpeler systeem?
Er zijn momenteel veel te veel bestaande belangen van spelers bij actuarissen.
Dat heeft ook te maken met de speciale functie die actuarissen vervullen
in de maatschappij. Ook de regering laat zich hierdoor beïnvloeden. Als
ze bijvoorbeeld een groot infrastructuur project gefinancierd willen
hebben, doen ze vaak een beroep op actuarissen. Dan kan je natuurlijk
niet verwachten dat er met de andere hand enorm gesneden wordt in de
werkgelegenheid van actuarissen.

“Pensioen is een noodzakelijkheid, maar het
stimuleert niet echt, zeker niet op de korte
termijn”

Is het mogelijk om sleutelend aan ons huidige systeem deze transitie te volbrengen,
of moeten we top-down een break forceren, zoals in Australië?
Ik zou zo langzamerhand wel voor een break zijn. Gewoon eens goed
nadenken waar we naar toe willen: wat het punt op de horizon is waar
we naar toe willen varen. Dat wilt niet zeggen dat we alles wat achter
ons ligt weg moeten gooien, maar dat we éérst een einddoel vaststellen
en vervolgens het pad gaan proberen te vinden. Natuurlijk kan ik me
voorstellen dat het wenselijk is om de transitie enigszins geleidelijk te
laten verlopen, maar er moet niet meer vanuit de huidige positie nagedacht
worden. Op die manier kan van alles al meteen niet meer en zullen we
nooit naderen tot wat we echt nodig hebben.
Je wordt bijvoorbeeld momenteel verplicht om bij pensionering je hele
kapitaal om te zetten in een pensioen. Dat aankoop moment kan heel
vervelend zijn, bijvoorbeeld waneer er een lage rente is. Waarom moet
je dat dan volledig derisken? Ik zou zeggen: je mag je pot nog gewoon
gebruiken en daar geld uit nemen zoals je dat zelf wilt. Dit vereist natuurlijk
dat allerlei regels veranderen en dat kan niet binnen de bestaande kaders
gedaan worden. Dan moeten we echt vanuit blanco sheet gaan kijken: wat
willen we bereiken?
Laten we een ander systeem erbij halen, hoe staat u tegenover het samengooien
van pensioen zorg en wonen?
Dat is Singapore, een geweldige inspiratie en overigens ook een individueel
systeem. Zij hebben een volstrekt ander uitgangspunt, waarin zij een sociaalgericht model hebben (dit is momenteel wel wat aan het verminderen). In
Singapore geldt dat je je eigen broek op houdt, wanneer dat niet lukt, dan
ga je naar je familie toe, als dat niet lukt ga je naar je bredere sociale kring
en als iemand dan toch door het ringetje dreigt te vallen, dan heeft de
overheid misschien nog wel een klein potje om je te helpen. Met je eigen
potje kan je echter van alles doen, je kunt je zorg ermee financieren, je
kan je woning ermee financieren, je kan zelfs de locale economie ermee
financieren.
In Nederland wordt dit enorm bediscussieerd en worden grote
boekwerken geschreven waarom dat allemaal niet kan, maar dat is bekeken
vanuit de huidige kaders. Men zou die wetten terzijde moeten laten en alleen
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Er is dus een aantal duidelijke obstakels, wat is het risico voor Nederland als de
progressie te traag verloopt?
Juist omdat we in Nederland al het punt hebben bereikt dat de
vermogensoverdracht tussen generaties op de discussietafel ligt, denk ik
niet dat we een heel groot risico lopen.We kennen het probleem, we weten
nog niet hoe we het gaan oplossen, maar we zijn er in ieder geval bewust
mee bezig. Ik ben persoonlijk beduchter voor landen waar dit probleem
nog niet gezien wordt. Het is niet eens een kwestie dat het ontkend wordt,
maar dat het simpelweg niet gezien wordt. Hoe langer ze wachten, hoe
groter het probleem is en dat kan op een gegeven moment ontploffen,
met sociale onrust tot gevolg. Die maatschappelijke onrust hebben we in
Nederland in ieder geval voorkomen, doordat de discussie al openbaar is.

het einddoel voor ogen moeten hebben. In Singapore kan het, dus waarom
hier niet. Het argument dat het niet past binnen de huidige regelgeving is
geen goed argument. Dit is overigens niet eigen aan het pensioensysteem,
dit speelt in veel sectoren.
Er moeten eigenlijk te veel knoppen tegelijk gedrukt worden. Wie is de
aangewezen persoon om dit teweeg te brengen?
Ik denk zelf meer in termen van een voorbeeld stellen. Momenteel ben ik
betrokken bij een DC-platform start-up bij Surance, waarbij het individu,
tegen schappelijke kosten, aan het roer komt te staan en een eigen
toekomst kan scheppen. Hij of zij heeft er volledige controle over. Ik denk
dat we, door zoiets neer te zetten en door aan te tonen dat het werkt
en mensen er gelukkig mee zijn, we grote veranderingen teweeg kunnen
brengen.

INTERVIEW

Terugkomend op uzelf, u wordt veelal beschreven als een creatief en vrijgevochten
denker. Hoe komt het dat u zo vrijdenkend bent geworden?
Poeh, dat is moeilijk. Ik denk dat dat in me zit, ik vind het leuk om op zoek
te gaan naar nieuwe dingen. Als ik iets een aantal maal heb gedaan, ga ik
graag op zoek naar iets anders. Dit gaat gepaard met de nodige ervaring,
bij pensioenen krijg je op een gegeven moment door hoe het systeem
in elkaar zit, een besef dat na een aantal jaar komt. Vervolgens ben ik bij
Towers Perrin, een internationaal bedrijf, gaan werken en dan begin je
opeens in te zien dat er zoveel andere manieren zijn, terwijl ik natuurlijk
een Nederlandse actuaris was. Door nieuwsgierigheid begin je jezelf dan
de vraag te stellen, waarom doen wij dat niet zo? Doordat ik nu ook niet
meer gebonden ben aan een bedrijf kan ik natuurlijk ook veel creatiever en
vrijer pensioenen benaderen.
Een mix van nieuwsgierigheid en interesse, maar ook ervaring en een breder
perspectief. Vindt u dat die blootstelling deel zou moeten zijn van de opleiding
van de actuaris?
Wat mij betreft wel. Ik heb hier zelf aan bijgedragen als onderdeel
van Jan Tamerus’ collegereeks, waarin ik een aantal verschillende
pensioensystemen heb behandeld. Jan Tamerus is natuurlijk de man die de
ontstaansgeschiedenis van ons systeem door en door kent. Het is nog
wel een wens van mij om ooit een vergelijkend onderzoek te doen naar
de ontstaansgeschiedenissen van de verschillende pensioensystemen in de
wereld. Hoe bepaalde ontwikkelingen tot stand komen en in hoeverre die
processen terugkerend zijn. Mijn zoon studeert sociologie, wie weet doen
we het ooit nog eens samen.
Klinkt als een goed project. Momenteel bent u voorzitter van de Pensions
Committee van de Actuarial Association of Europe (AAE). Wat is het beeld in
Europa van het Nederlandse systeem? Hoe worden alle systemen op een juiste
manier weergegeven?
Dat is erg lastig en een continu leerproces. Collega’s proberen het
Nederlands systeem te begrijpen en ik probeer andere systemen te
begrijpen. Er zijn uiteindelijk zoveel details en dat is vaak lastig te begrijpen
en kost ook met name heel veel tijd. Het gaat hem ook in de kleine
dingen zitten, bijvoorbeeld de woordkeuze kan al een struikelblok zijn. In
een recent paper gebruikte ik vaak het woord ‘pension liability’, oftewel:
pensioenverplichtingen. De Engelsen vonden dit echter heel ingewikkeld
en moeilijk, want een liablitity wordt daar gezien alsof de portemonnee
er onmiddellijk bij gepakt moet worden. Zij wilden daar liever ‘pension
promise’ zien staan. Natuurlijk geen probleem om het te veranderen, maar
ik zelf vind een promise juist veel zwaarder klinken dan een liability. Goed,
zo zie je dat er op allerlei niveaus verschillen zijn.

“Wat je veel hoort vanuit de pensioen
lobby is dat pensioenen iets is voor de
lidstaten en dat Brussel daarom de
handen er vanaf moet houden”

Wat is de lange-termijn visie van de AAE?
De discussie die wij in de commissie voeren, proberen we zo technisch
mogelijk te houden. Puur technisch is het namelijk minder moeizaam om tot
een weergave van de werkelijkheid te komen en advies te geven. Dat is ook
de rol van de AAE, het verstrekken van objectief en technisch onderbouwd
advies. Toch merk je dat ook actuarissen op dit niveau gebonden zijn door
hun werkgevers en omgeving. Het is precies het ontwijken van deze externe
belangen wat wij nastreven in de AAE. Er zijn natuurlijk ook systemen die
erg oud zijn en sommige Engelse actuarissen noemen vaak het feit dat ‘het
al honderd jaar zo gaat’ en zijn bang om de vraag te stellen of ze het al
die tijd dan fout hebben gedaan. Die vraag zou voor ons niet van belang
moeten zijn. Je komt gaandeweg tot nieuwe inzichten en daar moet je zo
optimaal mogelijk mee omgaan.
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Is er een angst dat er Europese regelgeving aan zit te komen, terwijl Brussel
eigenlijk geen duidelijke beeld heeft van de systemen in Europa en hun verschillen?
Wat je veel hoort vanuit de pensioen lobby is dat pensioenen iets is voor
de lidstaten en dat Brussel er daarom de handen er vanaf moet houden.
Op zichzelf heb ik daar wel sympathie voor, er gaat namelijk veel historie
aan vooraf. Ik zie aan de andere kant ook dat er in veel lidstaten praktijken
zijn waarbij ze beloftes maken en vervolgens niet in lijn met die beloftes
handelen. Althans, zo zie ik het in ieder geval, en ik denk dat we hier een
gezamenlijke grond moeten en kunnen vinden.
Ik denk dat Europa kan helpen om één framework te maken, waarin er
ruimte moet blijven voor allerlei verschillende soorten ‘promises’, maar
dat deze wel eerlijk worden nagevolgd. Op dat vlak vind ik dat Europa van
waarde kan zijn. Er is in sommige lidstaten te weinig prikkel om dat zelf
te doen. Het probleem met Brussel is alleen wel dat het enorm kapitaal
gericht handelt: er moet zekerheid zijn, er moet geld zijn. Ik geloof ten
eerste niet dat zo een kapitaal oplossing mogelijk is, want het gaat om veel
te veel geld, maar ook principieel is het niet de rol die Europa zou moeten
vervullen. Pensioenen zijn sociale contracten tussen sociale spelers en daar
heeft wat mij betreft de politiek niks mee te maken. Capital requirements
is natuurlijk ook eigenlijk veranderende regelgeving en dat hoort thuis op
de discussietafel van sociale partners.
De Europese commissie moet zich richten op transparantie en de
objectieve vaststelling van zaken. Een onderdeel hiervan is ook het creëren
van een gewaarwording voor de problemen waar ik het in het begin over
had. De eerste stap is om de feiten boven tafel te krijgen en van daaruit
moet de discussie zich eerst verplaatsen naar de sociale partners.

Een laatste vraag. Wat denk u dat over tien/twintig jaar de meest ingrijpende
verandering in het pensioenlandschap (moet) zijn?
Wat mij betreft hebben we een totaal andere governance-structuur. Een
structuur die niet meer volledig ingericht wordt door een relatief kleine
groep mensen, zoals door vakorganisaties. Men moet zelf in control zijn.We
moeten ook zelf groepen gaan vormen met wie we dingen samen willen
doen, een eigen community. Het moet mogelijk zijn om met soortgelijke
mensen een community te voren. Dat kan nog steeds een verbintenis via
je werkgever zijn, maar het moet ook mogelijk zijn om op basis van andere
overeenkomsten een community te vormen. Vervolgens ga je binnen zo
een community op zoek naar een goede vermogensbeheerder, op zoek
naar een goede actuaris en ga je op zoek naar een goede administrateur.
Hier moet ook over gestemd kunnen worden. Ik denk dat de technologie
van vandaag de dag het process van besluitvorming over pensioenen kan
democratiseren. Dat is met name de grote verandering die ik wel zie
gebeuren.
Er worden dus nieuwe lijnen getrokken, zullen deze ook grensoverschrijdend zijn?
Wat mij betreft zou ik niet weten waarom er een beperking moet zijn. Aan
de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er veel mensen zijn die het
beleggen juist dichter bij huis zouden willen hebben, bijvoorbeeld door
de bakker om de hoek, die geen lening kan krijgen van de Rabobank, te
ondersteunen. Er moet ruimte zijn voor financiering in de locale economie,
of als een community graag milieu-bewust wilt investeren, bijvoorbeeld
door het kopen van zonnepanelen, waarom zou dat niet moeten kunnen uit
het pensioenpotje? Hierdoor kan men de samenleving beïnvloeden op een
manier die nu niet mogelijk is en worden de cashflows aangestuurd door
individuen in plaats van een select groepje mensen. Als we bijvoorbeeld
kijken naar dat hele ABP verhaal, waarin een select groepje bestuurders
het besluit maakt om door te investeren in een Israelische bank terwijl de
helft ertegen was, dan mag ik toch hopen dat in de toekomst de helft hun
geld zonder problemen elders onder kan brengen.
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Duidelijk. Veel dank voor de tijd en wij kijken zeer uit naar uw plenaire sessie op
het congres!

