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Beste Martijn Vos, kunt u zichzelf en Ortec Finance kort introduceren?
Martijn: Ortec Finance is een groeiende organisatie en levert sinds 
1981 wereldwijd technologie en advies op het gebied van risk en return 
management aan financiële instellingen. Ortec Finance helpt onder andere 
pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders, financieel planners, 
woningcorporaties en gemeenten beter financiële beslissingen te nemen 
en de resultaten daarvan te monitoren. Met een combinatie van modellen 
en advies helpen we deze instellingen hun besluiten te verbeteren, dit 
doen we niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Zelf ben ik in 1995 
tijdens mijn studie Econometrie in Rotterdam bij Ortec begonnen, na mijn 
afstuderen in 1997 ben ik in vaste dienst gekomen. Een paar jaar geleden 
ben ik partner geworden (Ortec is eigendom van het personeel) op dit 
moment ben ik verantwoordelijk voor de business unit Pensioenfondsen en 
Verzekeraars. Naast mijn rol bij Ortec ben ik voorzitter van de commissie 
Pensioenen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Wat maakt interessant dat jullie meedoen aan het congres?
Martijn: Ortec Finance is altijd bezig geweest met het raakvlak tussen 
enerzijds kwantitatieve berekeningen en anderzijds ook het geven van 
ondersteuning bij de toepassing van die berekeningen. Begrijp ons niet 
verkeerd, we hebben door de jaren heen enorm veel gerekend, maar altijd 
met het doel om ook inzicht in de berekeningen over te kunnen brengen. 
Dit stelt de klant in staat om een betere beslissing te nemen.

Wat Ortec Finance interessant maakt voor dit congres is dat we steeds 
meer internationaal georiënteerd zijn. Ongeveer de helft van onze omzet 
komt uit het buitenland en dat zorgt ervoor dat wij ons vaak moeten 
aanpassen aan culturele en sociale verschillen die heersen in verschillende 
landen. De pensioensector is daar een goed voorbeeld van. 

We hebben in essentie een heel exact vak; je kunt lastige sommen 
gewoon uitrekenen en het maakt daarin niet uit of we met een Nederlandse 
of een Duitse overlevingstafel te maken hebben. Het zijn echter de grote 
cultuurverschillen waardoor het in elk land weer anders is. Dat zit hem 
met name in de doelen die men nastreeft en de manier waarop er met de 
resultaten wordt omgegaan. 

In Rotterdam bevindt zich het hoofdkantoor van 
Ortec Finance,  met een prachtig uitzicht op 
de haven.  Mumtaz en Mark zijn langsgeweest 
om in gesprek te gaan met Martijn Vos en Falco 
Valkenburg.
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MARK VERHAGEN
&

MUMTAZ SHAFIQ

In gesprek met
Martijn Vos en Falco Valkenburg
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Zou u een aantal voorbeelden kunnen geven van deze sociale en culturele 
verschillen?
Martijn: Een voorbeeld is Zwitserland, waar op dit moment de rente op 
staatsleningen negatief is. Dit geldt niet alleen voor kortere looptijden, maar 
ook voor looptijden van een paar jaar.  Toch is het minimale rendement op 
pensioenopbouw door de overheid vastgelegd op 1,5%, een rendement 
dat niet te garanderen valt. Waarom precies dit getal wordt gekozen is 
een weerspiegeling van de manier waarop de Zwitsers met pensioenen 
omgaan. Sociale, politieke en culturele omgevingsfactoren beïnvloeden de 
wijze van omgang met resultaten. Dat maakt ons vak zo leuk en uitdagend.

Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het pensioenfonds van CERN 
in Genève (bekend van de deeltjesversneller), waar vijftien overheden 
aan meewerken. Die moeten allemaal pensioenen ontvangen en voor 
dit pensioen betalen, maar een deel zit in Frankrijk, een ander deel in 
Zwitserland. Om daarin een rechte lijn te trekken is extreem lastig, want 
iedereen hanteert zijn eigen omgangswijzen op basis van de regelgeving in 
de verschillende landen met betrekking tot pensioenen.

Zou de toekomst van Europa dan één gestroomlijnde visie en regeling moeten 
zijn?
Martijn: Zolang pensioenen nog een sociaal contract zijn, is dat niet 
eenvoudig. In dat geval moet je een Fransman uitleggen hoe een Engelsman 
naar zijn pensioen kijkt. Wanneer dit meer als een financieel contract 
wordt gezien, dan vergemakkelijkt dat de situatie al meteen. 
 
Falco: Daarnaast is er nog zeker een waarde die het sociale contract kan 
vertolken. Door een gedeelte van het pensioencontract gemeenschappelijk 
te houden worden risico’s gespreid en administratieve kosten laag gehouden. 
Wat we echter vandaag de dag inzien, is dat er een vermogensoverdracht 
plaats vindt tussen generaties en groepen. Solidariteit is goed zolang 
iedereen evenveel kans heeft en wanneer het niet al meteen vaststaat dat 
de een voor de ander gaat betalen. Er moet een goed onderscheid blijven 
tussen waardevolle collectiviteit en eerlijke solidariteit. 

Martijn: Het interessante aan deze collectieven is ook dat ze enorm aan het 
veranderen zijn. Een voorbeeld is dat het collectief van de metaalarbeiders 
enerzijds bestaat uit klein-metaal werkers en fietsenmakers, terwijl 
anderzijds een bedrijf als Siemens daar nu bijvoorbeeld ook in stapt. De 
meest fantastische collectieven komen vandaag de dag naar boven, zoals 
de collectieven bij een zorgverzekering die collectiviteitskorting krijgen, 
waarom zouden bij pensioenfondsen er ook geen nieuwe collectieven 
ontstaan? 

Daaruit blijkt dat er nog altijd een waarde zit in het behouden van 
collectieven; samen sta je uiteindelijk sterk.  De format van de collectieven 
zal echter veranderen en daar komt creativiteit en een begrip van de cijfers 
bij kijken.

Falco: Idealiter ondersteunen de vakbonden van vroeger middels 
hun kennis en ervaring het ontstaan van die nieuwe communities. De 
vakbonden zitten echter nog op een oud spoor en zijn daar nog niet mee 
bezig.  Actuarissen moeten hier een rol in spelen.

Hoe zien jullie de toekomst van het Europees continent vanuit actuarieel 
perspectief?
Martijn: Dat is natuurlijk de grote vraag. Je kunt ontzettend veel 
invalshoeken kiezen bij  de benadering van een dergelijk vraagstuk, maar 
laten we voorop stellen dat er een groot probleem is in Europa omdat veel 
pensioentoezeggingen nog niet zijn gefinancierd en dat daar weinig inzicht 
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over aanwezig is. Er zijn verstrengelde belangen en op een gegeven moment 
wordt het ook een politiek spel. Het risico hiervan mag niet onderschat 
worden, want het introduceert een populistische dimensie aan de discussie 
die eigenlijk analytisch onderbouwd moet worden. 

Ondernemingen zullen daarentegen rationeler opereren en die zullen 
ook zoeken naar landen waar pensioenen het beste geregeld zijn. Dit kan 
een van de motoren van veranderingen zijn; de rol van de multinational. 
Daarin is het natuurlijk geen gegeven wat ‘het beste’ precies inhoudt. Kosten 
kunnen de bepalende factor zijn, maar ook duidelijkheid of flexibiliteit kan 
voorop gesteld worden. BP heeft onlangs de pensioenen gestroomlijnd 
voor acht landen, dat is natuurlijk razend interessant. Daar moet wel bij 
vermeld worden dat het 8 van de meer dan 30 landen betreft waar ze actief 
zijn en dat ze daar bovendien vijf jaar over gedaan hebben. 

Falco: Er zijn in Europa inderdaad problemen die niet onder ogen gezien 
worden. Ergens moet dat besef naar boven gaan borrelen. Ik zie het voor 
ons actuarissen als taak om objectief de feiten te presenteren. Deze 
feiten zullen dan bijdragen aan de menings- en besluitvorming over hoe 
verder te gaan. Ik vind dat we dat actief moeten doen. In een land zoals 
Engeland mag je bijvoorbeeld de pensioenverplichtingen op basis van het 
verwachte rendement contant gaan maken. Dit past helemaal niet bij de 
harde toezeggingen die gemaakt zijn. Je kunt dan als actuaris de gevraagde 
berekening best maken, maar geef ook aan wat je eigenlijk zou moeten 
berekenen. Zeg wat je vindt en beken daarin ook kleur. Dat is iets wat 
de meeste actuarissen niet doen, merk ik. Je krijgt zo het probleem niet 
bespreekbaar. Bovendien loop je ook nog eens de kans dat men er later op 
aangesproken wordt. 

Daar komt dan wel een nieuw soort deskundigheid bij kijken?
Falco: Exact, en dat zie ik op dit moment als mijn eigen belangrijkste taak 
als voorzitter van de pensions committee, om dit soort dingen boven en 
op de tafel te krijgen. Ik loop dan vaak tegen ongelofelijk veel verzet aan.
Gisteren heb ik weer een mailtje gestuurd naar een groep Europese 
collega’s in een werkgroep die bezig is de reactie van de AAE op de 
lopende consultatie van EIOPA te formuleren. Ik vraag dan: ‘Kijk naar deze 
voorstellen, dan proberen we vanavond weer een stap verder te zetten 
en kijk er ook vooral naar vanuit de objectieve actuariële professie; vanuit 
je eigen actuariële hart, kennis en kunde’. Daarmee bedoel ik dat ze niet 
reageren vanuit het belang van hun werkgever of hun overheid. Het is een 
gemakkelijk excuus om je achter die belangen te verschuilen. Het moet 
erom gaan wat wij zelf vinden. Dit blijkt ongelofelijk lastig te zijn. De 
meesten hebben er moeite mee om een zelfstandig en objectief oordeel 
te geven.

Martijn:  Toch is het zo dat áls een partij het kan doen, dat het toch de 
actuaris is. Je kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen opeens koers 
verandert, sterker nog; het is heel logisch dat men de trend gewoon voortzet; 
dat hebben ze simpelweg zo meegekregen. Het proces om dit soort zaken 
boven water te krijgen en bespreekbaar te maken is ingewikkeld en vereist 
jonge, frisse mensen die de vingers op de zere plekken willen leggen. De 
actuaris kan de belangrijke vraag stellen en de terechte opmerking maken.

Falco: Al was het maar om jezelf in te dekken, zodat je niet over tien jaar 
voor een of andere waarheidscommissie moet staan. Maar goed, dat is wel 
een negatieve motivatie.

8787



IN
 T

ER
V

IE
W

Als we dan de stap maken naar Nederland, waar zitten in ons land de prangende 
problemen?
Martijn: Zoals er in Europa vastgegroeide posities zijn die de problemen 
niet altijd objectief presenteren, zijn die er in Nederland ook. Veel discussie 
is gelukkig wel in een veel verder stadium dan bij onze Europese buren, 
maar een mooi voorbeeld in Nederland is, dat recent de regel is ingevoerd 
dat als je meer dan 100.000 euro verdient er niet meer de mogelijkheid 
is om daar pensioen over te sparen dat fiscaal aftrekbaar is. Ik denk dat 
het om ongeveer 350.000 mensen gaat. Als je vervolgens ziet hoeveel tijd 
en aandacht hiervoor is, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat 
we toch heel graag vast willen houden aan wat we hadden. Dit is sociaal-
psychologisch wellicht verklaarbaar, maar het is de vraag of dit voor de 
samenleving als totaal effectief is. 

Actuarissen moeten de waarheid kunnen weerspiegelen en dat is niet 
alleen maar een getal. Er komt ook een uitleg, een verantwoording aan 
te pas. De rol van de actuaris is het in kaart brengen van complexe en 
risicovolle projecten, of dat nu pensioenen zijn of iets heel anders. De rol 
van de actuaris moet veel breder worden en moet consistent gepaard gaan 
met een verantwoording en het rapporteren van de beperkingen die een 
berekening met zich mee neemt. Daar liggen ook de kwaliteiten waar in de 
toekomst naar gekeken gaat worden. 

Wat is de toekomst van de actuaris in Nederland? Het zijn er nu net wat meer 
dan duizend, wat gaat daarmee gebeuren?
Falco: Dat klopt, het zijn er ruim 1100. Dat aantal valt wel mee, maar 
aan de andere kant is het aantal pensioenfondsen van 1200 teruggelopen 
naar 400 en waarschijnlijk gaat dat nog wel een stukje verder terug. De 
pensioenfondsen die overgebleven zijn, zijn over het algemeen groter, maar 
je hoeft daar dan niet meteen 2 of 3 actuarissen voor te hebben. Ondanks 
dat er best een aantal zijn, zijn er maar weinig actuarissen die zich echt 
bezig houden met de betekenis van het werk dat wij als actuarissen doen 
en wat er anders zou kunnen. 

We zijn nu stappen aan het maken naar een individueler systeem, 
maar houden nog wel de collectiviteit erin, dus we gaan op een andere 
manier gemeenschappen vormen. Je gaat dan op zoek naar een goede 
vermogensbeheerder, maar ook een goede actuaris. Op deze manier zal de 
rol van de actuaris gaan veranderen, er komt meer creativiteit bij kijken bij 
hogere kwaliteitseisen.

Ik kan me voorstellen dat er in de toekomst communities zijn die intern 
beslissen wat ze belangrijk vinden en wat daarmee de kenmerken zijn 
van de actuaris die je zoekt. Op die manier ga je een aantal actuarissen 
selecteren die scoren op die specifieke kenmerken en zo bepaal je met 
elkaar de keuze. Dit wordt besproken in een klein groepje en dat gaat 
terug naar de community die dan kan stemmen. Als dat na een jaar of drie 
om welke reden dan ook niet bevalt, dan houdt de samenwerking daarmee 
op.

Martijn: Die 1100 zullen dat ook niet allemaal willen en kunnen, maar 
degenen die goed in hun vak zijn komen vanzelf naar boven drijven. Als je 
kunt laten zien dat je goede dingen teweeg brengt, dan heeft de wereld dat 
te zijner tijd snel genoeg door.
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Zit daar niet een nieuw risico verborgen; dat de actuaris zijn eigen creativiteit laat 
zien en daardoor eventueel veel riskanter te werk gaat? 
Martijn: Je hoeft natuurlijk niet voor die creativiteit te kiezen. Je kan ook 
zeggen; ik heb een collectief en een heel duidelijke overeenkomst met mijn 
community, bijvoorbeeld allemaal mensen die vlak vóór het pensioen zitten 
of al met pensioen zijn en willen dat het simpelweg netjes en goedkoop 
geregeld is. Daar heb je misschien helemaal geen creativiteit bij nodig. 
Daarnaast denk ik dat een goede actuaris zich ook met name kan 
vestigen in het internationale landschap, dat past ook goed bij het thema 
‘grenzen vervagen’. Het is namelijk ontzettend moeilijk voor bedrijven 
om duidelijkheid te krijgen in het internationale pensioenlandschap, het 
voorbeeld van BP is daar natuurlijk perfect voor.  Internationaal kan er in de 
sector veel inzicht ontstaan en ik denk dat de actuaris daarin kan en moet 
faciliteren. Dat is de plek om te beginnen als je als actuaris jong, enthousiast 
en van middelbare leeftijd bent. Dan zijn er op het internationale vlak 
enorm veel kansen. 

Wat moet er tot slot aan de Nederlandse actuarissen meegegeven worden?
Martijn: In Nederland lopen we niet achter, we lopen voorop. De kwaliteit 
van de actuarissen is in veel landen goed, maar het gaat er ook om dat 
besluiten verantwoord worden genomen. Wij, als Nederlanders, moeten 
Europa niet ingaan met het idee dat we het allemaal beter weten, maar 
juist vertellen dat we de gegevens presenteren met een analytische 
onderbouwing. 

Falco: Pak dat besef hoe dingen in elkaar grijpen vast en pak ook de 
maatschappelijke effecten vast; daar moeten we mee beginnen. Dan duurt 
het nog wel even voordat we één Europa hebben en dat is ook zo erg nog 
niet. 


