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Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association d.d. 1 maart 2017
Willemstad - Op 3 maart a.s organiseert de CBIA een seminar getiteld :
“What should be an adequate discount rate, for the Dutch Caribbean, within the current financial
environment?”
Verzekeraars en pensioenfondsen hanteren de rekenrente om hun toekomstige verplichtingen te
waarderen.
In de afgelopen jaren is de marktrente wereldwijd gedaald. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de
hoogte van de te hanteren rekenrente.
Een langdurige lage marktrente maakt het moeilijk om relatief hoge rekenrentes te blijven hanteren.
Immers bij een te hoge rekenrente wordt er namelijk teveel pensioen uitgekeerd en te weinig premie
betaald en dat wreekt zich in de toekomst.
Verlagen van de rekenrente heeft niet alleen gevolgen voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen.
Deze wordt minder. Dit geldt ook voor indexering. De pensioenpremie zal stijgen en in het ernstigste
geval zal sprake zijn van pensioenkorting.
De bovenstaande effecten tonen aan hoe belangrijk het is om een evenwichtige rekenrente vast te stellen.
De vraag is hoe dit bereikt kan worden. Tijdens dit seminar zullen mogelijke alternatieven belicht
worden.
Niet alleen zullen de belangrijkste factoren die de marktrente bepalen zoals economische groei, inflatie
en het gevoerde beleid van de Centrale Bank aan bod komen, maar ook kwesties als hoe het gesteld is
met eventuele toegezegde garanties op financiële producten en of er vaste of variabele rekenrentes
toegepast moeten worden.
Het seminar vindt plaats in het Auditorium van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten van 14.00
- 17.30 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel dienen belangstellenden zich aan te
melden via het e-mail adres rekenrenteseminar@gmail.com
Het aantal plaatsen is beperkt en aanmeldingen zullen gehonoreerd worden indien er nog plaats is.
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