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 Pensioen Nederlandse herkomst
 Pensioen niet-westerse migratieachtergrond
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Initiële Tier-1-kapitaalratio (linkeras)
Tier-1-kapitaalratio na hypothetische afschrijving (linkeras)
Minimaal vereiste Tier-1-kapitaalratio (linkeras)
Aandeel publieke schuld van eigen overheid in totale bankactiva (rechteras)

Vanaf 2000 was de gemiddelde pensioenleeftijd van werkne-
mers met zowel een westerse als een niet-westerse migratie-
achtergrond in alle jaren hoger dan die van werknemers van 

Nederlandse herkomst. De verschillen varieerden tussen de drie en de 
acht maanden. Het aantal niet-westerse werknemers dat met pensioen 

gaat liep als gevolg van de vergrijzing bij de eerste generatie op van 900 
 personen in 2000 naar 2.700 personen in 2016. 
Gaat het om de instroom in een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-
uitkering is hoofdinkomen) dan is bij werknemers van 55 jaar en ouder 
een ander patroon zichtbaar. Bij werknemers met een westerse migratie-
achtergrond verschilde in deze periode de gemiddelde leeftijd van 
arbeidsongeschiktheid niet van die van werknemers van Nederlandse 
herkomst. Bij werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond 
lag de gemiddelde leeftijd van arbeidsongeschiktheid in al die jaren daar-
entegen op een lager niveau, variërend van minimaal drie à vier maanden 
tot één jaar in 2015 en 2016. Kortom, vergeleken bij werknemers van 
Nederlandse herkomst raken niet-westerse werknemers op jongere leef-
tijd arbeidsongeschikt, maar degenen die in het arbeidsproces blijven, 
werken wel langer door. 
Het aantal niet-westerse werknemers in de leeftijdsgroep van 55 jaar 
en ouder dat jaarlijks arbeidsongeschikt geraakt, liep op van zo’n 300 
in de beginjaren van dit millennium naar 700 in 2016. Niet-westerse 
werk nemers zijn door de bank genomen lager opgeleid dan Neder-
landse werknemers. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste  generatie 
niet- westerlingen. Uit elders uitgevoerd onderzoek komt naar voren 
dat laagopgeleiden om financiële redenen veelal langer  doorwerken 
dan hogeropgeleiden, maar dat ze tegelijkertijd vanwege een veel-
al  ongezondere leefstijl en (fysiek) zwaardere werkbelasting meer 
gezondheids risico’s lopen.
 ■ KOOS ARTS EN FERDY OTTEN (CBS)

Instroom ouderen in arbeidsongeschiktheid en pensioen sociale zekerheid

financiële markten

Om de financiële sector in de eurozone veiliger te maken is het 
belangrijk dat de risico’s van banken kleiner worden. Een onder-
deel hiervan is de introductie van de juiste prikkels voor het 

aanhouden van schulden van de eigen overheid. Momenteel worden staats-
obligaties behandeld als risicovrije activa. Maar er is internationale consen-
sus, ook binnen het Bazels Comité, dat blootstellingen aan overheden 
risico’s met zich meebrengen. Ook is een te grote blootstelling onwenselijk 
omdat dit vicieuze cirkels tussen banken en overheden in stand houdt.
De blootstelling aan de eigen overheid als aandeel in de totale activa ver-

schilt aanzienlijk tussen landen, van 16,5 procent in Italië tot ongeveer 
0,4 procent in Luxemburg (einde tweede kwartaal 2017). In sommige 
landen is het nationale bankwezen daardoor onnodig kwetsbaar voor een 
herstructurering van publieke schulden. 
Zie, ter illustratie van de risico's, hoe het bank kapitaal zich zal ontwikkelen 
bij een theoretische herstructurering van publieke schuld. Bij een afschrij-
ving van bijvoorbeeld 20 procent zal het Italiaanse bankwezen gemiddeld 
genomen op een Tier 1-kapitaalratio van 2,3 procent uitkomen, ver onder 
het wettelijk minimum volgens de richtlijn voor kapitaaleisen (CRD-4) 
van 6 procent (figuur). Het Spaanse en het Portugese bankwezen zullen 
door de schok dicht bij het wettelijk minimum belanden met een kapitaal-
ratio van respectievelijk 8,6 en 9,5 procent. 
Bij deze doorrekening van een theoretische schok passen enkele kant-
tekeningen. Allereerst gaan financieringsproblemen voor overheden vaak 
samen met een algemene verslechtering van economische omstandig-
heden. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van activa in de private 
sector, waardoor banken al bij kleinere schokken in solvabiliteitsproble-
men kunnen komen. Daarnaast kijken we hier alleen naar het gemiddelde 
bankwezen, terwijl de transparantie-exercitie van de European Banking 
Authority (EBA) in 2017 grote verschillen tussen banken laat zien. Voor 
de deelnemende Italiaanse banken die blootstellingen aan de eigen over-
heid rapporteren varieert deze van 70 procent tot 360 procent ten  opzichte 
van Tier 1-kapitaal. Dergelijke kanttekeningen benadrukken echter des te 
meer dat het belangrijk is de prudentiële behandeling van staatsobligaties 
te verbeteren. ■ JORIS VAN DIJK (MINISTERIE VAN FINANCIËN)

Banken kwetsbaar voor blootstelling aan eigen overheid

Gemiddelde leeftijd bij uittreding
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