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Onlangs heeft de politieke partij 50PLUS uitlating gedaan over de pensioenopbouw van
werknemers in de sectoren overheid en onderwijs over de periode vóór de ontmanteling van de
Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010.
Een deel van deze werknemers bouwt sinds die datum pensioen op bij PCN. Dit zijn de
werknemers die werkzaam zijn op Bonaire, Saba of Sint Eustatius. De Nederlandse Staat heeft
aan PCN gevraagd om ook de pensioenen over de periode voor 10 oktober 2010 uit te voeren.
Om dit te kunnen doen is PCN afhankelijk van de gegevensaanlevering door de werkgevers en
het voormalige Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA).

Deelnemers ontvangen het pensioen waarop zij volgens het pensioenreglement recht hebben.
Om deze pensioenen juist te kunnen berekenen, heeft PCN gegevens nodig over onder andere
de diensttijd en het salaris.

In 2013 heeft PCN het archief van APNA overgedragen gekregen. PCN heeft alle dossiers stuk
voor stuk geanalyseerd. Het gaat daarbij om circa 2000 dossiers. Het kost tijd om alle individuele
dossiers te beoordelen, vooral ook omdat gegevens voor de opbouw vaak jaar voor jaar moeten
worden gecontroleerd of herberekend. Uit de analyse is gebleken dat een aantal deelnemers niet,
of niet juist in de pensioenadministratie van APNA was opgenomen. De reden hiervoor is dat de
werkgevers niet alle informatie hebben verstrekt die vereist is voor deelname aan het
pensioenfonds. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om landsbesluiten met de datum van in dienst
treden, de salarisgegevens en aanstellingskeuringen.

Om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen heeft PCN in 2012 en 2013 indicatieve
pensioenopgaven verstuurd naar de deelnemers die bij PCN bekend zijn. In de brief bij die
opgaven heeft PCN deelnemers opgeroepen om te controleren of de gegevens juist en volledig
zijn en om het bij PCN te melden als dat niet het geval is. Daarnaast heeft PCN advertenties
geplaatst in de kranten met daarin de oproep aan deelnemers om zich bij PCN te melden als zij
menen recht te hebben op pensioen over de periode tot 10 oktober 2010.
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Aan de hand van de inventarisatie en van de deelnemers ontvangen informatie heeft PCN de
betreffende werkgevers benaderd om alsnog de benodigde gegevens te verstrekken. Het blijkt
voor veel werkgevers zeer moeizaam om de informatie boven tafel te krijgen, waardoor PCN nog
niet voor alle werknemers voldoende informatie heeft om de pensioenen te berekenen. PCN
heeft meerdere malen een dringend beroep gedaan op de werkgevers om alles in het werk te
stellen om de informatie aan PCN te verstrekken. De werkgevers kunnen hierbij ook een oproep
doen aan de werknemers om bewijsstukken te overleggen, zoals salarisstrookjes.

Een ander aspect met betrekking tot de pensioenopbouw over de periode vóór 10 oktober 2010
is de betaling van de pensioenpremies. Bij sommige medewerkers is een pensioenpremie
ingehouden, maar is de pensioenpremie mogelijk nog niet afgedragen door de werkgever omdat
de medewerker nog niet als deelnemer in de pensioenadministratie van APNA was opgenomen.
De werkgevers zullen deze premies alsnog moeten afdragen als alle gegeven bekend zijn en
PCN de pensioenen heeft kunnen berekenen.

Alhoewel het gaat om een situatie die is ontstaan voor de oprichting van PCN, stelt PCN alles in
het werk om de pensioenen te kunnen berekenen en de premies bij de werkgever in rekening te
brengen. Daarbij heeft PCN prioriteit gegeven aan de medewerkers die de afgelopen periode met
pensioen zijn gegaan, en aan de opbouw van pensioenen vanaf 2010. Zo heeft PCN de
accountant verzocht bij alle werkgevers een controle van de basisgegevens uit te voeren.
Hierdoor kunnen wij waarborgen dat de pensioenen die sinds 10 oktober 2010 zijn opgebouwd
adequaat geadministreerd zijn. PCN heeft zowel van de accountant als van de certificerend
actuaris ook voor de jaarrekening over 2015 een goedkeurende verklaring ontvangen. PCN valt
onder toezicht van De Nederlandse Bank. De pensioenopbouw bij APNA vond plaats onder
toezicht van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen.

Wij herhalen dat deelnemers het pensioen ontvangen waarop zij volgens het pensioenreglement
recht hebben. Wij betreuren het dat het veel tijd in beslag neemt om alle benodigde informatie te
verkrijgen, doch het betrachten van uiterste zorgvuldigheid is in het belang van diezelfde
deelnemers. PCN blijft alles in het werk stellen om op zo kort mogelijke termijn ook de
pensioenopbouw van voor de oprichting van PCN en de financiering daarvan te kunnen afronden.
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PCN betreurt ten zeerste dat in de berichtgeving de suggestie wordt gewekt dat er sprake zou
zijn van verdwenen geld of van onregelmatigheden. Ondanks de geconstateerde administratieve
tekortkomingen, heeft het bestuur tot zover geen aanleiding gehad om te vermoeden dat er
sprake is van onregelmatigheden of kwade opzet. Daarnaast heeft het bestuur een duidelijk plan
van aanpak gepresenteerd over hoe de administratieve onvolkomenheden alsnog kunnen
worden weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Harald Linkels
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland
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