
 

PCN ORGANISEERT CONGRES OVER VERPLICHT PENSIOEN 
 

Kralendijk- Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) organiseert op 15 november een congres op 

Bonaire over het thema “verplicht pensioen”. PCN verzorgt het pensioen van medewerkers van de 

overheid, de zorgsector en het onderwijs. Dat betreft echter maar een relatief klein gedeelte van de 

bevolking op de BES-eilanden. Met het concres wil PCN, vanuit haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, bijdragen aan de discussie over de introductie van een verplicht pensioen, 

waar alle werknemers die nog geen pensioenregeling hebben, automatisch en verplicht aan zouden 

deelnemen. 
 

“Het is goed om te beseffen dat de meeste mensen op de eilanden geen enkele vorm van aanvullend 

pensioen hebben”, zegt PCN voorzitter Harald Linkels. “In feite zijn de werknemers die onder PCN 

vallen een bevoorrechte groep met een goed en degelijk aanvullend pensioen. Maar het grootste 

gedeelte van de werknemers in de private sector moet bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd rond 

komen van alleen de AOV”, aldus Linkels. 
 

De PCN voorzitter zegt dat uit allerlei onderzoeken, zoals die van het Nibud en het meer recent dat 

van Regioplan, blijkt dat een alleenstaande op de eilanden minimaal rond de 1100 dollar per maand 

nodig heeft om van te overlegen. “Bijna 2 keer zoveel als het bedrag van de AOV”, zegt de PCN 

voorzitter. 
 

Middels het congres wil PCN een bijdrage leveren aan de discussie over de wenselijkheid van het 

introduceren van een verplicht (algemeen) pensioen voor alle werkenden, die niet onder een andere 

pensioenregeling vallen. Tijdens het congres zullen diverse sprekers een beeld schetsen van het 

pensioenlandschap op de Nederlands-Caribische eilanden, wordt gekeken naar het verplichte pensioen 

op Aruba en worden een aantal mogelijkheden verkend om te komen tot een verplicht pensioen op 

Bonaire, St. Eustatius en Saba. 
 

De PCN voorzitter is van mening dat de sociale partners ook eigen verantwoordelijkheid moeten 

nemen voor het pensioenvraagstuk op de eilanden. “We kunnen wel met z’n allen steeds naar 

Nederland kijken, maar uiteindelijk moeten we ook zelf initiatieven ontplooien en 

verantwoordelijkheid nemen. Er is geen enkele reden waarom de lokale overheden in overleg met 

werkgevers en werknemers niet zouden kunnen komen tot een pensioenregeling, die zorgt dat iedereen 

straks beschikt over meer 

inkomen  in de fase na het arbeidszame leven”, zegt Linkels. Volgens de PCN-voorzitter maakt met 

name vakbondskoepel Usibo zich wel sterk voor een algemeen pensioen, maar vindt de organisatie nog 

niet veel gehoor. 
 

PCN zal binnenkort meer informatie verschaffen over het programma voor het congres en 

manieren waarop belangstellenden zich aan kunnen melden. 
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