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De nieuwsbrief van uw Stichting Vidanova Pensioenfonds.

Bij een zo lange staat van dienst bij de meer dan 50-jarige 
Vidanova, kan de heer Rafaël Pichardo als een bij uitstek 
ingewijde met kennis van zaken niet alleen goed terugkijken 
op de stormachtige ontwikkeling van het pensioenfonds, 
maar ook een blik vooruit werpen op hoe de toekomst eruit 
kan gaan zien. Hij is net na 5 jaar afgetreden als lid van de 
Raad van Bestuur na eerder al 16 jaar Executive Director 
te zijn geweest van het pensioenfonds.

Rafaël Pichardo zwaait nu echt af
bij Vidanova  

“Samenwerking 
pensioenfondsen in 
belang deelnemers”



en open te stellen voor andere takken dan alleen maar 
utiliteiten en telecommunicatie. Eind 2013 bereikte 
hij zelf de pensioengerechtigde leeftijd en zo trad hij 
terug. Maar meteen werd een beroep op hem gedaan 
om toe te treden tot de Raad van Bestuur.
“In totaal ben ik 43 jaar werkzaam geweest waarvan 
33 jaar nauw betrokken bij dit fonds. Vergeet niet dat 
ik als voormalige medewerker van Kodela zelf ook 
deelnemer ben. Daarvan ben ik meer dan 30 jaar in een 
leidinggevende positie actief geweest bij Vidanova”. 
In zijn 16 jaren als directeur heeft hij ook beleid 
voorbereid, maar toch is dat een meer uitvoerende 
functie. In de Raad van Bestuur wordt concreet beleid 
geformaliseerd en hierna klaar gemaakt voor uitvoering 
door het directie team, nauwlettend in gaten gehouden 
door de Raad van Toezicht van het Fonds.

Solvabiliteit
Vidanova heeft diverse uitdagende ontwikkelingen 
doorgemaakt zoals jaarrekening zoveel mogelijk te 
laten aansluiten op Dutch Gaap. Ook heeft hij jaren 
gewerkt aan de realisatie van de IFS (Integrated 
Financial Services) strategie. Een grondige studie 
is daaraan vooraf gegaan met bestudering van 
onder meer risico’s en mogelijkheden voordat het 
werd omgezet in beleid. Voorts moesten nieuwe 
richtlijnen worden uitgestippeld voor een verantwoord 
beleid op alle beleidsgebieden zoals investeringen, 
premie, indexatie, pensioen, reservering doch ook 
kortingsbeleid . Een ander belangrijk aspect waar 
pensioeninstellingen wereldwijd mee worstelen is het 
op peil houden van de solvabiliteit of dekkingsgraad. 
“Ik kan met trots verklaren dat Vidanova in die meer 
dan een halve eeuw van bestaan nooit onder de grens 
van 100% solvabiliteit is gekomen. Maar denk vooral 
niet dat het altijd even gemakkelijk is geweest”, aldus 
Pichardo.
Vidanova is de focus gaan verbreden. Daartoe is 
gekeken naar onder meer participaties in het kader van 
de IFS strategie en bepaalde verzekeringsproducten. 
Daarin past ook de geleidelijke overname enkele 
jaren terug van de SFT Bank die naderhand ook werd 
omgedoopt tot Vidanova Bank. Dat past allemaal in de 
visie om de deelnemers zo goed mogelijk van dienst 
te kunnen zijn gedurende hun hele levensfase, ook wel 
eens aangeduid als ‘van de wieg tot het graf’.

Rekencentrum
In een aldoor lastiger wordende globale en lokale 
markt, pleit de heer Pichardo voor meer samenwerking 
tussen de diverse fondsen. Daarbij zal ieder met behoud 
van de eigen verantwoordelijkheid / zelfstandigheid 
kunnen samenwerken om zo de kosten per deelnemer 
te kunnen verminderen. Maar het besef moet er ook 
zijn dat zij als collectiviteit, of ze het willen of niet, te 
maken krijgen met een woelige markt (volatiliteit), met 
toenemende risico’s, met langer levende deelnemers, 
steeds toenemende compliance en strengere 
toezichteisen. Dat maakt het functioneren van de 
instellingen er niet gemakkelijk op. Die moeten op zoek 
naar meer volumen en samenwerking om het hoofd 
boven water te houden.
De ervaring in Nederland heeft geleerd dat 
samenwerking loont. Het aantal pensioeninstellingen 
is danig gereduceerd door fusering, maar de 
overgebleven fondsen zijn daardoor beter in staat de 
belangen van de deelnemers te behartigen. Dat kan 
bijvoorbeeld ook als er afspraken worden gemaakt 
voor een centraal rekencentrum waar de administratie 
en beheer van de fondsen inclusief de actuariële 
berekeningen kunnen worden gedaan, waar tevens 

de inkoop van diensten en collectieve verzekeringen 
wordt geregeld en van waaruit ook de jaarrekeningen 
en actuariële verslagen kunnen worden voorbereid. Dat 
ontlast de eigen organisatie van tijdrovende zaken en 
gemeenschappelijk kunnen de kosten zo beter gedrukt 
worden. Wellicht ligt hier een belangrijke rol onder 
meer voor CaPAs, de koepel van pensioenfondsen in 
de Dutch Caribbean. Hij is er het mee eens dat kartel-
vorming voorkomen moet worden, maar tevens moet 
men van de gedachte af dat men als klein fonds in die 
grote oceaan in een isolement op termijn kan overleven.

Nieuwe fase
Nu hij echt met pensioen is, rijst de vraag of hij op 
zijn lauweren gaat rusten. Zo af en toe kan hij nog 
wel een kort lopende opdracht uitvoeren, maar het 
grote werk laat hij over aan anderen. Hij zal met zijn 
Colombiaanse echtgenote vaker in haar geboorteland 
te vinden zijn waar hij zich wil storten op de kweek van 
gewassen voor eigen consumptie. Bovendien heeft hij 
nu meer tijd om te besteden aan muziek, een hobby 
van jaren waaraan hij al vanaf kleins verknocht is. Het 
moge duidelijk zijn: Rafaël Pichardo is begonnen aan 
een nieuwe fase in zijn leven, een vida nova!

“In totaal ben ik 43 jaar 
werkzaam geweest  

waarvan 33 jaar nauw 
betrokken bij dit fonds”

Men zou kunnen zeggen dat Rafaël Pichardo als 
volleerde pensioendeskundige een lans breekt voor 
meer synergie tussen de pensioeninstellingen – niet 
alleen op Curaçao, maar ook met die op de andere 
eilanden erbij en mogelijk zelfs in een speciale 
relatie met anderen in Nederland. Ginds werken de 
pensioenfondsen al jaren samen op verschillende 
terreinen met tal van financiële en personele voordelen 
wat uiteindelijk de aangesloten leden ten goede komt.
Veel meer relaxed dan in de tijd, tot voor kort, dat hij 
zelf nog nauw betrokken was bij het wel en wee van 
Vidanova, wil hij best terugblikken, maar de nadruk legt 
hij toch steeds weer op zijn blik gericht ‘vooruit’, met 
in zijn vizier pensioeninstellingen in het algemeen en 
Vidanova meer in het bijzonder.

HR-afdeling
Even een stap terug in de geschiedenis. De kiem voor 
Vidanova is gelegd in april 1968 toen de activa en passiva 
van het OGEM pensioenfonds werden overgedragen 
aan de Stichting Pensioenfonds voor de Antilliaanse 
Energiebedrijven. Na enkele naamswijzigingen, vanwege 
gedaantewisselingen onderweg, is op 2 november 2002 
de naam Stichting Pensioenfonds Vidanova ingevoerd. 
De heer Pichardo kreeg in 1986 het verzoek om als 
afgevaardigde van het Curaçaose stroombedrijf 
Kodela vanuit zijn HR-functie zitting te nemen in 
het stichtingsbestuur als vervanger van Leo Rolfast, 
toenmalig interim-directeur. Hij bleef bestuurslid, 
waarvan de laatste 3 jaren als vicevoorzitter, tot 1997. 
Dat jaar kreeg hij de taak om het fonds na een enorme 
groei te reorganiseren. Aanvankelijk verdeelde hij zijn 
tijd in grote lijnen zo dat hij een halve dag werkte 
op de HR afdeling van Kodela en een halve dag voor 
Vidanova. Na voltooiing van de reorganisatie vroeg 
men hem om Executive Director te worden van het 
pensioenfonds. Zo kreeg hij de kans om de plannen uit 
te voeren, waar hij zelf aan gewerkt had, om het fonds 
te moderniseren en klaar te stomen voor de toekomst 

Nieuwkomers 
bij Vidanova
In het eerste kwartaal van 2019 heeft ons pensioenfonds 
weer een serie bedrijven en instellingen welkom mogen 
heten als nieuwe leden, te weten:

Dutch Caribbean Securities Exchange
Curaçao Sea Aquarium Park 
BDO B.V. en BDO St. Maarten B.V.
Stichting S.A.L. (Mongui) Maduro

Eigenlijk moeten we hier ook Vidanova Bank aan 
toevoegen, ook al maakt deze bankinstelling sinds 
2016 deel uit van de Vidanova Groep. Maar aangezien 
rekening moest worden gehouden met toen nog lopende 
pensioencontracten is de formele overgang van de 
pensioenen pas per 1 januari dit jaar van kracht geworden.



Website: www.vidanova.net
Afgelopen jaar heeft Vidanova haar website 
helemaal gerenoveerd. Onze website heeft weer 
een frisse moderne uitstraling en geeft duidelijk 
de verschillende onderdelen van Vidanova Groep 
weer, namelijk Vidanova Pension Fund, Vidanova 
Life en Vidanova Pension Management met een link 
naar de website van Vidanova Bank. Over al deze 
bedrijven kunt u specifieke informatie vinden op onze 
website. Zo staan bijvoorbeeld bij Vidanova Pension 
Fund alle keuzes uitgelegd die u kunt maken vlak 
voor pensionering, vindt u bij Vidanova Life meer 
informatie over een overlijdensverzekering en kunt u 
bij Vidanova Pension Management meer informatie 
vinden over het onderbrengen van de administratie 
van een pensioenfonds bij Vidanova. Ten slotte kunt 
u onder Over Vidanova/Downloads allerlei handige 
documenten downloaden.

Deelnemersportaal
Binnenkort is de nieuwe deelnemersportal van 
Vidanova beschikbaar. Dan kunt u via onze website 
al uw gegevens zoals die bij ons geregistreerd staan, 
bekijken. Iedereen met een opgebouwd pensioen 
bij Vidanova zal hiervoor nog een brief ontvangen. 
Eerst zullen de actieve deelnemers benaderd 
worden en daarna onze gepensioneerden en overige 

deelnemers. In de brief die u nog zal ontvangen 
staat uitgelegd hoe u de portal kan bereiken en hoe 
u zich dient te registreren. Nadat u bent ingelogd 
zullen naast uw persoonlijke gegevens, onder andere 
uw opgebouwde pensioenaanspraken (eventueel 
van meerdere werkgevers aangesloten bij Vidanova) 
zichtbaar zijn. Tevens ziet u uw te bereiken pensioen 
op pensioendatum. Mochten er bijvoorbeeld fouten in 
uw persoonlijke gegevens zitten, dan kunt u dat via 
de portal zelf meteen aan ons doorgeven. Later dit 
jaar zal de portal nog uitgebreid worden, zodat u ook 
zelf berekeningen kan maken als u bijvoorbeeld wilt 
weten wat de hoogte van uw pensioen zal zijn mocht u 
besluiten eerder met pensioen te gaan.

Werkgeversportaal
Wij zijn nu ook bezig om in stappen onze nieuwe 
werkgeversportal bij de aangesloten werkgevers 
te introduceren. Werkgevers hoeven dan niet meer 
alle wijzigingen van deelnemers (zoals bijvoorbeeld 
salariswijzigingen, indiensttredingen, uitdiensttreding, 
etc.) via email of post door te geven aan Vidanova. 
De meest voorkomende wijzigingen kunnen dan via 
de werkgeversportal worden doorgegeven. Daarnaast 
kan de werkgever ook zien als de wijziging eenmaal 
in ons pensioenadministratiesysteem is doorgevoerd. 
Tevens kan de werkgever alle belangrijke gegevens van 

haar werknemers in de portal bekijken, zodat door de 
werkgever zelf kan worden vastgesteld of alle informatie 
correct is.

Gewenningstraject 
Met het introduceren van digitale vernieuwingen, zullen 
we ook op een andere manier met u gaan communiceren. 
We zullen steeds minder gebruik gaan maken van 
brieven die per post worden verstuurd. Deze zullen we 
in de toekomst meer via onze portal verspreiden en 
tegelijkertijd zullen we steeds meer informatie op onze 
website plaatsen.
Begin dit jaar hebben wij in dit kader, bij wijze van 
experiment, het jaarlijkse betaalschema dat de 
gepensioneerden normaal thuis ontvangen, niet per 
post verstuurd maar alleen op onze website geplaatst. 
Op de pensioenslips van december 2018 hebben we dan 
ook aangegeven dat het betaalschema begin van het 
jaar op onze website geplaatst zal worden. We hebben 
hierop veel waardevolle reacties gekregen. Hierbij vielen 
de volgende groepen op:

• Groep A: er was een groep die zich helemaal geen raad 
wist met het bericht dat het betaalschema op onze 
website te vinden is. Deze gepensioneerden kwamen 
langs om alsnog een kopie van het betaalschema te 
halen. 

De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal en de ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Van nieuwe smartphones tot artificial intelligence en robotica. Digitale vernieuwingen 
worden bedacht om te communiceren, om een probleem op te lossen of om bepaalde 
handelingen te automatiseren. Dit merken we op het werk en in ons privéleven. De wereld 
digitaliseert steeds meer en wie niet volgt, blijft achter. Ook wij bij Vidanova zijn hiermee 
bezig. In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de (toekomstige) 
veranderingen van Vidanova op digitaal gebied. 

• Groep B: een groep wist niet precies waar op de website 
ze het schema konden raadplegen/downloaden. Met 
de nodige uitleg kwamen ze er later wel uit. 

• Groep C: De (grootste) groep die geen vragen heeft 
gesteld en ook niet langs is geweest voor een kopie. 
Hieruit hebben wij afgeleid dat die wel hun weg konden 
vinden.

Dit experiment heeft ons goede feedback gegeven 
die we zeker zullen gebruiken bij het verder uitrollen 
van ons digitaliseringstraject. We realiseren ons dat 
waarschijnlijk een deel van onze gepensioneerden niet 
(meteen) mee kan in dit traject. Groep A, u kunt er zeker 
van zijn dat wij hiermee rekening zullen houden!

Het interessante aan groep B is dat niet het “digitale” 
een issue was, maar het communiceren op zich. 
Immers, als wij wat duidelijker hadden aangegeven 
waar het betaalschema te vinden is op onze website, 
dan was groep B kleiner geweest en groep C groter. Ook 
hier zullen we dus rekening mee houden.

We vertrouwen erop dat met een heldere communicatie, 
wij onze digitaliseringsstrategie stapsgewijs succesvol 
kunnen implementeren. Indien u gaandeweg meer 
feedback voor ons heeft, dan ontvangen wij die graag. 

Verdere digitalisering 
van Vidanova



Per 31 december 2018 golden voor het Fonds de volgende statistische gegevens.

Statistische gegevens Vidanova Pension
Fund per 31 december 2018

Het Fonds is gegroeid voor wat betreft het 
aantal aangesloten werkgevers (sponsors), 
het aantal actieve deelgenoten, premievrije 
deelnemers en gepensioneerden. Ook de 
pensioenuitkeringen, het pensioenkapitaal 
en de pensioenverplichtingen zijn gedurende 
2018 toegenomen.

Waar we echter een daling zien is in de premie-inkom-
sten, de reserves en de dekkingsgraad. Dat de premie 
inkomsten gedaald zijn, ondanks het feit dat het aantal 
sponsoren en het aantal actieve deelnemers zijn toege-
nomen, heeft te maken met het feit dat een grote spon-
sor van het Fonds een nieuwe pensioenregeling heeft 
aangenomen. Bij deze nieuwe pensioenregeling hoort 
ook een lager premie percentage wat zich vertaald heeft 
in lagere totale premie-inkomsten voor Vidanova.

De daling in de dekkingsgraad en de reserves is het 
gevolg van negatieve beleggingsresultaten over 2018. 
Voor alle aandelenmarkten wereldwijd was 2018 
een zeer moeilijk jaar. Bijna alle markten sloten het 
jaar af met negatieve resultaten. Daar Vidanova ook 
internationaal in aandelen belegt, is dat het Fonds dan 

ook niet bespaard gebleven. Over 2018 boekte Vidanova 
een beleggingsresultaat van -0.17% met als gevolg dat 
zowel de reserves als de dekkingsgraad gedaald zijn. 

Gelukkig is de financiële positie van het fonds, 
ondanks de daling van de dekkingsgraad, solide. 
De dekkingsgraad van 107% is hoger dan zowel het 
minimum zoals voorgeschreven door de Centrale Bank 
(100%) als het minimum dat het fonds voor zichzelf 
heeft gedefinieerd (105%) . Het fonds bevindt zich 
dus in de positie om de pensioenbetalingen nu en 
in de toekomst te kunnen garanderen. Bovendien 
constateren we dat de aandelenmarkten begin 2019 
weer zijn aangetrokken en dat de dekkingsgraad weer 
gestegen is.

Jammer genoeg is de dekkingsgraad per eind van het 
jaar echter bepalend voor het wel of niet toekennen 
van indexering en een dekkingsraad van 107% is niet 
toereikend om de pensioenen ook te kunnen indexeren. 
Het beleid van het fonds is namelijk dat pas als de 
dekkingsgraad boven de 115% zit er sprake kan zijn van 
indexatie. We zullen alle gepensioneerden in een aparte 
brief informeren over het feit dat de pensioenen per  
1 januari 2019 niet geïndexeerd zullen worden.

Elk jaar ontvangen de deelnemers die nog werkzaam zijn en bij Vidanova pensioen opbouwen 
in de maand mei of juni een pensioenstatement. Tevens ontvangen alle deelnemers die nu geen 
pensioen meer opbouwen bij Vidanova, maar dat wel in het verleden hebben gedaan, elke 5 jaar 
een pensioenstatement. 

In deze statements vindt u allerlei belangrijke infor-
matie, zoals uw persoonlijke informatie, uw betaalde 
premies, het opgebouwde pensioen en wat u naar 
verwachting op de pensioendatum zal krijgen. Het is 
belangrijk dat u uw persoonlijke gegevens altijd goed 
controleert. Als u bijvoorbeeld een partner heeft en 
die staat niet op uw pensioenstatement aangegeven, 
dan kan dit nadelige gevolgen hebben. Mocht u 
bijvoorbeeld komen te overlijden en uw partner is niet 
bij Vidanova bekend, dan is er ook geen recht op een 
partnerpensioen. Kijk dus goed naar uw statement en 
mochten er gegevens niet correct zijn, dan moet u dat 
zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

Op de achterkant van uw statement kunt u een 
toelichting vinden van de onderdelen die op de 
statement zijn vermeld. Mochten er alsnog bepaalde 
aspecten op de statement onduidelijk zijn, dan kunt u 
natuurlijk altijd contact met ons opnemen, zodat wij u 
een en ander kunnen toelichten.

Uw pensioenstatement geeft de informatie per einde 
van het jaar welk op de statement is vermeld. In mei/ 
juni dit jaar ontvangt u dus uw statement met de 
informatie per eind 2018. 

Binnenkort kunt u uw informatie ook raadplegen 
via ons deelnemersportaal (zie elders in deze 
nieuwsbrief). Dit portaal is rechtstreeks verbonden 
met ons administratiesysteem en geeft daardoor 
zelfs real time informatie weer. De informatie op de 
statement wijkt daardoor af van wat u straks in het 
portaal te zien krijgt. 

Als u bijvoorbeeld in juni 2019 inlogt op ons portaal 
dan zijn alle wijzigingen die zich tot en met juni hebben 
voorgedaan al verwerkt in onze administratie en dus 
te zien via het portaal, terwijl op de statement zoals 
gezegd de informatie per eind december 2018 wordt 
weergegeven. 

Naar gelang wij ons digitaliseringstraject verder 
gaan uitrollen zullen we minder gebruik gaan maken 
van papier bij het communiceren. Er komt dus een 
moment dat we geen papieren statements meer zullen 
uitgeven, maar dat de informatie alleen te vinden zal 
zijn wanneer u inlogt in het deelnemersportaal. Maar 
vooralsnog ontvangt u in ieder geval over het jaar 2018 
nog een papieren statement via uw werkgever. 

Pensioenstatements  
van Vidanova

2018 2017

Sponsoren 75 65

Actieve deelnemers 2.894 2.762

Premie vrije deelnemers 2.894 2.075

Gepensioneerden 1.204 1.109

Premie inkomsten 30.773 31.889

Pensioen uitkeringen 28.896 25.996

Pensioenkapitaal 910.078 905.981

Pensioenverplichtingen 846.984 805.785

Reserves 63.094 100.196

Medewerkers 11 9

Dekkingsgraad 107% 112%

(Bedragen zijn in veelvoud van duizend Antilliaanse guldens)
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