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Doordat mensen langer leven, moeten pensioenen ook 

langer worden uitgekeerd. Omdat dit heel veel geld kost, 

hebben de verschillende overheden hun AOV-leeftijd 

verhoogd of beogen ze dat nog te doen. Voor de BES-

eilanden is de AOV-pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2011 

via een staffel verhoogd naar 65 jaar. Op Curaçao heeft de 

overheid per 1 maart 2013 besloten om de AOV-uitkering 

pas te laten ingaan wanneer iemand 65 jaar is geworden. 

De overheid van St. Maarten heeft in 2015 besloten om de 

AOV-leeftijd te verhogen naar 62 jaar.

De werkenden betalen
De AOV staat voor: Algemene Ouderdomsverzekering. 

Dit is een verplichte volksverzekering met als doel om 

een basispensioen te garanderen voor eenieder die de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De AOV is een 

pensioenverzekering die voor iedereen geldt. De AOV wordt 

gefinancierd op basis van het zogenaamde ‘omslagstelsel’, 

wat inhoudt dat alle ‘jonge verzekerden die een inkomen 

hebben’, gezamenlijk de premie betalen welke nodig is om 

de pensioenen van de pensioengerechtigden uit te kunnen 

betalen’. Dus de werkenden zorgen voor het geld dat nodig 

is om de gepensioneerden te betalen. Hoeveel AOV-pensioen 

je krijgt is afhankelijk van de vraag hoe lang je ingezetene 

bent geweest van het desbetreffende eiland voordat je de 

pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Aanvullend pensioen
Naast hierboven genoemde AOV kan een werkgever 

een pensioen aanbieden aan haar werknemers 

als secundaire arbeidsvoorwaarde. Tot voor kort 

gingen de meeste van deze pensioenregelingen 

uit van een pensioengerechtigde leeftijd van 60 

jaar. Met de verhoging van de pensioenleeftijd van 

de AOV komen er echter een aantal belangrijke 

consequenties om de hoek kijken. 

Wanneer de pensioenregeling van uw werkgever nog 

een pensioenleeftijd van 60 jaar kent, ontstaat er een 

verschil in pensioeninkomen bij pensionering. Immers, 

een pensioen dat is opgebouwd via uw werkgever 

houdt rekening met de AOV-uitkering. Dit houdt in 

dat u, op het moment dat u met pensioen gaat, aan de 

ene kant van uw werkgever pensioen zult ontvangen 

en aan de andere kant een AOV-uitkering. Deze twee 

samen vormen uw totale pensioeninkomen. Door de 

verhoging van de AOV-pensioenleeftijd krijgt u, indien 

de pensioenleeftijd van de pensioenregeling van uw 

werkgever niet gelijk is aan de AOV-pensioenleeftijd 

tussen uw 60 jaar en het bereiken van de AOV-

pensioenleeftijd, een lager totaal pensioeninkomen. 

Deze lagere uitkering krijgt u omdat u op 60-jarige 

leeftijd alleen het pensioen van uw werkgever ontvangt. 

U moet nog wat jaren wachten voordat u in aanmerking 

komt voor het AOV-pensioen. Dit kan voor veel mensen 

een belangrijk verschil in inkomen betekenen.

Daar komt nog een aandachtspunt bij. In tegenstelling 

tot de situatie waarbij u nog aan het werk bent, waarbij 

de werkgever (bij wet) een deel van de AOV-premie 

moet afdragen, moet de gepensioneerde op sommige 

eilanden zelf het hele percentage van AOV-premie 

gaan betalen tussen de periode van 60 jaar en de AOV-

pensioenleeftijd. Dus, in dat geval is het inkomen lager 

dan toen u werkte en wordt het nog lager, omdat de 

volledige premie door de gepensioneerde moet worden 

gedragen tussen 60 jaar en bijvoorbeeld 65 jaar. Dit kan 

een belangrijk bedrag aan inkomensdaling betekenen 

voor de gepensioneerde die ervoor kiest om op 60-jarige 

leeftijd met pensioen te gaan.

Doorwerken met salaris
Om onder meer bovengenoemde problemen 

te voorkomen, zien we dat vele werkgevers de 

pensioenleeftijd van hun pensioenregeling hebben 

gelijkgetrokken met de pensioenleeftijd voor AOV. 

Een voordeel van de verhoging van de pensioenleeftijd 

is dat u nog enkele jaren van een salaris geniet welke 

in principe hoger is dan een pensioen, maar verder 

wordt uw uiteindelijke pensioen, dat u met 60 jaar 

zou hebben ontvangen, ook hoger. 

Als uw pensioenleeftijd is verhoogd naar 65 jaar, 

is langer doorwerken overigens in vele gevallen 

geen verplichting. Veel pensioenregelingen bieden 

werknemers de mogelijkheid om vervroegd met 

pensioen te gaan.

Uiteindelijk geldt wel dat de pensioenregeling 

onderdeel is van het Human Resources beleid van 

een bedrijf. Werkgevers en werknemers zullen samen 

moeten uitkomen op de gewenste pensioenleeftijd 

voor het bedrijf waarbij onder meer rekening wordt 

gehouden met de hierboven genoemde consequenties.

Synchronisatie pensioenleeftijd in de 
tweede pijler met AOV-pensioenleeftijd
Waarom wordt mijn pensioenleeftijd verhoogd en wat betekent dit precies?

Een pensioen dat is 
opgebouwd via uw 

werkgever houdt rekening 
met de AOV-uitkering.

In vele gevallen is 
langer doorwerken 
overigens geen 
verplichting.

De meeste mensen vinden het 

niet leuk wanneer ze horen dat 

ze langer moeten doorwerken. 

Al jaren leven ze met de 

gedachte dat ze vanaf hun 60ste 

verjaardag van een welverdiend 

pensioen kunnen genieten. 

Wanneer je dan ineens te horen 

krijgt dat de pensioenleeftijd is 

verhoogd, bijvoorbeeld naar 65 

jaar zoals op Curaçao en de BES-

eilanden en tot 62 jaar op Sint-

Maarten, dan is het begrijpelijk 

dat mensen hier minder blij 

mee zijn. Het verhogen van de 

pensioenleeftijd betekent echter 

niet meteen dat iedereen nu 

tot 65 jaar moet doorwerken. U 

leest hier meer over.

Pensioen thema’s nader belicht



Niet iedereen is in staat om van de ene op de andere 

dag de deur van het werk achter zich dicht te gooien 

en niet meer om te kijken. Die overgang kan voor 

velen erg groot zijn als zij daar niet gedegen voor 

klaargestoomd worden.

Vidanova heeft daarom een prepensioenprogramma 

getiteld ‘Na kaminda pa penshun’ laten opstellen 

voor deze gepensioneerden in spé met hun partner of 

een ander vertrouwenspersoon. Eind juni jl. werd op 

Curaçao een programma van anderhalve dag in de 

ballroom van het Renaissance hotel in Otrobanda 

afgewerkt. De coördinatoren hiervan waren de 

HR-specialiste Miriela Lourens-de Lannoy en de 

psychologe Marelva Jansen-Liberia, die werden 

ondersteund door onze medewerksters Marvella 

Stewart en Ludmilla Sampson. Hun taak was niet 

alleen om informatie te verschaffen, maar ook om 

de aanwezigen bewust te maken en kracht te geven 

voor de nieuwe fase van het leven waaraan zij 

binnenkort gaan beginnen. 

Er werd informatie verstrekt over aangelegenheden 

zoals: zelfachting, voor jezelf zorgen, gelukkig 

zijn onder Gods vleugels, de kracht van je 

attitude, alsook hoe het leven aan te passen bij 

pensionering, zowel in de sociale contacten als 

in de recreatieve sfeer. Verder werden sprekers 

uitgenodigd om andere onderwerpen uit te spitten, 

zoals belastingzaken, notariële aspecten, AOV, Basis 

Ziektekostenverzekering (BZV), medische zorg en 

gezondheid, gezinsbudget en kostenverlaging en 

hoe het staat met het Vidanova pensioen.

De deelnemers toonden zich na afloop lovend over 

de inspanningen die Vidanova zich getroost heeft 

om hen geleidelijk aan in te wijden in de situatie 

waar zij zich in gaan bevinden. De bedoeling is om 

deze programma’s ook op de andere eilanden in te 

voeren en op gezette tijden uit te voeren.

Om huidige en aankomende gepensioneerden op weg 

te helpen staat Vidanova deze doelgroep bij met het 

invullen van hun aangiften voor inkomstenbelasting. 

Hiervoor is een gerichte cursus opgezet waar op 

Curaçao een aanvang mee is gemaakt. Gedurende 

vijf ochtenden in mei, hebben vijf verschillende 

groepen gepensioneerden in het Renaissance hotel in 

Otrobanda waardevolle informatie gekregen omtrent 

de IB-aangifte. Gezien het aantal gepensioneerden en 

de noodzaak om de groepen klein te houden om de 

informatie goed over te kunnen brengen, konden dit jaar 

niet alle gepensioneerden aan deze cursus deelnemen. 

De bedoeling is om de cursus elk jaar te herhalen zodat 

elk jaar weer een andere groep kan participeren. Verder 

is het ook hier de bedoeling een vergelijkbare cursus op 

te zetten voor deze doelgroep op de andere eilanden.

Het is bekend dat zodra de gepensioneerden er alleen 

voor staan, zij moeite hebben met de termen die gebruikt 

worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat hun aangiften 

correct en tijdig worden ingevuld en ingeleverd bij de 

Inspectie der Belastingen.

Na per 1 januari 2016 al een belang van 67% te hebben 

genomen in SFT Bank, heeft het pensioenfonds 

Vidanova op 2 januari dit jaar dat belang aangevuld met 

nog eens 14%. Daarmee steeg het belang van Vidanova 

in deze bank tot 81%. Het is dan ook geen wonder dat 

op 25 januari dit jaar de naam van de bank veranderd is 

in Vidanova Bank. De deelnemers aan het fonds hebben 

dubbel voordeel bij deze acquisitie.

De overname heeft de weg geopend naar aantrekkelijke 

voordelen en tarieven voor klanten van het pensioenfonds 

op hypothecaire en bancaire diensten bij Vidanova 

Bank. Verder geldt dat door bij de bank te bankieren de 

deelnemers de bank een toegevoegde waarde gunnen 

en de kans op winst verhogen, wat meteen een gunstige 

investering in hun eigen pensioen vertegenwoordigt.

Prepensioenprogramma’s

Zelfachting, voor jezelf zorgen, gelukkig 
zijn, de kracht van je attitude!

Door bij de bank te 
bankieren verhoogt 
de kans op winst!De cursus wordt elk jaar 

herhaald zodat ook anderen 
kunnen participeren.

Het team van Vidanova zit niet bepaald stil. In de eerste helft 

van dit jaar 2017 konden alweer nieuwe bedrijven worden 

verwelkomd die met hun medewerkers nieuwe deelnemers zijn 

geworden in het pensioenfonds. Wij heten daarom van harte 

welkom de volgende nieuwe bedrijven en instellingen:Op Curaçao is Vidanova van start 

gegaan met een programma van 

activiteiten om diegenen voor te 

bereiden die binnen een niet al te 

lange periode met pensioen gaan. 

In deze prepensioenprogramma’s 

komen diverse aspecten aan de 

orde die een rol spelen zodra deze 

werknemers geen vaste dagtaak 

meer hebben op het werk.

Wat is het Nieuws?

Cursus 
belastingaangiften

Vidanova Bank 
voordelen 

Nieuwe klanten in 2017 - The White and Yellow Cross Foundation 

op Sint Maarten

- Dutch Caribbean Trust

- De Meanderschool

- EJL Service B.V.

- Stichting SONA

- Construction and Supply Delph N.V.

- Extra Productions N.V.



Ondanks de nodige aanpassingen in 2016, gebaseerd op zorgvuldige 

en recentere sterftecijfertabellen, heeft Vidanova zijn positie kunnen 

handhaven als een van de sterkste pensioenfondsen in de ‘Dutch 

Caribbean’ met een solide dekkingsgraad van 111%. De cijfers van 

2016 laten aldus een betere prestatie zien waar alle belanghebbenden 

trots op kunnen zijn.

Cijfers 2016 laten zien dat Vidanova
zijn sterke dekkingsgraad handhaaft

nieuwe sterftetabellen op te vangen, rekening houdend 

met de belastingverplichtingen, heeft Vidanova 

zijn reserves ter waarde van ANG. 11,1 miljoen 

aangesproken. Vidanova blijft dit risico op continue 

basis analyseren om het beleid zodanig aan te 

passen dat dit risico beheersbaar blijft.

Internationale beleggingen 
portefeuille
Het beleggingsbeleid van Vidanova richt zich op 

de lange termijn en voornamelijk om de belegde 

middelen zoveel mogelijk te beschermen gezien 

de nogal veranderlijke markten de laatste 

jaren. Ondanks de niet geringe instabiliteit van 

rendementen gedurende het jaar, heeft Vidanova de 

internationale investeringen 2016 afgesloten met een 

batig rendement van 4,2%. 

Lokale beleggingen portefeuille
Als gevolg van de aanhoudende tegenvallende 

resultaten van de lokale economie, zoals gerapporteerd 

door de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten, 

hoopt Vidanova oprecht dat 2017 een keerpunt zal 

zijn en dat de economie van de eilanden herstel zal 

vertonen. Vidanova gaat door met het analyseren 

van alle projecten met een gunstige balans tussen 

risico en rendement, die kunnen bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling van de eilanden van de ‘Dutch 

Caribbean’. In 2016 was het lokale rendement 3,5%, 

hoger dan in 2015 (2,7%).

Binnenkort vangt Vidanova aan met het project Cape 

St. Marie Apartments, een project dat Vidanova samen 

met nog twee andere partners ontwikkelt.

Daarnaast zal Vidanova, zodra de nodige 

vergunningen gereed zijn, beginnen met de aanleg 

van de infrastructuur voor het Hofi Vidanova project, 

een ontwikkelingsplan ten noorden van Schelpwijk.

Als onderdeel van het Hòfi Vidanova Project, voert 

Vidanova momenteel een marktonderzoek uit om de 

belangstelling te meten voor de diverse woningtypes 

die in dit plan zullen worden aangeboden. Als U bereid 

bent om ons Uw mening te geven over dit project, dan 

kunt U de website www.hofividanova.com bezoeken 

en meedoen aan ons onderzoek.

geleid tot een incidentele stijging van de voorziening 

voor pensioenverplichtingen ter waarde van ANG. 

14,6 miljoen bovenop de reguliere toename van circa 

ANG. 27 miljoen. De reguliere toename wordt geheel 

gedragen door de operationele inkomsten over 2016 

(ANG. 31,4 miljoen). Om de stijging als gevolg van de 

Een van de grootste uitdagingen voor pensioenfondsen 

is dat de levensverwachting oploopt. Dit risico van 

hoge leeftijden heeft Vidanova ertoe gebracht over 

te stappen naar meer recente sterftetabellen om zo 

de financiële stabiliteit van het fonds veilig te stellen 

op basis van zorgvuldige uitgangspunten. Dit heeft 

De cijfers van 
2016 laten een 
betere prestatie 
zien waar 
iedereen trots 
op kan zijn.

Financiële resultaten over 2016
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