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De nieuwsbrief van Stichting Vidanova Pensioenfonds.

De officiële aankondiging van zijn aanstelling als de nieuwe secretaris van de Raad van Bestuur van Vidanova 
moest even wachten totdat daarvoor de goedkeuring binnen was van de CBCS en hij was teruggetreden bij 
FTAC. Alberto ‘Chos’ Romero kon toen pas zijn licht laten schijnen op de nieuwe functie die hij per 1 juni 
2019 bekleedt en waar hij met veel enthousiasme aan begonnen is. Hij kende directrice Charlene Alberto en 
financieel directeur Ulrich Dalnoot al en zij staan bij hem in hoog aanzien. Wat dat betreft spreken de resultaten 
van Pensioenfonds Vidanova in de afgelopen jaren volgens hem boekdelen.

“Gezonde balans typeert Vidanova”
De nieuwe secretaris van de Raad van Bestuur, Alberto ‘Chos’ Romero:



Per 30 juni 2019 golden voor het Fonds de volgende statistische gegevens:

Statistische Gegevens Vidanova
Pension Fund per 30 juni 2019

Het aantal bij het Fonds aangesloten werkgevers is in de eerste helft van het jaar verder gegroeid tot  85. Ook het 
aantal deelnemers en gepensioneerden is in die periode licht toegenomen. 

De pensioenverplichtingen zijn gestegen. We zien ook een toename van het pensioenkapitaal, de reserves en de 
dekkingsgraad. Deze toenamen zijn het gevolg van de positieve rendementen gehaald gedurende de eerste helft van 
het jaar.

30 juni 2019 31 december 2018

Sponsoren 85 75

Actieve deelnemers 2.963 2.894

Premie vrije deelnemers 2.938 2.894

Gepensioneerden 1.244 1.204

Pensioenkapitaal 967.217 910.078

Pensioenverplichtingen 862.642 846.984

Reserves 104.575 63.094

Medewerkers 11 11

Dekkingsgraad 110% 107%

(Bedragen zijn in veelvoud van duizend Antilliaanse guldens)

Een belangrijk moment in de geschiedenis was de 
wereldwijde financiële crisis die in 2008 inzette. Van 
belang was dat er toen geen paniek zou uitbreken. 
Maar vanaf dat moment is de financiële sector wel op 
zijn kop gezet. Vanwege de drastische keldering van de 
rente, liepen de rendementen op beleggingen eveneens 
hard terug. “Tot dat moment had ik er alleen in theorie 
van gehoord, maar nu zag ik het echt gebeuren: er was 
sprake van een negatieve rente. Dat was ongekend. En 
toch moest er gespendeerd worden om de economie 
een duw in de goede richting te geven”. Hij omschreef 
dat als een bizarre toestand waar de wereldeconomie 
nog altijd niet volledig van hersteld is. Die lage rente 
is de achilleshiel van pensioenfondsen wereldwijd. 
Fondsen kunnen het renterisico deels afdekken, maar 
niet geheel afdoende.

Van DB- naar DC-regeling
Binnen die globale ontwikkelingen was het voor 
pensioenfondsen moeilijk opereren. Onder druk 
van de aanhoudend lage rente verslechterde de 
financiële situatie van veel fondsen, waardoor hun 
dekkingsgraad daalde. De dekkingsgraad geeft aan 
de verhouding tussen de pensioenverplichtingen van 
het pensioenfonds en het pensioenvermogen. Dus 
moet er een evenwicht zijn tussen de verplichtingen 
op korte en lange termijn en de middelen om aan 
deze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij een 
dekkingsgraad van 100% zijn de bezittingen van het 
fonds exact in balans met de verplichtingen. Vidanova 
zat daar al vanaf de start 51 jaar geleden altijd boven; 
zelfs in het afgelopen jaar toen het kampte met een 

lager rendement uit internationale beleggingen. 
Rendementen zijn nu eenmaal moeilijk voorspelbaar. 
Als dan ook nog de premieontvangsten teruglopen, dan 
snap je dat behoedzaam laveren een vereiste is voor het 
fonds. Dat ondervond Vidanova ook. Grote sponsoren 
stapten over op een nieuwe pensioenregeling: van een 
DB (defined benefit) naar een DC (defined contribution) 
regeling met lagere totale premie-inkomsten. Bij een 
DB-regeling neemt het fonds de beleggingsrisico’s voor 
zijn rekening, waarbij de premie kan worden aangepast 
als de opbouw van het pensioen en de uitkeringen in 
het gedrang komen. Bij een DC-regeling verschuiven 
de risico’s van de fondsen en/of de werkgevers naar 
de werknemers. Zo krijgen pensioenen meer en meer 
een individueel karakter. Op dit vlak voorziet de heer 
Romero dat Vidanova nog aardig wat uitdagingen voor 
de boeg heeft. “Internationaal zien we deze trend van 

Even ter introductie. Tot aan zijn pensioen in 2017 
werkte de heer Romero 28 jaar in de top van de 
Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS), 
die toezicht houdt op alle financiële instellingen op de 
twee eilanden, inclusief banken en pensioenfondsen. 
De laatste bijna 20 jaar was hij er financieel-
economisch directeur. De financiële sector heeft 
daarom voor hem weinig of geen geheimen meer. Zijn 
opleiding economie met specialisatie het bank- en 
kredietwezen heeft hij, na zijn middelbare school op 
Curaçao, genoten aan de Inter-American University van 
Puerto Rico en de Katholieke Universiteit van Tilburg. 
Naast zijn baan heeft hij een groot aantal publicaties 
op zijn naam. Ook heeft hij een lange reeks 
maatschappelijke functies vervuld, van docent aan 
de University of Curaçao en adviseur op relevante 
terreinen tot en met lid van het College financieel 
toezicht (Cft) van 2008 tot 2017. Dat jaar zwaaide hij 
af, zowel bij Cft als bij de CBCS, maar werd direct erop 
de eerste voorzitter van Fair Trade Authority Curaçao 
(FTAC). Romero: “Ik had vooraf aangegeven dat ik 
twee jaar zou helpen om dit orgaan op te zetten, maar 
daarna zou ik me terugtrekken om wat anders te doen. 
FTAC staat nu op de rails en nu kunnen anderen het 
werk voortzetten. De fundering is gelegd”.

Financiële crisis
Tot zijn taken bij de CBCS behoorde onder meer 
monetair toezicht, het maken van prognoses, evaluatie 
van de stabiliteit van de economie en hij deed ook 
onderzoek naar de stand van zaken van de beleggingen. 

“Ik had er alleen in theorie van 
gehoord, maar nu zag ik het echt 
gebeuren: een negatieve rente.  

Dat was ongekend”.

DB naar DC-regeling. Uniek is het daarom niet en onze 
pensioenwereld is daar geen uitzondering op.”

Gezonde balans
Hoewel hij zelf niet bij Vidanova zijn pensioen heeft 
opgebouwd maar bij een commerciële verzekeraar 
waar hij sinds enige jaren van trekt, heeft hij Vidanova 
uit hoofde van eerdere functies wel gevolgd. Vereist 
zijn een grote deskundigheid van de materie met 
een goede mix van beleggingen en het mitigeren 
van risico’s; onafhankelijkheid, naar eer en geweten 
handelen en effectief teamwork. Daarnaast moet 
er een goede verstandhouding zijn over de rol van 
het management, de Raad van Bestuur en de Raad 
van Toezicht. Zijn oordeel over Vidanova luidt dat 

het managementteam er steevast in slaagt om een 
gezonde balans te bewerkstelligen ten gunste van de 
participanten: “Mevrouw Alberto en de heer Dalnoot 
vormen een sterk team”. Hij treedt op voordracht van 
Aqualectra zijnde de grootste sponsor, die conform 
de statuten de secretaris voordraagt voor de Raad 
van Bestuur, naast de heren Humberto ‘Tico’ d’Abreu 
de Paulo en Wilfred “Freddy” Curiel: “Beide heren 
ken ik goed uit hoofde van mijn vorige functies en 
commissiewerkzaamheden”. Hij ziet wel uitdagingen, 
vooral met de komst van nog meer sponsoren, bij de 
huidige structuur van de Raad van Toezicht. De materie 
van pensioenen is zeer complex en de vraag is of een 
zo uitgebreid orgaan de taken nog wel goed aan kan. 
Hoe dan ook, hij heeft er zin in.



We gaan in op de gevolgen voor je pensioen als je gaat 
scheiden, terwijl je nog niet de pensioengerechtigde 
leeftijd hebt bereikt. We maken hierbij onderscheid 
tussen de gevolgen bij een Defined Contribution 
pensioenregeling en de gevolgen bij een Defined 
Benefit pensioenregeling.
We zullen verder in dit artikel van het woord scheiding 
spreken. Hetzelfde geldt echter ook bij het verbreken 
van een samenlevingsovereenkomst die notarieel 
verleden is. Tot slot spreken we steeds van ex-partner 
waarmee we zowel de ex-echtgenoot/echtgenote uit 
hoofde van een huwelijk bedoelen als de ex-partner uit 
hoofde van een samenlevings-overeenkomst.

De gevolgen van scheiding bij een Defined 
Contribution regeling
Bij een Defined Contribution regeling staat de 
contribution oftewel de premie die iemand betaalt, 
voorop. Als pensioenfonds ontvangen wij elke maand 
die premie. Hiervan trekken wij de nodige kosten af en 
de rest beleggen we. Dit levert rendement op en dat 
rendement kennen we weer toe aan de deelnemer. Zo 
bouwt iemand langzaam aan een spaarkapitaal op. Op 
pensioenleeftijd gaat het pensioenfonds dan precies 
berekenen hoeveel pensioen de deelnemer maandelijks 
kan krijgen van het opgebouwde spaarkapitaal. We 
zeggen dan dat de deelnemer op pensioenleeftijd 
pensioen inkoopt.
Indien iemand scheidt dan heeft de ex-partner recht 
op de helft van het spaarkapitaal dat is opgebouwd tot 

moment van scheiding. Deze helft zonderen we af en 
de deelnemer spaart verder door op de andere helft. 
De helft die aan de ex-partner toekomt, wordt niet direct 
bij datum scheiding aan de ex-partner uitgekeerd. 
Dat gebeurt pas op de pensioendatum. Dan gaat het 
pensioenfonds het deel van het spaarkapitaal dat 
toebedeeld was aan de ex-partner, aan deze ex-partner 
uitkeren in de vorm van een maandelijkse betaling. Dit 
bedrag ontvangt de ex-partner totdat hij of zij komt te 
overlijden.

Zoals gezegd is het pensioen onderdeel van de 
huwelijksboedel. Partijen kunnen dan ook andere 
afspraken maken ten aanzien van de verdeling van 
het pensioen. Alternatieve afspraken die we vaak zien 
is dat de ex-partner bijvoorbeeld de auto behoudt 
en de hoofdverzekerde behoudt zijn pensioen. De 
hoofdverzekerde kan ook op andere wijze  - bijvoorbeeld 
cash uit eigen andere middelen - de ex-partner 
compenseren voor het deel van het spaarkapitaal dat 
hem toekomt.

In deze gevallen zullen wij geen deel van het spaarkapitaal 
afscheiden voor de ex-partner. De hoofdverzekerde 
behoudt zijn volledige spaarkapitaal en spaart daar 
verder op. Op de pensioengerechtigde leeftijd wordt 
dan het volledige bedrag omgezet in een pensioen per 
maand. Het pensioenbedrag is in dit geval hoger dan 
in het geval dat een deel van het spaarkapitaal zou zijn 
afgescheiden ten behoeve van de ex-partner.

Heel belangrijk is dat partijen bij scheiding hun afspraken 
neerleggen in een echtscheidings-convenant. Op het 
moment dat de ex-partner ons pensioenfonds benadert 
om zijn deel van het pensioen op te eisen, moet hij 
namelijk kunnen aantonen dat hij dit deel niet reeds 
op een andere manier heeft ontvangen bijvoorbeeld in 
de vorm van de auto of cash van de partner. Zonder 
een echtscheidingsconvenant waarin de afspraken zijn 
neergelegd zal het fonds niet overgaan tot uitbetaling 
aan een ex-partner. Tenzij de hoofdverzekerde alsnog 
aan ons toestemming geeft om uit te betalen.

Gevolgen van scheiding bij een Defined 
Benefit regeling
De meest voorkomende vorm van een Defined Benefit 
regeling is de middelloonregeling. We zullen hierna dan 
ook steeds spreken van middelloonregeling in plaats 
van Defined Benefit regeling

In tegenstelling tot een Defined Contribution waarbij 
je maandelijks een spaarkapitaal opbouwt en pas op 
pensioenleeftijd met zekerheid weet wat je pensioen 
zal zijn, bouw je bij een middelloonregeling elke maand 
pensioen op. En je bouwt niet alleen ouderdoms-
pensioen op, je bouwt ook weduwenpensioen oftewel 
partnerpensioen op.

Op het moment van echtscheiding krijgt een ex-partner: 
a. Recht op een deel van het ouderdomspensioen 

dat de deelnemer tot moment van scheiding 
heeft opgebouwd. 

b. Recht op  bijzonder  partnerpensioen  welke 
omgezet wordt in een uitkering op het moment 
dat de deelnemer van het fonds komt te 
overlijden.

Ad a. Volgens het Boon Van Loon arrest1 vindt 
de verdeling van pensioen bij scheiding 
als volgt plaats: We bepalen wat het totale 
ouderdomspensioen is dat de deelnemer tot 
moment van scheiding heeft opgebouwd. 
Hiervan bepalen wij 50%. Van deze 50% 
wordt de waarde van het partnerpensioen 
afgetrokken.  Het bedrag dat dan resteert is het 
ouderdomspensioen waar de ex-partner recht 
op heeft. 

         Dit bedrag is een verplichting van de deelnemer 
geworden richting zijn ex-partner. De deelnemer 
kan deze verplichting in eerste instantie op twee 
manieren nakomen. 

1 Uitspraak d.d. 27 november 1981 van de Hoge Raad in de rechtszaak inzake verdeling bij scheiding van het pensioen opgebouwd tijdens het 
huwelijk van het echtpaar Boon en van Loon. Deze uitspraak is bepalend geweest voor de wijze waarop met pensioenrechten wordt omgegaan 
bij scheiding. 

(1) Door op de scheidingsdatum het aan de ex-
partner toekomende deel van het opgebouwde 
ouderdomspensioen, op dat moment aan de 
ex partner zelf te betalen of te verrekenen 
met andere vermogensbestanddelen die bij de 
boedelscheiding worden verdeeld.

(2) Door op het moment dat zijn ouderdomspensioen 
ingaat, het pensioenfonds te verzoeken om 
op zijn ouderdomspensioen een bedrag in 
mindering te brengen welke aan de ex-partner 
dient te worden afgedragen ter nakoming van de 
verplichting van de deelnemer richting zijn ex-
partner. Uitbetaling gebeurt dan in de vorm van 
een maandelijkse uitkering die uitbetaald wordt 
zolang beide partijen nog in leven zijn. Overlijdt 
de ex-partner vóór de deelnemer, dan wordt 
de maandelijkse uitkering stopgezet. Overlijdt 
de deelnemer vóór de ex-partner dan wordt de 
bedoelde maandelijkse uitkering vervangen 
door het bijzondere nabestaandenpensioen 
zoals hierna omschreven.

Ad b.  Het recht op bijzondere nabestaandenpensioen 
vloeit voort uit het feit dat de ex-partner, 
indien er geen sprake zou zijn geweest van 
een scheiding, recht zou hebben gehad op 
partnerpensioen in het geval de deelnemer was 
komen te overlijden. Dit recht behoudt de ex-
partner (voor het partnerpensioen opgebouwd 
tot datum van scheiding), alleen heet het vanaf 
moment van scheiding geen partnerpensioen 
meer maar bijzonder partnerpensioen. Daar 
het partnerpensioen van kracht zou zijn 
geworden bij het overlijden van de deelnemer, 
geldt overeenkomstig hieraan dat het bijzonder 
partnerpensioen pas van kracht wordt op het 
moment dat de deelnemer komt te overlijden.

Ook bij een middelloonregeling is het heel belangrijk 
dat partijen bij scheiding hun afspraken neerleggen 
in een scheidingsconvenant, omdat de schriftelijk 
gemaakte afspraken bij scheiding de leidraad vormen 
voor het pensioenfonds om wel of niet uit te keren aan 
de ex-partner.
Ook hier geldt namelijk dat op het moment dat de ex-
partner ons pensioenfonds benadert om zijn / haar 
deel van het pensioen op te eisen, hij / zij moet kunnen 
aantonen dat hij /zij dit deel niet reeds op een andere 
manier heeft ontvangen. Zonder een echtscheidings-
convenant waarin de afspraken zijn neergelegd zal het 
fonds niet overgaan tot uitbetaling aan een ex-partner. 
Tenzij de deelnemer alsnog aan ons toestemming 
geeft om uit te betalen.

Wat betekent het voor mijn pensioen als ik ga scheiden? Scheiden is vervelend. Het 
brengt veel met zich mee waaronder boedelscheiding. Waar men vaak niet bij stil staat is 
dat het opgebouwde pensioen ook onderdeel is van de boedel die verdeeld moet worden.

Gevolgen van  
scheiding  
voor het pensioen



vertellen erover voelde hij weer emoties opkomen. Hij 
heeft gebeden opdat de storm zo snel mogelijk zou 
overtrekken.
Met zijn meer dan een kwart eeuw ervaring in bouw- 
en utiliteitsectoren stond hij er versteld van hoe 
betonnen muren door de kracht van de storm stonden 
te bewegen. “Dat beangstigde me enorm. Irma was 
categorie 5, maar wellicht had het een hogere categorie 
moeten zijn, als die er was. Officieel heet het dat een 
windsterkte was gemeten van 185 mijl per uur, maar 
op het eiland zijn winden gemeten van wel 221 mijl per 
uur”, aldus Giovanni Williams.
Later op de dag nam hij polshoogte bij GEBE waar daken 
verdwenen waren en de schade groot was. Watertanks 
waren voor 90% vernield. GEBE kon niet meteen leveren. 
Wat er was deelde hij met anderen. Zelf volstond hij 
met mondjesmaat uit zijn eigen kleine, vooraf thuis 
aangelegde drinkwatervoorraad. Het tekort aan water 
om te drinken en te douchen vond hij mogelijk het 
ergste van alles. Hij was als een kind zo blij toen kort 
erop Nederlandse mariniers water brachten.
Toen als klap op de vuurpijl kort erna orkaan Maria zich 
aankondigde, heeft hij een week of twee gebivakkeerd 
in de werkplaats van GEBE. Daar zette hij de boosheid 
over de enorme schade van de orkanen van zich af 
door lange uren te maken voor GEBE, eerst met de 
schoonmaak en daarna om de machines weer aan de 
praat te krijgen. Al na twee weken kon GEBE weer water 
en stroom leveren, maar de distributie ervan was nog 
een obstakel vanwege kapotte leidingen. Omdat St. 
Maarten lessen had getrokken uit eerdere orkanen, ligt 
90% van de stroomleidingen al onder de grond. GEBE 
mensen zijn in de dagen erna huis aan huis gaan kijken 
waar het veilig was om de stroom weer aan te sluiten. 
Binnen drie weken was het halve eiland voorzien van 
stroom en daarna volgde de watervoorziening. 

We hopen van harte dat al onze sponsoren, deelgenoten 
en gepensioneerden op Sint-Maarten en het eiland in 
het algemeen een fenomeen als Irma nooit meer hoeven 
mee te maken en dat al deze eilanden goed door deze 
nieuwe orkaanperiode heen komen.

De eerste fase van het deelnemersportaal 
van Vidanova is inmiddels helemaal 
afgerond. Alle actieve deelnemers hebben 
een brief ontvangen met inloginformatie. 
Later zullen deze brieven ook naar de 
premievrije en gepensioneerde deelnemers 
worden verstuurd.

In de brief die de actieve deelnemers ontvangen hebben 
staat een unieke registratiecode en relatienummer. Aan 
de hand van deze gegevens moet men zich eerst online 
registreren op de Mijn Vidanova omgeving van www.
vidanova.net. Bij de registratie kan je vervolgens jouw 
eigen gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, waarmee 
je in de toekomst kan inloggen. Dit registratieproces 
staat dan ook uitgebreid in de brief beschreven.

Als je eenmaal bent ingelogd kan je alle belangrijke 
gegevens die met jouw pensioen te maken hebben 
real time bekijken. Daarnaast is het zelfs mogelijk om 
jouw emailadres en adresgegevens via de portal toe 
te voegen of te wijzigen. Mochten andere gegevens 
niet kloppen dan zal je dat moeten doorgeven aan 
jouw HRM-afdeling. Zij zullen dit weer aan Vidanova 
doorgeven, zodat die gegevens vervolgens ook in 
het deelnemersportaal worden aangepast. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als u kinderen heeft, maar 
deze niet in het deelnemersportaal zijn vermeld. 

Nu fase 1 van het deelnemersportaal is afgerond, is 
Vidanova begonnen met de tweede fase. Dit houdt in 
dat deelnemers verschillende soorten berekeningen in 
het deelnemersportaal kunnen doen. Denk hierbij aan 
wat jouw pensioen zal zijn, mocht je ervoor kiezen 
eerder met pensioen te gaan of dat je bijvoorbeeld wilt 
weten wat je pensioen is als je besluit vrijwillig extra 
premie in te leggen.

Het is inmiddels twee jaar geleden dat orkaan Irma 
over de Bovenwindse eilanden trok waarbij van deze 
drie eilanden Sint-Maarten verreweg het zwaarst werd 
getroffen. Het is dan ook goed om te zien dat het 
eiland in de afgelopen twee jaren voor een belangrijk 
deel hersteld is van de schade. Maar we zitten nu 
weer midden in het orkaanseizoen. Ongetwijfeld komt 
hiermee de verschrikkelijke periode van Irma weer naar 
boven. Samen met GEBE-employee Giovanni Williams 
hebben we teruggekeken op deze donkere dagen.

Het doorstaan van een orkaan van een super categorie, 
zoals Irma in september 2017, is al erg genoeg. Maar 
nog erger is om het daarna dagen te moeten doen 
zonder water – klein beetje op rantsoen om te drinken 
en dagen niet kunnen douchen. En dan werk je bij nog 
wel GEBE, de leverancier van stroom en water op St. 
Maarten!

Giovanni Williams, hoofd van de werkplaats van GEBE 
en als vertegenwoordiger van de werknemers in de 
Raad van Toezicht van Vidanova Pensioenfonds, wenst 
het zijn grootste vijanden niet toe wat hij en de rest van 
het eiland hebben doorgemaakt. “Daarbij vergeleken 
was orkaan Luis indertijd kinderspel”, aldus Williams.
Ondanks alle voorbereidingen, bij hem thuis en bij 
GEBE, was tegen Irma maar weinig bestand. Williams 
heeft doodsangsten uitgestaan toen het eerste deel 
van Irma met noordelijke winden overtrok. Hij was 
bang dat deuren en ramen uit hun sponningen zouden 
springen. Met geen mogelijkheid kon hij de mensen in 
naburige appartementen te hulp schieten toen in de 
vroege ochtend van 6 september 2017 een deel van hun 
dak wegvloog.
Toen het oog overtrok en er even zon was, hebben 
sommige buren alsnog hun heil elders gezocht. 
Zelf barricadeerde hij zich in de badkamer van het 
nabijgelegen voormalige ouderlijke huis bij Simpson 
Bay. Het deel van Irma na het oog was nog heviger. 
Daarbij zat ook hevige regen met zand dat door de 
zuidelijke winden uit zee werd aangevoerd. Op dat 
moment viel ook alle communicatie weg. Bij het 

GEBE employee Giovanni Williams herleeft donkere dagen

Orkaan Irma  
heeft diepe sporen 
achtergelaten

op het deelnemersportaal 
Vidanova!
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