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De nieuwsbrief van Stichting Vidanova Pensioenfonds.

De beheersstructuur van Vidanova bestaat uit drie lagen. Je hebt de Directie (CEO en CFO), de Raad van 
Bestuur (3 leden) en de Raad van Toezicht (maximaal 17 leden); deze laatste om te overzien wat de andere 
twee doen met altijd als primaire doel de continuïteit van het Fonds te waarborgen. Met deze structuur brengt 
Vidanova de beginselen van ‘Good Governance’ in praktijk wat de volledige goedkeuring draagt van de Centrale 
Bank (van Curaçao en St. Maarten). Zo kan Vidanova als voorbeeld gelden voor veel andere organisaties.

Structuur Vidanova model voor anderen
Rol en taken van Raad van Toezicht



het fonds en het beleid dat ze zullen voeren om die 
doelstellingen te bereiken, met altijd voor ogen de 
pensioenen van de deelnemers veilig te stellen. 

Hoe functioneert de Raad van Toezicht?
Elk kwartaal vergadert de Raad van Toezicht eerst 
intern en de dag erop met de Raad van Bestuur en 
de Directie. Voor elke vergadering wordt vooraf een 
agenda opgesteld. Onderwerpen die tijdens deze 
vergaderingen centraal staan zijn ontwikkelingen 
binnen het pensioenfonds, het financiële resultaat van 
het Fonds gedurende het afgelopen kwartaal en de 
projecties voor de toekomst. Maar de ontwikkelingen 
binnen Vidanova Life en Vidanova Bank komen ook 
aan bod.
Als je beseft dat Vidanova de pensioenrechten van veel 
deelgenoten en daarmee ook hun financieel toekomst 
beheert, dan realiseer je je dat de Raad van Toezicht 
over een brede expertise dient te beschikken om goed 
toezicht te kunnen uitoefenen. Er komt namelijk een 
scala van onderwerpen aan bod. Uiteraard pensioenen, 
maar ook beleggingen, jaarrekeningen etc. Natuurlijk 
kan niet elk lid van de Raad van Toezicht kennis 
hebben van alle onderwerpen. Daarom heeft de Raad 
van Toezicht 2 commissies in het leven geroepen 
die specialistische onderwerpen voorbereid voor de 
volledige Raad. Het gaat hierbij om de audit committee 
en de beleggingscommissie.

De audit committee bereidt de behandeling van de 
financiële rapportages voor en de beleggingscommissie 
de behandeling van de beleggingen. Beleggingen 
vormen trouwens een belangrijk onderdeel van de 
activiteiten van een pensioenfonds. Het Fonds moet 
de premies die de deelgenoten betalen, beleggen om 
het nodige rendement te genereren zodat pensioenen 
nu en in de toekomst uitbetaald kunnen worden. Het 
Fonds belegt zowel lokaal als internationaal. Bij de 
internationale beleggingen, laat het fonds zich bijstaan 
door een onafhankelijke beleggingsadviseur, LCG. Op 
periodieke basis krijgt de Raad van Bestuur actuele 
informatie van LCG over de beleggingen van het 
fonds. LCG is ook aanwezig tijdens de gezamenlijke 
vergadering van de Raad van Toezicht en de Raad 
van Bestuur om de resultaten van de internationale 
beleggingsportefeuille van het fonds toe te lichten.
 
Aangezien de Raad van Toezicht zo regelmatig 
vergadert met de Raad van Bestuur, kan het financiële 
resultaat aan het eind van het jaar nog nauwelijks een 
verrassing zijn voor hen. De Raad van Bestuur stelt 
de Raad van Toezicht ook van tevoren in kennis van 
bepaalde activiteiten, zodat de Raad van Toezicht 
steeds geïnformeerd is over de ontwikkelingen van het 
Fonds en daarmee in staat is om optimaal toezicht uit 
te oefenen, met altijd voor ogen het veiligstellen van de 
pensioenen van de deelgenoten.

Al 10 jaar is Anthony Haile voorzitter van de Raad van 
Toezicht. Hij legt uit dat dit college elke 3 maanden 
vergadert. Tot voor kort kwam de Raad van Toezicht 
fysiek bijeen; tegenwoordig is de vergaderfrequentie 
hetzelfde, maar vanwege de Covid-19 restricties gaat 
dit nu via Zoom, ieder op zijn of haar eigen eiland, 
gezeten achter een computer. Zo wordt veel tijd 
weg van huis en werk vermeden, maar wordt er ook 
gespaard op reis- en verblijfskosten. Hoewel deze 
virtuele vergaderingen erg effectief kunnen zijn, vindt 
de heer Haile toch dat het van belang is om elkaar af 
en toe tête à tête te ontmoeten en niet alleen via een 
scherm, aangezien contact van mens tot mens heel 
belangrijk is.

Benoeming
Het is het prerogatief van de Raad van Toezicht om de 
leden van de Raad van Bestuur te benoemen alsook 
hun vergoeding te bepalen. De Raad van Bestuur kan 
een voordracht doen voor nieuwe leden ter evaluatie 
door de Raad van Toezicht. Hierbij is Statutair 
voorgeschreven dat de Secretaris van de Raad van 
Bestuur door de grootste sponsor van het Fonds wordt 
benoemd. Alle benoemingen zijn onderhevig aan 
goedkeuring door de Centrale Bank die toezicht houdt 
op alle financiële instellingen.
Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit Humberto 
d’Abreu de Paulo (voorzitter), Wilfred ‘Freddy’ 
Curiel (penningmeester) en Alberto ’Chos’ Romero 
(secretaris). Zij bepalen de grote beleidslijnen van 
het Fonds en benoemen de directie, op dit moment 
gevormd door Charlene Alberto als CEO en Ulrich 
Dalnoot als CFO. Zij zijn verplicht om de Raad van 
Toezicht te informeren over de doelstellingen van 



Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Vidanova bestaat momenteel uit 15 leden: 7 leden aangewezen door 
de aangesloten bedrijven (zoals GEBE/SXM, Aqualectra, WEB/Bonaire, Telem/SXM, en anderen), 
7 leden gekozen door deelnemers en gepensioneerden (van de aangesloten bedrijven) en een 
onafhankelijke voorzitter. Om de 4 jaar vinden er verkiezingen plaats om de vertegenwoordigers 
van de deelnemers en de gepensioneerden te kiezen en elk 4 jaar kunnen de werkgevers die 
daarvoor in aanmerking komen, ook hun vertegenwoordigers aanwijzen. Begin dit jaar zijn 8 
nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht; 4 namens de bedrijven en 4 namens de 
deelnemers en gepensioneerden. 

De rol van de voorzitter in de Raad van Toezicht is om de vergaderingen te sturen en de discussies 
in goede banen te leiden. Zijn doel is om ervoor te zorgen dat de stem wordt gehoord van elk 
van de leden om te voorkomen dat bepaalde mensen de vergadering overheersen, en dat er 
gebalanceerde besluiten worden genomen. Het is hierbij belangrijk om te melden dat al wijzen 
werkgevers hun vertegenwoordigers aan en al kiezen deelnemers en gepensioneerden ook hun 
vertegenwoordigers, dient elk lid van de Raad van Toezicht te handelen in het belang van het 
Fonds en niet in het belang van een specifieke groep. Maar natuurlijk geldt dat als het belang van 
het Fonds goed gediend is, uiteindelijk de belangen van alle groepen, werkgevers en werknemers 
en gepensioneerden ook gewaarborgd zijn. 

De voorzitter is zelf niet zo betrokken in de debatten, maar hij kan wel opheldering geven, als en 
zodra dat vereist is. Zijn rol is ook om ervoor te zorgen dat de beraadslagingen resulteren in een 
conclusie. Over het algemeen zal getracht worden om een consensus te bereiken, maar het kan 
toch voorkomen dat er over een voorstel moet worden gestemd. In beginsel stemt de voorzitter 
niet, maar als de stemmen staken (7-7), dan heeft de voorzitter een beslissende stem om uit een 
impasse te geraken.

Onafhankelijke voorzitter: Anthony Haile

Werkgeversvertegenwoordigers Werknemersvertegenwoordigers

Adeline Martha-Weert Napoleon C.A. Boekhoudt    

Alexis Daou Idelgar G.R. Sosa

Rauf Engels Sietze Frankena

Clifford E. Sasso Giovanni Williams

Yvonne J Balentien-Nicastia Marlon Manuela

Rolf Sprecher Henmarigilda Bernardus

Helma Etnel Mario A. Gumbs

Leden van de 
Raad van Toezicht



Hoe zit dat als een pensioentrekker van Vidanova komt 
te overlijden? Zoals voor veel andere zaken begint dit 
met het overleggen van een overlijdensakte of een 
doodverklaring getekend door een arts. 

Welk bedrag keren we uit?
Het smartengeld vormt een slotuitkering. De hoogte 
ervan is gelijk aan tweemaal het bruto maandelijkse 
pensioen van de overleden gepensioneerde met een 
minimum van 2.000 en een maximum van 5.000 
gulden (ANG). Voor pensioenen die in dollars worden 
uitbetaald is het minimum 1.126 en het maximum 
2.809 dollar (USD). Het gaat hierbij om brutobedragen 
waar geen belasting of andere sociale lasten op 
worden ingehouden.

Aan wie keren we uit?
Deze uitkering is primair bedoeld om bij te dragen aan 
de begrafeniskosten. Het geld wordt dan ook in de regel 
rechtstreeks betaald aan de begrafenisondernemer of 
aan diegene die de kosten heeft gemaakt. Worden de 
begrafeniskosten uit andere voorzieningen gedekt, 
bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, dan 
wordt het smartengeld aan de weduwe of weduwnaar 
uitbetaald. Zijn de begrafeniskosten reeds uit andere 
bronnen betaald en laat de overleden gepensioneerde 
geen weduwe of weduwnaar achter, dan komt het 
smartengeld toe aan de achtergebleven kinderen die 
recht hebben op een wezenpensioen. 
Let op: Een weduwe, weduwnaar of partner komt 
alleen in aanmerking voor het smartengeld als hij of zij 
ook in aanmerking komt voor partnerpensioen nu de 
deelnemer overleden is. Dit betekent dat het huwelijk 

of de samenlevingsovereenkomst gesloten moet zijn 
geweest vóórdat de gepensioneerde uit dienst van zijn 
voormalige werkgever is getreden.
Evenzo kan het smartengeld alleen worden uitgekeerd 
aan kinderen die ook in aanmerking zouden komen 
voor wezenpensioen. Dit betekent dat ze geboren 
moeten zijn vóórdat de gepensioneerde uit dienst 
van zijn voormalige werkgever is getreden. Bovendien 
moeten ze jonger zijn dan 21 jaar. Zijn ze tussen 21 en 
25 dan moeten ze volledig dagonderwijs volgen.

Welke stukken hebben we nodig?
Afhankelijk van de vraag aan wie wordt uitgekeerd, 
dienen, naast de eerdergenoemde overlijdensakte of 
een doodverklaring getekend door een arts, ook de 
nodige bewijzen te worden overgelegd.

• Wordt er rechtstreeks uitgekeerd aan de 
begrafenisondernemer, dan ontvangen we een factuur 
waarop de naam van de overledene vermeld staat.

• Wordt er uitgekeerd aan degene die de begrafeniskosten 
heeft vergoed, dan moet hij/zij de nodige bewijzen 
overleggen waaruit blijkt dat hij/zij die kosten heeft 
betaald en een geldige identiteitsbewijs

• Moeten we uitkeren aan de weduwe, weduwnaar 
of partner, dan moeten we een trouwboek of 
samenlevingsovereenkomst ontvangen en een geldig 
identiteitsbewijs

• Keren we uit aan de kinderen, dan moeten zij hun 
geboorteakte overleggen en een geldig identiteits-
bewijs. Zijn ze ouder dan 21, maar jonger dan 25, 
dan moeten ze behalve de geboorteakte en geldig 
identiteitsbewijs ook hun schoolverklaring overleggen.

Bij overlijden van een dierbare moet er 
veel gebeuren. Juist daarom is het goed 
om een en ander zo goed mogelijk in het 
vizier te hebben en te weten hoe de vork 
in de steel zit. Zo ook met het recht, al 
dan niet, op smartengeld.

Regels voor smartengeld



Tref aanvullende voorzieningen om de 
begrafeniskosten te dekken
Het smartengeld is niet iets waar de gepensioneerde 
zelf voor spaart of premie voor betaalt. Dat geld komt 
uit de reserves van het pensioenfonds. De bedoeling 
van het smartengeld is ook niet om alle kosten van een 
begrafenis te dekken. Het is in principe bedoeld als 
bijdrage in de begrafeniskosten. In het algemeen is het 
aan te raden dat ieder zelf aanvullende voorzieningen 
treft om de begrafeniskosten te dekken, aangezien die 
aardig kunnen oplopen. Bij Vidanova Life kunnen wij u 
verder informeren over de mogelijkheden hiertoe.

Wanneer is er geen recht op smartengeld?
Tot slot is het goed te weten dat recht op smartengeld 
alleen ontstaat als een gepensioneerde, die ouderdoms-
pensioen of invaliditeitspensioen ontvangt, komt te 
overlijden.
Als degene die overlijdt een weduwe/partnerpensioen 
ontvangt of een wezenpensioen, dan is er geen recht 
op smartengeld.

Per 30 juni 2021 golden voor het Fonds de volgende statistische gegevens.

Statistische Gegevens Vidanova
Pension Fund per 30 juni 2021 

30 juni 2021 31 december 2020

Sponsoren 84 86

Actieve deelnemers 2748 2816

Premie vrije deelnemers 3094 3072

Gepensioneerden 1450 1402

Pensioenkapitaal 1090 mln. 1035 mln.

Pensioenverplichtingen 953 mln. 932 mln.

Reserves 137 mln. 103 mln.

Medewerkers 13 14

Dekkingsgraad 112,1% 111,1%

(Bedragen zijn in veelvoud van duizend Antilliaanse guldens)

Mevrouw Martina wordt gepensioneerde 
en komt te overlijden. Er ontstaat recht op 
smartengeld, rekening houdende met de regels 
zoals hiervoor aangegeven. Meneer Martina, 
echtgenoot van mevrouw Martina, krijgt recht op 
weduwnaarpensioen. Als later meneer Martina 
komt te overlijden, dan geldt er geen recht op 
smartengeld. Meneer Martina ontving namelijk 
geen ouderdomspensioen van Vidanova, maar 
een weduwnaarpensioen.

Een sterfgeval is altijd pijnlijk. Door rekening 
te houden met de richtlijnen voor smartengeld, 
voorkomt u onprettige verrassingen in tijden die 
al zeer moeilijk zijn.

VOORBEELD

Gedurende de eerste helft van het jaar 
hebben 2 bedrijven hun activiteiten 
stopgezet en hebben daardoor ook 
hun pensioenregeling opgezegd. 
Mede hierdoor is het aantal actieve 
deelnemers ook afgenomen gedurende 
de eerste helft van het jaar. 

De pensioenverplichtingen zijn geste-
gen. 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.



pensioenverplichtingen

Als pensioenfonds ontvangen wij pensioenpremie van al onze deelnemers. Die premie geeft de deelnemer het 
recht op pensioen. Met elke premie die de deelnemer afdraagt, bouwt hij een stukje pensioenaanspraak op.
Zodra wij de premie ontvangen en de deelnemer een stukje pensioen erbij opbouwt, legt dat ons een verplichting 
jegens de deelnemer op. Onze totale pensioenverplichting is datgene dat al de deelnemers samen hebben 
opgebouwd aan pensioen en dat wij nu en in de toekomst moeten gaan betalen, al naar gelang de deelnemers 
met pensioen gaan.
Van de premie die wij ontvangen, gebruiken wij een minimaal deel om de kosten te dekken die wij maken om het 
pensioen van alle mensen te beheren. Het overgrote deel beleggen wij, want die beleggingen moeten rendement 
voor ons genereren zodat wij kunnen blijven voldoen aan onze pensioenverplichtingen. Alles wat wij hebben aan 
beleggingen, samen met het geld dat wij op de bank hebben, noemen wij de bezittingen van het fonds. De Centrale 
Bank vereist van alle pensioenfondsen dat hun bezittingen tenminste gelijk zijn aan al hetgeen zij hebben aan 
pensioenverplichting jegens hun deelnemers.

Vaak als we informatie verstrekken over de 
financiële situatie van ons pensioenfonds, 
dan praten we van de dekkingsgraad 
van het fonds. De dekkingsgraad is het 
criterium om te meten hoe financieel 
gezond een pensioenfonds is. Maar wat 
is die dekkingsgraad precies en wat voor 
informatie geeft dat ons?

Dekkingsgraad – wat is dat?

Als de bezittingen gelijk zijn aan de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%.
Als de bezittingen minder zijn dat de pensioenverplichtingen, dan is de dekkingsgraad onder de 100%.
Als de bezittingen meer zijn dan de pensioenverplichtingen, dan is de dekkingsgraad meer dan 100%.
De eis van de Centrale Bank is dus dat alle pensioenfondsen een dekkingsgraad van minstens 100% hebben.

De verhouding tussen bezittingen van een fonds en de pensioenverplichtingen van het 
fonds, noemen wij de dekkingsgraad. In een formule uitgedrukt: 

Dekkingsgraad =   bezittingen van een fonds   
x 100%.

Samenvattend: de dekkingsgraad geeft aan of een 
pensioenfonds voldoende kapitaal heeft om aan al 
haar verplichtingen te kunnen voldoen. Met andere 
woorden, of het fonds alle pensioenen kan uitkeren. 
Niet alleen van de huidige gepensioneerden, maar ook 
van toekomstige gepensioneerden. Per eind juni 2021 
had Vidanova een dekkingsgraad van 112%.
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meer uitweiden over de dekkingsgraad.



Elk jaar, in de maand juni, ontvangen onze deelnemers van ons een pensioenstatement 
waaruit zij onder meer kunnen aflezen wat zij hebben opgebouwd aan pensioen tot aan het 
eind van het voorafgaande jaar.

Premievrije deelnemers ontvangen hun pensioenstatement om de 5 jaar.

Tot en met 2020 ontvingen de actieve deelnemers hun pensioenstatement via hun werkgever.
Voortbordurend op ons digitaliseringsbeleid, plaatsen we ingaande dit jaar de pensioenstatements op het portaal 
van deelnemers dat we enige tijd terug hebben ingevoerd. Wij hebben de afdeling Human Resources van alle bij ons 
aangesloten bedrijven verzocht om onze deelnemers te informeren dat hun afschrift op het portaal staat.

Toegang tot dit portaal geschiedt middels de volgende link 

Bij de introductie van het portaal hebben alle deelnemers informatie gekregen hoe op dit portaal te komen en hoe te 
registreren. Als u nog niet hebt geregistreerd, sporen wij u aan om dat te doen. Als u hulp nodig heeft, neem contact 
op met ons en een van onze collegae zal u bijstaan.

Op het portaal treft u alle informatie aan die wij van u hebben. Mocht er informatie ontbreken of moet het worden 
aangepast, dan kunt u ons inlichten zodat u ervan op aan kunt dat wij al uw data correct hebben. In de toekomst, net 
zoals dat dit jaar het geval was, zullen wij geen pensioenstatements meer per mail of post sturen, maar dan komt 
het op het portaal.

Pensioenstatement 2020 

in deelnemers portaal

https://mypension.vidanova.net/login/

https://mypension.vidanova.net/login/
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