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Forse pensioenverlaging dreigt bij fonds Caribisch Nederland
Leen Preesman

03 maañ2017

in april is nodig, volgend jaar mogelijk tzo/o. Het
pensioenfonds klaagt dat het de korting niet over tien jaar mag
uitsmeren, zoals in Nederland.. Ook zegt het bij oprichting op basis
van'achterhaalde aannames' te zijn gekapitaliseerd.
Korting yùtr

f,,rgo/o
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Het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN), verantwoordelijk voor de
overheidspensioenen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, moet een forse
rechtenkorting doorvoeren, doordat de regels voor het overzeese fonds niet gelijk
zijn aan die voor pensioenfondsen in Nederland.
Dat zegt PCN-voorzitter Harald Linkels. Het fonds kampt met een dekkingstekort

van $7o mln (C6Z mln). Volgens Linkels is dat ontstaan, doordat het fonds bij
oprichting, ruim zes jaar geleden, is gekapitaliseerd op basis van achterhaalde
aannames. Doordat het inmiddels moet voldoen aan strengere Nederlandse
regels, is de beleidsdekkingsgraad gedaald

tot zo'n8o%o.

'

Korting
Het fonds moet per 1 april een rechtenkorting van S,Syo doorvoeren, zegt Linkels
en voor volgend jaar ligt zelfs een verlaging :vanL2yo in het verschiet. Hij noemt

het onrechtvaardig dat zijn pensioenfonds direct moet korten, terwijl het
financieel toetsingskader fondsen in Nederland toestaat een rechtenverlaging
over tien jaar uit te smeren.
Een apart toetsingskader voor pensioenfondsen op de BES-eilanden schrijft voor

dat een dekkingstekort binnen drie jaar moet worden ingelopen om uit te komen
op de minimaal vereiste dekking van too%o.
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Vaste rekenrente bij oprichting
De PCN-voorzitter zegL dat het probleem is ontstaan blj de oprichting van het

fonds in zoto, toen de staatkundige structuur van de Antillen wijzigde en PCN
zich afsplitste van het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA).
'Onder leiding van Henk Kamp moesten PCN, evenals API{A al deed, gaan

werken met een vaste rekenrente van 4%o en de Nederlandse sterftetafels voor de
periode 2ooo-2oog.Zo konden we starten met een gezonde dekkingsgraad van
tt7%o.'

Kamp was in 2o1o bewindvoerder, die de oprichting van de nieuwe overzeese
gemeenten voorbereidde. Hij was volgens Linkels destijds de enige bestuurder
van het pensioenfonds.

Over naar dollarswapcurve
Al snel na de oprichting van het fonds schreef toezichthouder DNB voor om,
mede gezien de invoering van de dollar als betaalmiddel op de eilanden in zoto,
te gaan werken met de swapcurve voor Amerikaanse dollar. Die is inmiddels

naar zo'n 2%o. Bovendien moest het fonds in zor3 met de meest
recente Nederlandse prognosetafels gaan werken, waardoor de dekkingsgraad
gedaald van

9,5%o

met nog eens ro%-punten zakte, aldus Linkels.

Hij benadrukt dat het dekkingstekort niet ligt aan slecht presterende beleggingen.
'In de periode 2olt-2oL5 heeft het fonds zelfs beter gerendeerd dan bijvoorbeeld
het ABP', zegt hij.

Verantwooordelij kheid
Linkels zegtzich niet te kunnen voorstellen dat DNB niet al in een woeger
stadium bedenkingen heeft geuit over de financiering van zijn fonds.'Het
ministerie van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties wil echter geen inzage
geven in de betreffende correspondentie', zegt hij.
Volgens de voorzitter wil Binnenlandse Zaken noch Sociale Zaken
verantwoordelijkheid nemen voor het financieringsgat.'De onderhandelingen
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lopen traag en blijven veelal beperkt tot mondelinge verkenningen over mogelijke
oplossingen, zonder dat er concrete voorstellen op papier worden gedaan.'

Dagvaarding
Het pensioenfonds heeft inmiddels de Staat al pro-forma gedagvaard met een
schadeclaim van $7o mln.
Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, verwacht Linkels niet dat er vóór r
april een oplossing komt. 'Als pensioenfondsen in Nederland dreigen te moeten
korten, wordt alles uit de kast gehaald om dat te voorkomen. Maar nu het gaat
om een pensioenfonds aan de andere kant van de oceaan, lijkt het voorkomen van
aanzienlijke korting minder urgent.'
DNB en d.e beide ministeries waren donderdagmiddag niet bereikbaar voor
commentaar.
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