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O1  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 21 juni 2016 

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties2 heeft in haar vergadering 
van 14 juni 2016 de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 8 juni 20163 besproken met een reactie op vragen 
die door verschillende fracties zijn ingediend ter voorbereiding op het 
beleidsdebat op 21 juni 2016 over de evaluaties in het kader van de 
staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede. De 
leden van de 50PLUS-fractie zijn van mening dat nog niet alle vragen 
beantwoord zijn en hebben daarnaast enkele aanvullende vragen gesteld 
op 14 juni 2016. 

De Minister heeft op 17 juni 2016 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
Bergman 

1 De letter O heeft alleen betrekking op 34300 IV.
2 Samenstelling:

Engels (D66), Nagel (50PLUS), Van Bijsterveld (CDA), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon 
(VVD), Van Kappen (VVD), Ester (CU), Ganzevoort (GL) (voorzitter), De Graaf (D66) (vice-
voorzitter), Popken (PVV), Swagerman (VVD), Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Kok (PVV), 
Gerkens (SP), Don (SP), Meijer (SP), Oomen-Ruijten (CDA), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), 
Teunissen (PvdD), Vreeman (PvdA), Van Weerdenburg (PVV)

3 Kamerstukken I 2015/16 34 300 IV, M.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Den Haag, 17 juni 2016 

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft in haar vergadering van 
14 juni 2016 uw brief van 8 juni 20164 besproken met een reactie op 
vragen die door verschillende fracties zijn ingediend ter voorbereiding op 
het beleidsdebat op 21 juni 2016 over de evaluaties in het kader van de 
staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede. De 
leden van de 50PLUS-fractie zijn van mening dat nog niet alle vragen 
beantwoord zijn en hebben daarnaast enkele aanvullende vragen. Met het 
oog op een tijdige en zorgvuldige voorbereiding op het beleidsdebat 
verzoekt de vaste commissie voor Koninkrijkrelaties u de vragen uiterlijk 
17 juni 2016 te beantwoorden. 

Overdracht van pensioenverplichtingen 

De leden van de 50PLUS-fractie hebben in de brief van 27 mei jl. onder 
meer de volgende vragen gesteld: 
«Na 10 oktober 2010 zijn de pensioenverplichtingen van de BES-eilanden 
van de APNA overgenomen door Pensioen Caribisch Nederland (PCN). 
Kan de regering inzicht verschaffen om hoeveel ambtenaren dit ongeveer 
gaat? Voelt de regering zich verantwoordelijk voor een correct verloop van 
deze overdracht?»5 

In reactie op deze vragen stelt u het volgende: 
«Het aantal deelnemers van APNA wiens pensioenverplichtingen zijn 
overgedragen door de Nederlandse Staat aan PCN bedroeg per 
10 oktober 2010 ruim 5000. De overdracht van deze verplichtingen is 
geregeld in een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de 
private stichting Stichting Pensioenfonds BES. In deze overeenkomst zijn 
de voorwaarden van de overdracht vastgelegd. Na deze overdracht is het 
private fonds binnen de voorwaarden van deze overeenkomst primair zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering, evenals de overige Nederlandse 
pensioenfondsen.»6 

In het antwoord op de eerste vraag wordt over «deelnemers» gesproken, 
terwijl de leden van de 50PLUS-fractie graag specifiek van de regering 
wensen te vernemen hoeveel ambtenaren (inclusief onderwijzend 
personeel) dit betreft. Kan de regering verder aangeven in hoeverre zij 
zich verantwoordelijk voelt voor een correcte verloop van de overdracht 
van deze pensioenverplichtingen? Tot slot wensen de leden van de 
50PLUS-fractie graag een kopie te ontvangen van bovengenoemde 
overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de private stichting 
Stichting Pensioenfonds BES inzake de voorwaarden van de overdacht 
van pensioenverplichtingen. 

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ziet met belangstelling uit 
naar uw reactie en ontvangt deze graag uiterlijk 17 juni 2016. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
R.R. Ganzevoort 

4 Kamerstukken I 2015/16 34 300 IV, M.
5 Kamerstukken I 2015/16 34 300 IV, M, p. 16.
6 Kamerstukken I 2015/16 34 300 IV, M, p. 51
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 juni 2016 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de nadere vragen van de 
leden van de fractie van de 50PLUS-fractie ter voorbereiding op het 
beleidsdebat met mij op 21 juni 2016. Hieronder zal ik ingaan op deze 
vragen. 

De leden van de 50PLUS-fractie willen graag specifiek van de regering 
vernemen hoeveel ambtenaren (inclusief onderwijzend personeel) dit 
betreft. Ook is de vraag of de regering zich verantwoordelijk voelt voor 
een correcte verloop van deze overdracht niet beantwoord. Tot slot 
wensen de leden van de 50PLUS-fractie graag een kopie te ontvangen van 
bovengenoemde overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de 
private stichting Stichting Pensioenfonds BES inzake de voorwaarden van 
de overdacht van pensioenverplichtingen. 

In antwoord op deze vragen kan ik u het volgende meedelen. Inmiddels 
zijn via het pensioenbureau dat PCN ondersteunt precieze cijfers 
beschikbaar. 
De deelnemers die vanuit APNA overgekomen zijn per 10 oktober 2010 
zijn ambtenaren bij de overheid van het Land Nederlandse Antillen, 
ambtenaren van de eilandgebieden en leraren en daarnaast slapers/
gepensioneerden. 

Per 10 oktober 2010 overgekomen vanuit APNA naar PCN: 
– Actieve werknemers 1.196 
– Slapers 558 
– Gepensioneerden (inclusief wezen en weduwen) 500 

– Totaal aantal deelnemers 2.254 

Per 10-10-2010 nieuw aangemelde deelnemers (overheid/
scholen) 379 

– Totaal per 10 oktober 2010 2.633
 

De Staat heeft haar verantwoordelijkheid genomen voor een correct 
verloop van de overdracht van de APNA verplichtingen naar het Pensioen-
fonds Caribisch Nederland (PCN) door ondertekening van bijgevoegde 
overeenkomst7. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk

7 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159257.02.
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