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Welkom! In deze 1e nieuwsbrief van 2021 brengen wij u op de hoogte van het laatste pensioennieuws.

Blog van de voorzitter

PCN wenst u een gelukkig
en gezond 2021!
Allereerst wens ik u en uw dierbaren via deze nieuwsbrief nog
namens alle medewerkers en het bestuur van PCN een gelukkig
en gezond nieuwjaar toe. We kijken uit naar een nieuw jaar, waar
we hopelijk wereldwijd verlost worden van het coronavirus

Er is ook minder goed nieuws. Door de aanhoudend lage rekenrente gaat uw pensioenopbouw in 2021 omlaag; van 1,75% naar
1,32%. We leggen u graag uit hoe dit zit en laten u aan de hand
van een rekenvoorbeeld zien wat dat in de praktijk betekent.

Bij PCN zetten wij ons iedere dag opnieuw in voor uw pensioen.
Daar heeft u nu of straks immers recht op, of u nu werkt binnen
de overheid, onderwijs of zorg. We zorgen goed voor uw geld en
vinden het ook belangrijk om een deel van het pensioengeld –
uw pensioenpremie - lokaal te investeren.
Helaas is het niet gelukt om ons nieuwe kantoorpand nog in
2020 op te leveren. Maar begin 2021 zullen de medewerkers
van onze administratie het nieuwe kantoorpand betrekken.

Heeft u vragen over de informatie uit deze nieuwsbrief of wilt u
meer weten over uw pensioen? Neem dan contact met ons op.
Zoals u weet kunt u ons ook heel eenvoudig via Facebook bereiken. We horen graag van u!

Harald Linkels, Voorzitter

Uw pensioenopbouw gaat omlaag in 2021. Hoe zit dat?
Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op. Hiervoor betalen u
en uw werkgever pensioenpremie. De totale premie van alle deelnemers van PCN samen mag niet meer bedragen dan 22% van de
salarissen. Dit is in 2010 door de vakbonden en de werkgevers in
het Sectoroverleg Caribisch Nederland bepaald en vastgelegd in
de pensioenovereenkomst. De premie mag nooit hoger worden
dan de genoemde 22%.Tot nu toe bouwde u ieder jaar 1,75% van
de pensioengrondslag aan pensioen op. Dat gaat veranderen.

Pensioenopbouw in 2021
De hoogte van de benodigde premie om uw pensioenopbouw op
peil te houden wordt voor een groot deel bepaald door de marktrente. Die is al langere tijd heel erg laag. De benodigde premie om

de pensioenopbouw van 1,75% per jaar in stand te houden, zou
daarom omhoog moeten en meer dan 22% moeten bedragen.
Maar het Sectoroverleg heeft indertijd afgesproken dat dat niet
mag. Daarom bouwt u in 2021 minder pensioen op dan daarvoor.
In plaats van 1,75% bouwt u 1,32% op.
Gaat u over niet al te lange tijd met pensioen? Dan merkt u hier
niets van. Voor alle deelnemers geldt: u heeft tot en met 2020
jaarlijks 1,75% aan pensioen opgebouwd. Hieraan verandert
niets. Pas vanaf 2021 geldt de lagere pensioenopbouw; niet met
terugwerkende kracht.
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Rekenvoorbeeld
Stel, u verdient $40.000. U bouwde dan in 2020 een bedrag van $431,20 aan
pensioen op. Als u dit jaar opnieuw het hele jaar werkt voor hetzelfde salaris,
dan bouwt u in 2021 een bedrag van $325,25 aan pensioen op.

KANTOREN

Toelichting:

Het pensioengevend jaarsalaris is $40.000. In 2020 was uw pensioengrondslag:
$40.000 - $15.360* = $24.640. Over dit deel van uw salaris bouwde u pensioen op. Uw pensioenopbouw bedroeg dus: 1,75% x $24.640 = $431,20.
In 2021 is uw pensioengrondslag: $40.000 - $15.360* = $24.640.
Uw pensioenopbouw bedraagt dan dus:
1,32% x $24.640 = $325,25.
*Over dit deel van uw salaris ontvangt u immers straks al AOV – dit deel wordt
de franchise genoemd.

Zowel het nabestaanden-, wezen als invaliditeitspensioen zijn gebaseerd
op het te bereiken ouderdomspensioen (als had u doorgewerkt tot aan uw
pensioen. Voor de jaren na 2021 wordt hierbij weer uitgegaan van 1,75%
omdat dat voorlopig het uitgangspunt blijft. Dit wordt van jaar tot jaar
bezien. In dit rekenvoorbeeld wordt het invaliditeitspensioen dus in 2021
$105,95 (=$431,20 - $325,25) lager. Het nabestaandenpensioen wordt
$74,17 (=70% van $105,95) lager en het wezenpensioen wordt
$14,83 (=14% van $105,95) lager.
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En nu?
De vakbonden en werkgevers in het Sectoroverleg Caribisch Nederland
denken na of de pensioenovereenkomst uit 2010 nog past bij de huidige
ontwikkelingen. Mogelijk maken zij andere afspraken. Dat kan invloed
hebben op de pensioenopbouw in de toekomst. Als er nieuwe afspraken
worden gemaakt dan informeren wij u daarover.

KERNCIJFERS 2021
De pensioenpremie voor 2021 is 35,6% van het brutosalaris. Hiervan
betaalt de werkgever tweederde (23,7%) en de werknemers een derde
(11,9% voor de werknemer).
De franchise voor 2021 is gelijk aan de franchise 2020 ($15.360).
Dit komt omdat de AOV op de eilanden niet gestegen is per 1-1-2021.

Nieuw bestuurslid
Sinds november 2020 telt ons bestuur een nieuw
bestuurslid: Gilbert Cijntje. De heer Cijntje volgde de
heer Valdemar Marcha op die er twee termijnen als
bestuurslid op had zitten. De heer Marcha maakte sinds
oktober 2010 deel uit van ons bestuur en heeft zijn rol
als bestuurder voortreffelijk vervuld. Zijn opvolger is
voorgedragen door de gezamenlijke vakbonden. Daaraan ging een gedegen
evaluatie van de rol die bestuursleden van PCN moeten vervullen vooraf.
Wij heten ons nieuwe bestuurslid van harte welkom.

Nieuw kantoorpand voor PCN
Zoals gezegd is ons nieuwe kantoorpand bijna klaar. Onze medewerkers
van de administratie verhuizen zo snel mogelijk naar het nieuwe pand.
De receptie voor bezoekers blijft in het oude pand gevestigd. Vanwege de
geldende coronaregels kunt u alleen op afspraak langskomen. Uiteraard zijn
wij telefonisch en via de e-mail en onze Facebookpagina tijdens kantooruren
voor iedereen bereikbaar.
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WILT U EERDER OF LATER MET
PENSIOEN?
We wijzen u er graag nog een keer op dat het bij
PCN mogelijk is om uw pensioendatum te vervroegen of uit te stellen.
Vervroegen betekent dat u vanaf 60-jarige
leeftijd met pensioen kunt gaan. Houd er wel
rekening mee dat u voor elk jaar dat u vervroegt,
een jaar minder pensioen opbouwt. Ook krijgt u
een lagere pensioenuitkering (ongeveer 5% per
jaar) en dat het pensioen dat u heeft opgebouwd
ongeveer 5% lager wordt.
Uitstellen betekent dat u pas later met pensioen
gaat. Dit is maximaal vijf jaar na uw pensioengerechtigde leeftijd. Elk jaar dat u uitstelt, bouwt
u een jaar meer pensioen op en het opgebouwde
pensioen wordt met ongeveer 5% verhoogd.
De exacte uitkomsten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt geen rechten ontlenen
aan de genoemde percentages. Als u overweegt
om de komende jaren uw pensioen te vervroegen
of uit te stellen, dan kunnen wij voor u een persoonlijke berekening maken. Maak daarvoor een
afspraak met ons.
Wilt u uw pensioen eerder in laten gaan? Dan vragen
wij u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aan ons door te geven. Onze administratie
heeft deze tijd nodig om alles in orde te maken.

