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PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND

Welkom! In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het laatste pensioennieuws. Veel leesplezier.

Hoe staat ons fonds ervoor?
Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) 

heeft het jaar 2018 afgesloten met een 

goed resultaat. De dekkingsgraad van 

het fonds, die de verhouding weergeeft 

tussen de verplichtingen en het aanwe

zige vermogen, kwam uit op 111,5%. 

Sterk herstel
PCN kende in 2018 een sterk herstel, 

nadat ons fonds in 2017 nog genoodzaakt 

was een korting door te voeren op de 

aanspraken en de pensioenen. Deze korting 

en een extra bijdrage van de Staat der 

Nederlanden droegen echter gelukkig wel 

bij aan herstel van ons fonds. De beleggin

gen kenden in 2018 een minder goed jaar 

met een negatief rendement van 5,26%. 

PCN had echter de wind in de rug als het 

gaat om de ontwikkeling van de markt

rente, die stevig aantrok. Hierdoor heeft 

PCN een lagere pensioenverplichting en dat 

is gunstig voor onze financiële positie.

Indexering
De financiële positie bood voldoende 

ruimte om de pensioenen per 1 januari 

2019 te verhogen met 2%. Het fonds 

kende aan het eind van 2018 in totaal 

5.528 deelnemers, gewezen deelnemers 

en gepensioneerden. Het vermogen van 

het fonds bedroeg per 31 december 2018 

ruim 433 miljoen dollar, ruim 19 miljoen 

meer dan waar het 2017 mee afsloot. 

Dagelijks zetten wij ons bij PCN in om te zorgen voor een goed 

pensioen voor iedereen die werkt of werkte binnen de secto

ren overheid, onderwijs en zorg in Caribisch Nederland. In deze 

nieuwsbrief leest u hoe ons fonds ervoor staat. Ook vertellen we 

u graag wat meer over ons beleggingsbeleid en wat u daaraan 

hebt. 

  

2019 is een bijzonder jaar voor ons fonds. Zoals u misschien wel 

weet voeren wij sinds 1 januari 2019 zelf de pensioenadminis

tratie uit. Tot en met 2018 hadden wij dit uitbesteed, maar om 

de kwaliteit op peil te houden hebben we deze taak nu dus naar 

onszelf toegetrokken.  

De afgelopen maanden stonden daarom in het teken van het 

inrichten van de organisatie en het aantrekken en opleiden 

van nieuw personeel. Tijdens deze ‘verbouwing’ ging het werk 

gewoon door. We zijn er trots op dat vanaf januari de pensioenen 

op tijd zijn uitbetaald door onze nieuwe uitvoeringsorganisatie. 

Verderop in deze nieuwsbrief stellen wij ons nieuwe team graag 

aan u voor.

Ondertussen werken we hard aan het verder verbeteren van 

onze pensioenadministratie. Zo zorgen wij ervoor dat de basis 

voor  nu en straks op orde is. We waarderen de hulp die we 

daarbij van onze gepensioneerde deelnemers krijgen bijzonder. 

En ook de werkgevers helpen ons hierbij. 

Heeft u vragen over de informatie uit deze nieuwsbrief of wilt u 

meer weten over uw pensioen? Neem dan contact met ons op. U 

vindt de contactgegevens op de achterzijde.

Harald Linkels, Voorzitter 

Blog van de voorzitter 

“ We gunnen u een onbezorgd 
pensioen!”
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Bonaire office
Kaya General Carlos Manuel Piar #5, Bonaire

T +599 717 09 84

E info-bonaire@pensioenfonds-cn.com

Sint Eustatius
Mazinga Square, Oranjestad, Sint Eustatius

T +599 318 32 18

M +599 416 68 60

E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Saba
T +599 416 68 60

E info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com

Online
F facebook.com/PensioenfondsCN

I www.pensioenfondscn.com

KANTOREN

GEEF UW WIJZIGINGEN 
AAN ONS DOOR

Wist u dat de volgende veranderingen moet 
doorgeven aan PCN? Neem contact met ons 
op als: 
• u gaat verhuizen;
• u gaat trouwen of gaat scheiden;
• u een nieuw bankrekeningnummer krijgt.

Als wij deze gegevens niet van u doorkrij-
gen, kunnen wij hiermee ook geen rekening 
houden. Breng ons dus tijdig op de hoogte 
door ons een e-mail te sturen of door 
een bezoek te brengen aan een van onze 
kantoren.

Zelf sparen voor je pensioen 
levert meer op. Feit of fabel?

Regelmatig horen we van 

deelnemers dat ze liever 

zelf geld opzij zouden 

zetten voor hun pensioen. 

Ze willen dit liever niet 

overlaten aan hun pensi

oenfonds. Wat vertellen u 

daarom graag wat PCN u te 

bieden heeft.

Omdat wij uw geld professi

oneel, zorgvuldig en voor de 

lange termijn te beleggen, 

groeit  uw pensioenkapitaal. 

Daardoor is de kans groot 

dat u bij PCN een hoger rendement behaalt dan bij de bank. Bovendien 

krijgt u bij PCN niet alleen een uitkering als u met pensioen gaat. U bent 

bij PCN ook verzekerd voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Ook 

zorgen wij voor uw nabestaanden als u overlijdt.  

PCN keert een pensioen uit aan uw echtgenoot/echtgenote en minder

jarige en studerende kinderen. 

Samen met andere deelnemers sparen voor het pensioen bij PCN en 

samen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden delen, heeft 

dus grote voordelen. 

Ons nieuwe team van de uitvoeringsorganisatie telt inmiddels tien mede

werkers. Het team verzorgt de pensioenadministratie van ons fonds 

en zorgt ervoor dat de pensioenen maandelijks worden uitbetaald. Het 

afgelopen half jaar is iedereen opgeleid door en bij PCN zelf. Er zitten voor u 

misschien wel een paar bekende gezichten bij.

ONS NIEUWE TEAM! NIET OP DE FOTO STAAT INGRA BENNETT VAN HET PCN KANTOOR OP ST. EUSTATIUS.

Ontmoet onze nieuwe 
medewerkers

Dank u wel!
In april hebben we onze pensioengerechtigde deelne

mers gevraagd om hun persoonlijke (pensioen)gege

vens zoals die bij ons bekend zijn te controleren. Ook 

vroegen wij om opnieuw een loonbelastingverklaring 

in te vullen en naar ons op te sturen. Een groot deel 

van onze gepensioneerden hebben aan deze oproep 

gehoor gegeven. Hartelijk dank daarvoor. Met uw 

hulp konden wij zo een goede kwaliteitsslag doen 

over onze pensioenadministratie.


