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Korting van uw pensioen

Geachte heer / mevrouw……..,

In juli 2016 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij aangaven dat uw pensioen mogelijk gekort
moet worden. We hebben daarbij ook aangegeven dat wij met de Nederlandse Staat in gesprek
zijn over mogelijkheden om een korting te voorkomen. Deze gesprekken zijn nog gaande, maar
zolang er geen concrete afspraken zijn gemaakt met de Staat, moeten wij de huidige wetgeving
volgen. Daarom informeren wij u nu dat wij de bruto pensioenuitkering per 1 april 2017 met 3,5%
moeten verlagen. Ook de pensioenrechten van deelnemers voor wie het pensioen nog niet is
ingegaan worden met 3,5% verlaagd. Mocht er voor 1 april nog een toezegging komen vanuit de
Staat, dan kan de korting wellicht nog voorkomen worden.

In deze brief lichten wij toe waarom de pensioenen gekort moeten worden, en wat dat voor u
betekent. Vóór 1 april ontvangt u ook nog een brief met daarin de consequenties voor uw
individuele pensioen.

Toelichting
In de wet is vastgelegd hoeveel geld een pensioenfonds in kas moet hebben. Op dit moment
heeft PCN minder in kas dan wettelijk vereist. PCN heeft daarom een herstelplan opgesteld.
Daarin is beschreven welke maatregelen worden genomen om de dekkingsgraad van PCN op
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het vereiste niveau te brengen. Deze maatregelen hebben betrekking op het beleggingsbeleid en
het premie- en indexatiebeleid. Helaas leiden deze maatregelen – door veranderde
omstandigheden op de (beleggings)markten - nog niet tot een gezonde financiële positie binnen
de termijn die de wet daaraan stelt. Wij zijn daarom genoodzaakt de pensioenen met 3,5% te
korten per 1 april 2017.

Waarom is een korting noodzakelijk?
PCN heeft voldoende geld in kas om de komende jaren de pensioenen uit te betalen. Maar PCN
heeft op dit moment niet genoeg vermogen om ook de pensioenen te betalen van deelnemers die
pas over lange tijd met pensioen gaan. Om er zeker van te zijn dat PCN ook op lange termijn alle
pensioenen uit kan keren, moet PCN eind 2018 een dekkingsgraad hebben van ten minste
100%. Dat betekent dat PCN dan precies genoeg geld in kas heeft. De dekkingsgraad van PCN
is eind december circa 77%. Om eind 2018 een dekkingsgraad van 100% te bereiken moet PCN
volgens de wettelijke bepalingen in ieder geval in april 2017 een korting doorvoeren van 3,5%.
Mogelijk moet PCN op 1 april 2018 opnieuw een korting toepassen om eind 2018 op een
dekkingsgraad van 100% uit te komen. Of dit nodig is hangt af van de ontwikkeling van de
dekkingsgraad in 2017 en 2018. en een eventuele overeenkomst met de Staat.

Hoe komt het dat de dekkingsgraad van PCN zo laag is?
Er zijn meerdere oorzaken voor de lage dekkingsgraad. De voornaamste oorzaken zijn de
verlaging van de rekenrente en de toegenomen levensverwachting. Daarnaast spelen de
omstandigheden op de markten (beleggingsmarkten) een rol. Bij de start van PCN op 10 oktober
2010 heeft de Nederlandse Staat de pensioenverplichtingen berekend. De Nederlandsche Bank
(DNB) heeft in 2013 echter aangegeven dat de uitgangspunten waarop de
pensioenverplichtingen zijn berekend niet voorzichtig genoeg zijn: volgens DNB moet PCN
rekening houden met lagere rentes en met een hogere levensverwachting dan waar de Staat bij
de overdracht van de verplichtingen aan PCN vanuit ging. PCN is van mening dat de Staat in
2010 te weinig heeft betaald omdat uitgegaan werd van een te hoge rente en een te lage
levensverwachting. PCN vindt dat de Staat alsnog extra geld aan PCN beschikbaar moet stellen.
Dit zou de dekkingsgraad van PCN verhogen. Wij zijn al langere tijd met de Staat in gesprek over
dit onderwerp, maar dit heeft nog niet tot resultaat geleid.
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Kunnen kortingen worden teruggedraaid?
Als de dekkingsgraad van PCN goed herstelt, en voldoet aan de wettelijke eisen, kan de korting
worden teruggedraaid. De pensioenen worden dan verhoogd tot het oorspronkelijke bedrag. Als
de kortingen zijn teruggedraaid, en de dekkingsgraad voldoende is, kan PCN daarna ook de
pensioenen weer indexeren.

Wat betekent dit in 2017 voor uw portemonnee?
Indien u een pensioenuitkering ontvangt van PCN, is het effect op uw netto-inkomen minder dan
de korting van 3,5%. Dit komt omdat u ook een AOV-uitkering krijgt. In februari 2017 ontvangt u
een brief met nadere informatie over de gevolgen van de korting.
Indien u nog niet gepensioneerd bent, worden uw aanspraken verlaagd. In 2017 merkt u dit niet,
wel wanneer u met pensioen gaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met onze ambtelijk
secretaris mevrouw Frederique van den Steen. Dat kan door een e-mail te sturen aan
secretaris@pensioenfondscn.com of telefonisch: 00 599 717 09 84.
Woont u op Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u ook bellen met mevrouw Ingra Bennett op 00599
318 32 18.

Met vriendelijke groet,

Harald Linkels
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland
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