
Afscheid van PCN

De volgende punten komen aan de orde: 

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw?
Waardeoverdracht
Wijzigingen doorgeven aan PCN
Met pensioen gaan
Gaat u emigreren?PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND

U gaat uit dienst : wat gebeurt er met  
uw pensioen?

U blijft binnen de overheid, onderwijs of zorg werken
In dat geval bouwt u ook via uw nieuwe werkgever weer pensioen op bij PCN. Uw oude werkgever meldt 

u af bij onze administratie en uw nieuwe werkgever meldt u aan. PCN telt uw pensioenopbouw bij beide 

werkgevers gewoon bij elkaar op. U hoeft dus zelf niets te regelen of door te geven voor uw pensioen.

Werkt u niet langer bij de overheid, in het onderwijs of in de zorg?
In dat geval stopt uw pensioenopbouw bij PCN. Uw vorige werkgever meldt u af bij PCN en u ontvangt 

een uittreebevestiging van PCN. Controleer deze altijd zorgvuldig.

Mogelijk bouwt u via uw nieuwe werkgever ergens anders weer pensioen op. Het pensioen dat u tot de 

datum van uitdiensttreding bij PCN hebt opgebouwd – de premievrije aanspraak – blijft uiteraard van u. 

U heeft twee mogelijkheden:

 •  U laat uw pensioen bij PCN staan totdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;

 •  U neemt uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenfonds of levensverzekeraar. Dit heet waardeo-

verdracht. Dit is ook mogelijk als u de BES-eilanden verlaat. 

U maakt deze keuze zelf.

Als u via uw nieuwe werkgever geen pensioen opbouwt of u bent werkloos, dan betaalt u geen pensi-

oenpremie meer en bouwt u dus geen pensioen meer op. Uw opgebouwde pensioen blijft voor u bij PCN 

staan tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U kunt niet zelf doorsparen bij PCN.

Waardeoverdracht
U kunt uw bij PCN opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of levens-

verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. Vraag eerst vrijblijvend een offerte aan om te kijken wat uw 

oude pensioenaanspraken waard zijn in de nieuwe regeling. Pas als u hiermee akkoord bent, vindt 

waarde overdracht plaats.

Vraag altijd binnen twee jaar na uitdiensttreding een offerte voor uitgaande waardeoverdracht op bij 

uw nieuwe pensioenfonds of levensverzekeraar. Houd er rekening mee dat het totale traject van waar-

deoverdracht lang kan duren. Ook attenderen wij u erop dat de dekkingsgraad van zowel de oude als de 

nieuwe  pensioenuitvoerder boven de 100% moet zijn. Zolang dat niet het geval is, is waardeoverdracht 

niet mogelijk. 

Wijzigingen doorgeven aan PCN
Voortaan moet u zelf aan ons doorgeven als er iets in uw situatie verandert. Zodat wij u of uw eventuele 

(ex-)partner kunnen bereiken  als dat nodig is. Laat het ons daarom weten als u gaat:

 • Trouwen of een Europees geregistreerd partnerschap aangaat 

 • Scheiden

 •  Verhuizen

Met pensioen gaan
Zes maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u van PCN een brief over uw 

pensioen met een aantal formulieren die u moet invullen. U kunt dan ook aangeven dat u uw pensioen 

wilt uitstellen. 

Vervroegen
Als u uw pensioen eerder wilt laten ingaan, moet u dat tijdig aan ons doorgeven. Het is belangrijk dat u 

dit uiterlijk zes maanden voor de gewenste nieuwe ingangsdatum van uw pensioen doet. Dit in verband 

met de administratieve afhandeling.

Gaat u emigreren?
Gaat u uit dienst en emigreert u  buiten het Koninkrijk der Nederlanden? Dan kunt u ervoor kiezen om 

uw pensioen af te kopen. Dit betekent dat u een eenmalige uitkering van PCN ontvangt in plaats van 

een levenslange, maandelijkse uitkering vanaf uw pensioendatum. Neemt u hiervoor contact op met 

ons kantoor. 
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Hoe kunt u in contact komen met PCN? 

Bonaire office
Kaya General Carlos Manuel Piar #5
T +599 717 0984 
E  info-bonaire@pensioenfonds-cn.com 

Openingstijden maandag t/m vrijdag
9:00 tot 12:00 uur
13:00 tot 16:00 uur

Sint Eustatius
Mazinga Square, Sint Eustatius
T +599 318 3218 
E  info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com
 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
8:00 tot 12:00 uur  

Saba 
T +599 416 68 60  
E  info-statia-saba@pensioenfonds-cn.com 

Laatste week van elke maand spreekuur op Saba 
(OLS) (afspraak ook mogelijk).

Online
F facebook.com/PensioenfondsCN
I  pensioenfonds-cn.com
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