
Welkom bij PCN

In deze flyer vertellen we u graag wat meer over 

uw pensioen. 

Waar heeft u recht op als deelnemer?

Wijzigingen doorgeven aan PCN

Wat geeft uw werkgever door aan PCN?

Wat ontvangt u van PCN?

PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND

Uw werkgever houdt elke maand een deel 

van de pensioenpremie in op uw salaris 

(werknemers premie). Dit is 1/3 van de totale 

premie. 

Uw werkgever betaalt 2/3 van de premie 

(werk geverspremie). 

Over de werknemerspremie wordt geen 

belasting ingehouden. U betaalt pas belasting 

als u met pensioen gaat en u uw pensioen van 

PCN ontvangt. 

Uw PCN-pensioen + AOV van de overheid 

bedraagt maximaal 70% van uw inkomen 

(dit is bij 40 dienstjaren). De premie wordt 

berekend over uw pensioengrondslag. 

Dit is het pensioengevend salaris minus de 

franchise. De franschise is het deel van het 

salaris waarover u geen pensioen opbouwt, 

omdat u ook al AOV ontvangt.

Bruto maandsalaris $ 1.800

Parttime percentage 100%

Vakantiegeld  8%

Eindejaarsbonus 7%

Bruto jaarsalaris $ 21.600

Vakantiegeld 8% $ 1.728

Eindejaarsbonus 7% $ 1.512 +

Pensioengevend salaris  $ 24.840

Minus: franchise (2020) $ 15.360

Pensioengrondslag $ 9.480

Zolang u werkt en pensioen opbouwt bij PCN, ontvangt u elk jaar een pensioenoverzicht. We raden u 

aan dit overzicht jaarlijks goed te controleren en eventuele fouten aan PCN door te geven. 

Hierop kunt u rekenen bij PCN: 

Ouderdomspensioen 

Het ouderdomspensioen is een levenslang pensioen dat u ontvangt zodra u de AOV-leeftijd van 65 jaar 

heeft bereikt. Een half jaar voor uw 65ste ontvangt u een brief van ons, waarin u aan kunt geven of u 

uw pensioen wilt laten ingaan. 

In overleg met uw werkgever kunt u uw ingangsdatum vervroegen of uitstellen. Bij ons kantoor kunt u 

hiervoor de voorwaarden opvragen.  

Nabestaandenpensioen 
Als u overlijdt ontvangt uw eventuele partner een  nabestaandenpensioen. Dit geldt alleen voor de 

partner waarmee u getrouwd bent of waarmee u een Europees Geregistreerd Partnerschap heeft. 

Uw nabestaanden kunnen contact met ons opnemen, zodat PCN de uitkering in orde kan maken.

Wezenpensioen 
Als u overlijdt ontvangen uw kinderen tot 21 (of 25) jaar een wezenpensioen. Op onze website kunt 

u meer informatie hierover terugvinden.

Bijzonder nabestaandenpensioen 

Als u bent gescheiden en u overlijdt, dan kan uw ex-partner recht hebben op een bijzonder nabestaanden- 

pensioen. Dit pensioen geldt voor de periode dat u getrouwd was en komt in mindering op het pensioen 

van uw huidige (getrouwde) partner bij overlijden. Op onze website kunt u meer informatie hierover 

terugvinden.

Invaliditeitspensioen 
Wanneer u blijvend arbeidsongeschikt bent voor uw functie kunt u recht hebben op een invaliditeits-

pensioen bij PCN. Bij ons kantoor kunt u hiervoor de voorwaarden opvragen.

Wijzigingen doorgeven aan PCN 
Het is heel belangrijk bepaalde wijzigingen in uw persoonlijke situatie meteen door te geven aan PCN. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

Adreswijziging      

Als PCN uw adres niet weet, kunnen wij u niet op de hoogte houden over uw pensioen. Ook kunnen wij u 

dan niet bereiken tegen de tijd dat uw pensioen ingaat. Geef daarom altijd adreswijzigingen aan ons door.

Wijziging in burgerlijke staat 
Trouwen of scheiden kan consequenties hebben voor het nabestaandenpensioen. Tevens kunnen wij 

altijd contact opnemen met uw partner als dat nodig is. Het is belangrijk dat wij over de juiste partner-

gegevens beschikken zodat wij contact kunnen opnemen met uw (ex-)partner als dat nodig is.

Wat geeft uw werkgever door aan PCN? 
Bij aanvang van uw dienstverband meldt uw werkgever u aan bij PCN.  Salariswijzigingen en wijzigingen in het 

parttimepercentage geeft uw werkgever door aan PCN.  En gaat u uit dienst? Dan geeft uw werkgever dat ook 

door aan PCN.

Wat ontvangt u van PCN? 
 · Een ‘entree bevestiging’ nadat uw werkgever u bij PCN heeft aangemeld. 

 · Een jaarlijks pensioenoverzicht zolang u aangesloten bent bij PCN.

 · Twee keer per jaar een nieuwsbrief met actueel pensioennieuws.

 · Een ‘uittree bevestiging’ nadat uw werkgever u bij PCN heeft afgemeld.

Controleer uw gegevens altijd zorgvuldig en geef eventuele wijzigingen door aan PCN. 

 
Een rekenvoorbeeld
 

We laten u aan de hand van een rekenvoorbeeld zien 

hoe het werkt:

De premie is een percentage van de pensioen 
grondslag.

Totale premie        = 35,5% $ 3.365,40 per jaar
Werknemersdeel = 11,8% $ 1.121,80 per jaar

Werkgeversdeel   = 23,7% $ 2.243,60 per jaar

PENSIOENFONDS
CARIBISCH
NEDERLAND

PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND

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

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van 2020.


