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Welkom! In deze 2e nieuwsbrief van 2020 brengen wij u op de hoogte van het laatste pensioennieuws.

Blog van de voorzitter

Wat betekent de coronacrisis
voor uw pensioen?
Vrijwel alle landen in de hele wereld zijn fors getroffen door het
coronavirus. Op het moment waarop ik dit voorwoord schrijf, lijkt
het aantal besmettingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba nog
mee te vallen. Onze medewerkers kunnen gelukkig gewoon doorwerken. Zo blijft de pensioenadministratie op orde en kunnen
de pensioenuitkeringen steeds op tijd worden uitbetaald. Heeft
u vragen over uw pensioen? Dan is het verzoek om niet naar
kantoor te komen, maar telefonisch of via de mail contact met
ons op te nemen. En natuurlijk blijven wij actief op Facebook om
u van relevante informatie te voorzien.

Centrale Banken, de officiële rente flink verlaagd. Hierdoor
moeten wij meer geld in kas hebben om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Omdat de dekkingsgraad van
PCN nu lager is dan verplicht heeft PCN opnieuw een herstelplan uitgewerkt. Dit plan hebben we eind april ingediend bij De
Nederlandsche Bank. Hierin is aangegeven hoe de dekkingsgraad
van PCN naar verwachting weer op het goede niveau uitkomt.
Eind september is weer een belangrijke peildatum voor ons
fonds. Op basis van de dekkingsgraad van dat moment, beslist
het bestuur of de pensioenen per 1 januari 2021 (gedeeltelijk)
geïndexeerd kunnen worden.

Forse tik
Toch heeft ook de dekkingsgraad van ons pensioen een flinke tik
gekregen door de wereldwijde coronacrisis. Daar waar ons fonds
kort geleden nog een dekkingsgraad rond de 112 procent had, is
de dekkingsgraad nu aanzienlijk lager. De dekkingsgraad geeft de
verhouding weer tussen ons pensioenvermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Door de coronacrisis hebben wij
net als andere pensioenfondsen flinke verliezen opgelopen op
de beurs. Daarnaast heeft de FED, het stelsel van Amerikaanse

Tot slot
In deze nieuwsbrief leest u meer over de mogelijkheden om uw
pensioen af te kopen en welke wijzigingen u zelf moet doorgeven
aan PCN. Omdat er geen sprake van een lockdown is geweest,
verloopt de bouw van ons nieuwe kantoor volgens planning.
Voor nu wens ik u een goede gezondheid!
Harald Linkels, Voorzitter

Waarom beleggen we als fonds?
PCN ontvangt pensioenpremies. Een groot deel van die premies
beleggen we. Dat doen we om meer geld te verdienen voor de
deelnemers van ons pensioenfonds. Zodat uw inkomen voor
later kan groeien en we jaarlijks de kans hebben om de pensioenen te indexeren. We beleggen natuurlijk wel tegen acceptabele
risico’s en kosten.
PCN belegt 5% lokaal en 95% op internationale beurzen.

Hier beleggen we in staatsobligaties en zakelijke waarden.
Staatsobligaties kenmerken zich door lange looptijden en een
vaste rente. PCN loopt over deze investeringen niet zoveel risico.
Bij onze investeringen in zakelijke waarden gaat het veelal om
op de beurs genoteerde aandelen. PCN streeft naar een mix in
beleggingen, waarbij het risico en rendement (winst) in goede
verhouding met elkaar zijn. De lokale investeringen vallen ook in
deze categorie.

Je pensioen afkopen, kan dat?
U bouwt pensioen op als inkomen voor later. We krijgen bij PCN soms de
vraag of het mogelijk is het opgebouwde pensioen af te kopen. Dat kan
alleen als de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op de
pensioendatum lager is een bepaald minimum. In dat geval ontvangt u uw
hele pensioen eenmalig als één bedrag. U heeft daarna geen recht meer op
een maandelijkse uitkering. In alle andere gevallen is pensioenafkoop niet
mogelijk. Uw pensioen is immers bedoeld om straks van te kunnen leven,
samen met uw AOV.
In 2020 gelden voor afkoop de volgende minimum bedragen. Deze
bedragen worden door de overheid vastgesteld en staan ook in het
pensioenreglement.
MINIMUM BRUTO (JAAR) BEDRAG 2020

ALS U INWONER BENT VAN

USD 1.606

Bonaire

USD 1.593

Sint Eustatius

USD 1.580

Saba

USC 1.580

Een andere plek dan Bonaire,
Sint Eustatius of Saba

Afkoop vóór de pensioendatum is alleen mogelijk, wanneer u emigreert
buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Informatie hierover kunt opvragen
bij één van onze kantoren.

KANTOREN
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

Geef wijzigingen meteen door!
Het is belangrijk bepaalde wijzigingen in uw persoonlijke situatie
meteen door te geven aan PCN. De belangrijkste wijzigingen zijn:
Adreswijziging: Als PCN niet uw correcte adres heeft, ontvangt u geen
post. Dit betekent dat u niet op de hoogte bent van de stand van zaken met
betrekking tot uw pensioen en wij u zelfs niet kunnen vinden als uw pensioen zou ingaan.
Wijziging in burgerlijke staat: Trouwen of scheiden kan consequenties
hebben voor het nabestaandenpensioen.

VOORTGANG BOUW KANTOORPAND BONAIRE
De bouw van ons nieuwe kantoor pand op
Bonaire is begin januari 2020 begonnen. Wij
houden u graag op de hoogte met een fotoserie.
Eind 2020 hopen wij met ons team van de administratie het nieuwe pand te betreden.

Welke wijzigingen geeft uw werkgever aan ons door?
• In dienst treden
• Salariswijzigingen
• Wijzigingen van uw parttime percentage
• Uit dienst treden

Pensioenbericht

SITUATIE OP 11 FEBRUARI 2020

Begin dit jaar heeft u voor het eerst een pensioenoverzicht ontvangen
vanuit onze eigen administratie. Het pensioenbericht van 2020 kunt u in het
derde kwartaal verwachten. Controleer a.u.b. uw pensioenbericht wederom
grondig en geef het aan ons door als er informatie ontbreekt of niet klopt.

Wat is er naar onze pensioengerechtigden gestuurd?
Onze gepensioneerde deelnemers hebben begin dit jaar een brief ontvangen
met daarin de hoogte van hun pensioen voor 2020. Ook zijn de eenmalige
salarisslip en de jaaropgave 2019 verzonden. Voor vragen hierover kunt u
altijd contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.
We willen u erop attenderen, dat uw uitkering steeds op de 21e van de
maand op uw rekening moet zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval?
Neemt u dan contact met ons op.
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