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

De oorlog in Oekraïne, die begin 2022 uitbrak, kent wereldwijd 

grote maatschappelijke, persoonlijke en economische gevolgen. 

De economie laat tekenen zien van een recessie met onrust 

op de financiële markten en flink stijgende prijzen. Beleggers 

hebben te maken met tegenvallende beleggingsresultaten. Dit 

geldt ook voor PCN.

Wat betekent dit voor uw pensioen? Onze dekkingsgraad steeg 

door deze ontwikkelingen slechts beperkt. Daardoor was de dek-

kingsgraad van PCN nog niet voldoende om uw pensioen per 1 

januari 2023 te verhogen. In 2022 kon PCN uw pensioen gelukkig 

wel verhogen met een toeslag van 4%. Als de rente zich positief 

blijft ontwikkelen dan verwachten wij dat onze dekkingsgraad 

de komende tijd ook stijgt. Het is dan wel belangrijk dat ook de 

beleggingen een positief resultaat laten zien. Op basis van de 

resultaten op 31 december 2023 kunnen wij pas een besluit 

nemen over het verhogen van de pensioenen.

De pensioenpremie die u en uw werkgever betalen blijft het-

zelfde. Dat is 22% van het deel van uw salaris waarover u 

pensioen opbouwt. Dit spraken de sociale partners af in het 

Sectoroverleg Caribisch Nederland. De rekenrente is gestegen 

en daardoor bereiken wij met deze premie in 2023 de volledige 

pensioenopbouw van 1,71%. 

Het is goed om te weten dat wij bij PCN vooral naar de lange 

termijn kijken. We houden er rekening mee dat het onderweg eco-

nomisch mee én tegen kan zitten. Economische tegenvallers horen 

erbij. Wij doen er alles aan om nu en in de toekomst goed voor uw 

pensioen te zorgen, zo betaalbaar en duurzaam als het kan.

Verder leest u in deze nieuwsbrief hoe u snel inzicht krijgt in 

uw pensioen en wat ons Advies- en Verantwoordingsorgaan 

doet. Ook stellen wij u graag voor aan de medewerkers van onze 

front-office. 

Met de start van het nieuwe jaar net achter de rug wens ik u een 

mooi 2023 en vooral veel leesplezier.

Harald Linkels, Voorzitter 

Blog van de voorzitter

Woelige tijden

Lees uw pensioenoverzicht
Uw pensioenoverzicht is hierbij een goed begin. Dit overzicht 

kreeg u in het najaar van 2022 van ons. U ziet wat u later aan 

pensioen kunt verwachten als uw situatie niet verandert. Ook 

staat er in wat uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt.

Verandert er iets in uw leven? Kijk ook naar uw pensioen
Als u bijvoorbeeld langdurig ziek wordt, als u gaat scheiden of als 

u een andere baan vindt, verandert uw pensioen ook. Daarom is 

het belangrijk dat u weet hoe uw pensioen in elkaar zit. Dan kunt 

u nu al zoveel mogelijk rekening houden met uw pensioen en 

komt u later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Uw pensioen: het bekijken waard!
Het nieuwe jaar is net begonnen en de meeste goede voor nemens zijn nog fris. En juist daarom is het 
een goed moment om te kijken hoe uw pensioen ervoor staat. 
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Dit doet het Advies- en 
Verantwoordingsorgaan
PCN verzorgt voor de aangesloten werkgevers de pensioenen van onge-

veer 6.800 deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden. Het is 

natuurlijk belangrijk dat dit goed gebeurt. Hier komt het Advies- en 

Verantwoordingsorgaan (AVO) van PCN om de hoek kijken. Het AVO advi-

seert het bestuur, namens werkgevers, werknemers en pensioengerechtig-

den, gevraagd én ongevraagd over (toekomstige) besluiten. Onderwerpen 

waarover het AVO het bestuur adviseert zijn bijvoorbeeld de premie voor 

het komende jaar, pensioencommunicatie, de begroting of een verandering 

in het pensioenreglement. Ook legt het bestuur verantwoording aan hen af 

over het gevoerde beleid. 

Het AVO bestaat uit drie leden die werkgevers, 

(oud)deelnemers en gepensioneerden van PCN 

vertegenwoordigen. Dit zijn voorzitter Eleyane 

Nicolaas (Bonaire), Jeanette Hooker (St. Eustacius) 

en Raquel Granger (Saba). 

Wilt u meer weten over het AVO? Kijk dan op onze 

website: https://pensioenfonds-cn.com/over-

ons/verantwoordingsorgaan/. Of scan de QR code 

met uw mobiele telefoon of tablet.

Als u een vraag stelt of u brengt 
een bezoekje aan een van onze 
kantoren, dan krijgt u contact met 
onze mensen van de front-office. 
Sheila en Ingra beantwoorden 
telefoontjes, ontvangen bezoekers 
en geven wijzigingen door aan de 
administratie voor bijvoorbeeld de 
pensioenuitkeringen. 

Zij zijn uw eerste aanspreekpunt bij PCN als het 

over uw pensioen gaat. En dit doen zij met veel 

plezier. “Ik vind vooral het contact met de deel-

nemers leuk en om die extra mile te gaan om 

hen een geweldige service te geven.” volgens 

Sheila. Ingra vindt het ook leuk om mensen te 

helpen die met hun vragen op kantoor komen 

of bellen. Hieronder leest u de vragen die vaak 

aan Sheila en Ingra gesteld worden. 

Hoeveel pensioen krijg ik als ik straks 
met pensioen ga? 
Dit hangt af van uw salaris en hoe lang u pen-

sioen opbouwt. Hoeveel pensioen u later krijgt 
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KANTOREN

Even voorstellen... onze front-office

ziet u op uw pensioenoverzicht. Dit bedrag 

staat nog niet vast omdat het economisch 

mee- of tegen kan zitten. U ontvangt het over-

zicht elk jaar van ons. 

Hoeveel pensioen krijgt mijn ex-partner 
van mij? 
Dit hangt af van wat u met uw ex-partner heeft 

afgesproken in het echtscheidingsconvenant. 

Hoe geef ik door dat ik getrouwd of 
gescheiden ben? 
Bent u getrouwd, dan kunt u ons een kopie 

van uw huwelijksakte sturen. Als u bent 

gescheiden, dan stuurt u ons een kopie van uw 

echtscheidingsconvenant.

Hoe geef ik een persoonlijke wijziging 
door? 
Wilt u een persoonlijke wijziging doorgeven, 

dan kunt u dit via e-mail of op kantoor aan ons 

doorgeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 

wijziging van uw adres, naam, geboortedatum, 

uw Sedula nr. of de taal waarin u uw post wilt 

ontvangen (NL,ENG en PAP).

INGRA

SHEILA


