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Pensioenfondsen zijn hard geraakt door 
de financiële crisis. De problemen bij de 
pensioenfondsen hebben twee verschil-
lende oorzaken, namelijk de daling van 
de rente en de daling van de aandelen-
koersen. Bij veel pensioenfondsen is de 
dekkingsgraad sterk gedaald. De dek-
kingsgraad van een pensioenfonds 
geeft de verhouding weer tussen de 
bezittingen aan de ene kant en de 
huidige en toekomstige pensioenuitke-

ringen aan de andere kant. Indien de 
bezittingen en verplichtingen van een 
pensioenfonds precies overeenkomen, 
dan is de dekkingsgraad 100%.

Voor Pensioenfonds PNO Media is de 
gewenste dekkingsgraad 118,3%. In dat 
geval heeft het pensioenfonds voldoen-
de reserves voor slechtere tijden. Het 
pensioenfonds moet van de toezicht-
houder minstens een dekkingsgraad 

hebben van 104,3%. 
Als de dekkingsgraad te laag wordt, 
moeten pensioenfondsen een herstel-
plan opstellen. In dat plan moet het 
fonds laten zien welke maatregelen het 
de komende vijf respectievelijk vijftien 
jaar neemt om te zorgen dat die dek-
kingsgraad weer hoog genoeg is. Dit 
plan stuurt het pensioenfonds ter 
goedkeuring aan de toezichthouder, 
De Nederlandsche Bank.

1. Bijzondere omstandigheden

Met deze Pensioenspecial 
informeert Pensioenfonds PNO 
Media u over de financiële crisis 
en de gevolgen voor uw 
pensioen.

Pensioenfonds PNO Media heeft ook te 
lijden onder de financiële crisis. De dek-
kingsgraad is gezakt van 121,6% op 31 
december 2007 naar 88,1% op 31 de-
cember 2008, een daling van bijna 34 
procentpunt. Door het beleggingsbe-
leid van Pensioenfonds PNO Media 
daalde de dekkingsgraad overigens 
relatief minder hard dan bij veel andere 
grote pensioenfondsen. Toch blijft de 
daling nog steeds een historisch groot 
verlies. De dekkingsgraad is inmiddels 

weer gestegen naar 93% op 31 mei 
2009. 

Pensioenfonds PNO Media heeft vijf 
jaar de tijd om weer op of boven de 
minimale dekkingsgraad van 104,3% te 
komen (kortetermijnherstel) en heeft in 
totaal vijftien jaar de tijd om weer op of 
boven de gewenste dekkingsgraad van 
118,3% te komen (langetermijnherstel).

Dit betekent dat ook Pensioenfonds 

PNO Media een herstelplan heeft opge-
steld. Daarin geven we aan welke 
maatregelen we in de komende vijf res-
pectievelijk vijftien jaar gaan nemen 
om de financiële positie van het fonds 
weer op het minimale niveau (104,3%) 
en respectievelijk het gewenste niveau 
(118,3%) te brengen. 

Hierna leest u meer over de 
maatregelen voor de komende vijf 
respectievelijk vijftien jaar.

2. Wat betekent dit voor uw pensioenfonds?

Hoofdpunten Pensioenspecial
✓ Kortetermijnherstel: 
 PNO Media groeit binnen vijf jaar naar de minimaal vereiste dekkingsgraad 
 van 104,3%. Tijdens het kortetermijnherstel:
 1. premieverhoging 
 2. geen toeslagverlening
✓ Langetermijnherstel: 
 PNO Media groeit binnen vijftien jaar naar de vereiste dekkingsgraad van 118,3.
✓ Voorlopig geen waardeoverdracht mogelijk.



De maatregelen in deze pensioenspecial 
staan in het herstelplan dat Pensioenfonds 
PNO Media op 1 april 2009 ter goedkeuring 
bij De Nederlandsche Bank heeft ingediend. 
Het is daarom mogelijk dat Pensioenfonds 
PNO Media het plan nog aanpast. In dat 
geval informeren wij u hier uiteraard over.

Solide pakket aan herstelmaatregelen
Met de herstelmaatregelen, die zijn opgeno-
men in het herstelplan van Pensioenfonds 
PNO Media,  is sprake van een solide pakket 
aan maatregelen, waarbij de lasten die 
gepaard gaan met het herstel zo evenwich-
tig mogelijk worden verdeeld over de (gewe-
zen) deelnemers en pensioengerechtigden. 
De deelnemersraad van PNO Media, met 
daarin vertegenwoordigers van pensioenge-
rechtigden en (gewezen) deelnemers, heeft 
een positief advies gegeven over het herstel-
plan en de voorgenomen maatregelen. 

Evaluatie herstelplan door bestuur voor 2012
De informatie in deze pensioenspecial is 
gebaseerd op de inzichten en berekeningen 
van dit moment. De toekomst is echter 
onzeker. Het kan zijn dat de economische 
situatie nog verder verslechtert, maar de 
economische situatie kan ook verbeteren. 
Het bestuur van Pensioenfonds PNO Media 
zal voor 1 januari 2012 nagaan of het herstel 
verloopt zoals verwacht. Mocht het herstel 
onvoldoende zijn, dan zal het bestuur 
opnieuw moeten beslissen of aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Het valt daarbij niet 
geheel uit te sluiten dat de wetgever ons 
toch verplicht tot het verlagen van pen-
sioenuitkeringen en opgebouwde pensioen- 
en. Maar mocht blijken dat het herstel snel-
ler verloopt dan voorzien, dan zijn de maat-
regelen uit deze pensioenspecial misschien 
(deels) niet nodig. In die situaties zullen wij 
u uiteraard weer tijdig infomeren.

Meer informatie?
✓ Op de website www.pnomedia.nl staat  
 de meest actuele informatie over de   
 financiële positie van PNO Media en over  
 het herstelplan. 

✓ In de voorlichtingsgesprekken over onze  
 pensioenregeling en gepensioneerden  
 bijeenkomsten, is ruimte voor individuele  
 vragen over het herstelplan. 

✓ Wilt u meer weten over de hoogte van  
 uw pensioen? Op uw jaarlijks pensioen- 
 overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht  
 (UPO), kunt u als deelnemer zien hoeveel  
 geld u krijgt na uw pensioendatum.

✓ Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact  
 met ons opnemen. 
 Het telefoonnummer is (035) 625 92 90.  
 U kunt ook een e-mail sturen naar 
 pensioenbeheer@pnomedia.nl.  

4. Tot slot

a) Gaat uw pensioenuitkering/opge-
bouwd pensioen omlaag?
Nee, dat is op dit moment niet aan de orde. 

b) Groeit uw pensioen de komende jaren 
mee met de stijging van de prijzen/lonen?
Pensioenfonds PNO Media probeerde tot 
en met 31 december 2008 uw (opgebouwd) 
pensioen te verhogen met de algemene 
prijsontwikkeling. Dit percentage was, 
conform het toen geldende toeslagverle-
ningsbeleid van Pensioenfonds PNO Media, 
gebaseerd op de CBS prijsindex over de 
periode september tot september. 
Maar deze aanpassing kan alleen plaats-
vinden als de financiële situatie van een 
pensioenfonds goed genoeg is. 
Het bestuur van Pensioenfonds PNO Media 
heeft helaas moeten besluiten dat de 
pensioenuitkeringen en de opgebouwde 
pensioenen per 1 januari 2009 niet worden 
verhoogd.

De komende vijf jaar zullen wij de pensioen-
uitkeringen en de opgebouwde pensioenen 
naar verwachting niet kunnen aanpassen 
aan de stijging van de prijzen. 
Voor deelnemers betekent dit dat het pen-
sioen dat u al hebt opgebouwd niet wordt 
aangepast aan de stijging van de prijzen.  

c) Gaat uw pensioenpremie omhoog?
Pensioenfondsen zijn verplicht een 
pensioenpremie te berekenen die voldoende 
is om de opbouw van de pensioenen in een 
jaar te betalen. Wanneer u als deelnemer 
pensioen opbouwt, ziet u op uw loonstrook 
hoeveel premie u betaalt. 

Om de financiële positie van het fonds te 
verbeteren is nu extra geld nodig. Het 
bestuur van Pensioenfonds PNO Media 
heeft daarom besloten om de premie per 
1 april 2009 te verhogen met 0,5% van de 
pensioengrondslag. En nog eens per 
1 januari 2010 met 1,5% van de pensioen-
grondslag. Vanaf het moment dat PNO 
Media officieel uit kortetermijnherstel is, 
komen deze verhogingen te vervallen. Uw 
werkgever en uzelf betalen allebei een deel 
van de premie. Of de premieverhoging tot 
gevolg heeft dat u meer pensioenpremie 
gaat betalen, kunt u zien op uw loonstrook.

Er zijn twee redenen waarom het fondsbe-
stuur voor deze premieverhoging heeft 
gekozen. Ten eerste wil Pensioenfonds PNO 
Media de kans verkleinen dat aanvullende 
maatregelen moeten worden getroffen als 
de feitelijke groei van de dekkingsgraad ach-
terblijft bij de verwachte groei volgens het 
herstelplan. Ten tweede wil Pensioenfonds 
PNO Media zo snel mogelijk doorgroeien 

naar een dekkingsgraad van 105%, zodat de 
toeslagverlening weer op gang kan komen.

d) Zal de werkgever een (eenmalige) 
storting doen?
Voor werkgevers die zijn aangesloten bij een 
bedrijfstakpensioenfonds, zoals uw werkge-
ver bij Pensioenfonds PNO Media, geldt 
géén verplichting om naast de premie een 
extra bijdrage te storten. Uw werkgever 
geeft dus geen extra geld aan het pensioen-
fonds.

e) Veranderen van baan: wat betekent 
dat op dit moment?
Veranderen van baan betekent vaak ook ver-
anderen van pensioenfonds of pensioenver-
zekeraar. Als deelnemer hebt u dan het recht 
om de waarde van het pensioen dat u al had 
opgebouwd mee te nemen naar uw nieuwe 
pensioenfonds of pensioenverzekeraar.
Dit recht op waardeoverdracht mag niet 
worden uitgevoerd als daar een pensioen-
fonds bij betrokken is waarvan de dekkings-
graad lager is dan 100%. Waardeoverdracht 
tussen twee pensioenverzekeraars mag wél 
worden uitgevoerd.
Bent u net van baan veranderd of bent u 
van plan dit te gaan doen? Neem dan con-
tact op met uw pensioenfonds of pensioen-
verzekeraar om na te gaan wat dit voor u op 
dit moment voor gevolgen heeft.

3. Wat betekent dit voor u?


