
Als u uit dienst gaat, heeft dat bijna altijd gevolgen voor uw 
pensioen. We leggen u uit waaraan u moet denken en welke 
mogelijkheden er zijn.

OUDERDOMSPENSIOEN
Eindigt uw dienstverband, dan stopt ook de opbouw van 
ouderdomspensioen bij PNO Media. Wat u heeft opgebouwd aan 

pensioen blijft staan bij ons. Als u met pensioen gaat, keren we uw pensioen  
in maandelijkse termijnen aan u  uit, zolang u leeft.

PARTNER- EN WEZENPENSIOEN
Als u overlijdt na uw uitdiensttreding, dan ontvangen uw partner 
en kinderen geen of een lager nabestaandenpensioen. Hoeveel zij 

precies ontvangen, leest u op uw pensioenoverzicht. U vindt het in MijnPNO. 
Ga daarvoor naar: pnomedia.nl/mijnpno.

AUTOMATISCHE WAARDEOVERDRACHT
Is uw opgebouwde pensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens? 
Dan proberen wij uw pensioen automatisch over te dragen naar 

uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lukt het ons binnen 5 jaar niet om uw pensioen 
over te dragen? Dan hebben we de mogelijkheid om - met uw instemming -
uw pensioen af te kopen.

UIT DIENST
WAT ZIJN 
DE GEVOLGEN
VOOR UW
PENSIOEN?

UW PARTNER EN KINDEREN KRIJGEN GEEN OF MINDER 

NABESTAANDENPENSIOEN  NA UW UITDIENSTTREDING



HOE ZEKER IS UW PENSIOEN?
We proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de 
stijging van de prijzen. Dit heet indexatie en kan alleen als onze 

financiële situatie goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben we niet volledig 
kunnen indexeren. Ook de eerstkomende jaren verwachten we uw pensioen 
niet volledig te kunnen verhogen. Voor PNO Media geldt een herstelplan 
met maatregelen om de financiële situatie van het fonds te verbeteren. Op 
pnomedia.nl/indexatie leest u hierover meer. 

 
EEN NIEUWE BAAN
Heeft u een andere baan, dan biedt uw nieuwe werkgever u mogelijk 
ook een pensioenregeling aan. Heeft uw nieuwe werkgever zijn 

pensioenregeling ondergebracht 
bij een ander pensioenfonds of 
een andere pensioenverzekeraar? 
Dan kunt u het bij PNO Media 
opgebouwde pensioen meenemen 
naar uw nieuwe pensioenregeling. 
Dit heet waardeoverdracht. 
Ook het pensioen dat u in een verder 
verleden heeft opgebouwd, kunt u 
overdragen. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 
We raden u aan, u goed te laten adviseren over de voor- en nadelen van 
waardeoverdracht. 

VRIJWILLIGE VOORTZETTING
Na beëindiging van uw dienstverband kunt u op eigen kosten pensioen blijven 
opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. Bij vrijwillige voortzetting betaalt u 
de volledige pensioenpremie (werkgevers- en werknemersbijdrage) zelf. 
Een aanvraag voor vrijwillige voortzetting moet u bij ons indienen binnen negen 
maanden nadat uw dienstverband eindigt. Dat kan telefonisch of per e-mail. 
U krijgt eerst een offerte. Op basis daarvan kunt u beslissen of u zelf pensioen 
wilt opbouwen. U kunt ook kiezen voor gedeeltelijke vrijwillige voortzetting.

EEN NIEUWE BAAN? DAN KUNT U HET 

OPGEBOUWDE PENSIOEN MEENEMEN 

NAAR UW NIEUWE PENSIOENUITVOERDER

WAARDEOVERDRACHT? LET OP!

PNO Media mag alleen meewerken aan waarde-
overdracht als beide pensioenuitvoerders 
voldoende geld hebben. Anders gezegd: de 
beleidsdekkingsgraad moet hoger zijn dan 
100%. Is dat niet zo? Dan kunnen we het proces 
wel starten en door lopen, maar niet helemaal 
afronden. De feitelijke waarde overdracht vindt 
plaats als beide betrokken pensioenuitvoerders een 
beleidsdekkingsgraad hebben bereikt die hoger is 
dan 100%. Onze dekkingsgraad publiceren we elke 
maand op pnomedia.nl.



EEN NIEUWE BAAN? DAN KUNT U HET 

OPGEBOUWDE PENSIOEN MEENEMEN 

NAAR UW NIEUWE PENSIOENUITVOERDER

AFVLOEIINGSREGELING EN PENSIOENOPBOUW
Het is mogelijk dat uw pensioenopbouw wordt voortgezet als onderdeel van een 
afvloeiingsregeling.  Uw werkgever maakt dan afspraken met u over uw bijdrage in 
de pensioen premie en de periode waarin de pensioenopbouw wordt voortgezet. U 
hoeft in die situatie niets te doen. Wij krijgen de informatie door van uw werkgever.

EERDER OF LATER MET PENSIOEN
Het einde van uw dienstverband kan een moment zijn om na te denken 
over uw pensioen. Zo is het mogelijk om uw ouderdomspensioen 

eerder te laten ingaan. Ook kunt u variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering. 
Bijvoorbeeld gedurende een aantal jaren eerst een hoger en daarna een 
lager ouderdomspensioen. U moet er wel rekening mee houden dat een 
ouderdomspensioen in mindering gebracht kan worden op uw eventuele 
WW-uitkering.  
U kunt uw pensioen uitstellen tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. 
Meer informatie over de keuzes die u heeft om uw pensioen af te stemmen op uw 
wensen, vindt u op pnomedia.nl/pensioenkeuzes.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Bent u ziek op het moment dat uw dienstverband eindigt? En ontvangt u 
binnen twee jaar na beëindiging van uw dienstverband een WIA-uitkering? 

Dan zet PNO Media uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voort zonder dat u daarvoor 
premie hoeft te betalen. U hoeft niets aan ons door te geven. We krijgen deze 

informatie door van het UWV, 
de instantie die de WIA-
uitkeringen verzorgt.
 
UIT DIENST NA EEN 
FAILLISSEMENT
Is uw (ex-)werkgever 
failliet, maar zijn niet alle 

pensioenpremies door uw werkgever aan PNO Media betaald? Dan ontvangt u van 
ons hierover bericht. Als u zich bij het UWV meldt, dan zorgen zij ervoor dat (een deel 
van) de niet betaalde pensioenpremie alsnog aan PNO Media wordt betaald.

IS HET EINDE VAN UW DIENST-

VERBAND EEN MOMENT OM NA TE 

DENKEN OVER UW PENSIOEN?

PENSIOENOVERZICHT OP MIJNPNO

Na beëindiging van uw dienstverband ontvangt u 
van PNO Media een opgave van uw opgebouwde 
pensioen. U kunt het ook altijd terugvinden op 
pnomedia.nl/mijnpno. Wilt u eens uitgebreider praten 
over uw pensioen, maak dan een afspraak voor een 
pensioengesprek met een van onze specialisten.
Heeft u ook bij andere pensioenfondsen of -verzekeraars 
pensioen opgebouwd? Dan vindt u een handig 
totaaloverzicht op mijnpensioenoverzicht.nl.
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