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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Pensioenraad voor PNO Media (hierna ‘pensioenraad’) 

over 2020. Het doel van de pensioenraad is te fungeren als overlegplatform voor de bij het fonds 

aangesloten werkgevers(organisaties) en aangesloten werknemers(organisaties) om tot voor 

aangesloten werkgevers bindende afspraken te komen over de invulling van de arbeidsvoorwaarde 

pensioen, indien en voor zover dit niet via collectieve arbeidsovereenkomsten of 

ondernemingsregelingen gebeurt.   

Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft de raad in 2020 de meeste pensioenovereenkomsten 

substantieel moeten aanpassen, met ingrijpende gevolgen voor de deelnemers. Ook over onder 

meer risicohouding en pensioenambitie is uitvoerig gesproken. En ten slotte zijn er verkennende 

besprekingen gevoerd over de majeure veranderingen die ons te wachten staan in het kader van 

de nieuwe pensioenwetgeving. 

De pensioenraad is het pensioenfondsbestuur en de uitvoeringsorganisatie MPD van het fonds 

erkentelijk voor hun inspanningen om dit proces mede in goede banen te leiden. Een delegatie van 

het PNO Media-bestuur neemt op reguliere basis actief deel aan de bijeenkomsten van de 

pensioenraad. De uitvoeringsorganisatie MPD neemt waar gevraagd deel aan de bijeenkomsten. 
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Organisatie 
De pensioenraad wordt bestuurd door een paritair bestuur met een onafhankelijk voorzitter. In de 

pensioenraad zijn de vertegenwoordigers van de aangesloten werkgevers en de aangesloten 

werknemers op een zo evenwichtig mogelijke wijze vertegenwoordigd. De leden van 

werkgeverszijde worden voorgedragen door de Werkgeversvereniging voor de Media. De leden van 

werknemerszijde worden voorgedragen door de volgende werknemersorganisaties gezamenlijk: 

FNV, CNV Vakmensen en de NVJ.  

Als gevolg van de aansluiting van pensioenfonds TrueBlue heeft de pensioenraad besloten om 

zowel aan werkgeverszijde als aan werknemerszijde een zetel beschikbaar te stellen voor de 

vertegenwoordigers uit de digitale sector. Aan werknemerszijde is de zetel inmiddels ingevuld. 

Helaas kent de pensioenraad een groot aantal vacatures: 4 aan werkgeverszijde, 2 aan 

werknemerszijde. Het kost partijen moeite om de vacatures in te vullen.  

De pensioenraad heeft in 2020 zes keer vergaderd. Door corona vonden de vergaderingen digitaal 

plaats.  

Dagelijks bestuur 

De pensioenraad kiest uit zijn midden een vicevoorzitter van werkgeverszijde en een vicevoorzitter 

van werknemerszijde. De onafhankelijk voorzitter en beide vicevoorzitters vormen samen het 

dagelijks bestuur van de pensioenraad. Het dagelijks bestuur is belast met de volgende taken: 

a. Het voorbereiden van de vergaderingen; 

b. Het, na besluitvorming in de pensioenraad, afhandelen van correspondentie aan het bestuur; 

c. Het -zo nodig- voeren van overleg met het fondsbestuur en of de uitvoeringsorganisatie van het 

fonds; 

d. Overige door de pensioenraad c.q. het bestuur van de stichting gemandateerde en/of opgedragen 

taken. 

Het dagelijks bestuur brengt verslag uit aan de pensioenraad over de uitoefening van deze taken. 

Het dagelijks bestuur is vijf keer bijeengeweest.  

In 2020 heeft Gerard Schuiteman zijn lidmaatschap van de pensioenraad opgezegd. Hij was vanaf 

de oprichting van de pensioenraad lid van het dagelijks bestuur namens de werkgevers. De 

pensioenraad is hem zeer erkentelijk voor de energie die hij heeft gestopt in het goed functioneren 

van de raad. Aard Zwaal, ook al vanaf het begin betrokken bij de pensioenraad betrokken, volgt 

hem op als lid van het lid van het dagelijks bestuur.  
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2020 in hoofdlijnen 
De belangrijkste onderwerpen waarover de pensioenraad gesproken heeft zijn het 

pensioenakkoord, de evaluatie van het fondsbeleid, de inhoud van de pensioenregeling, de 

haalbaarheidstoets 2020 en de risicohouding en pensioenambitie. Daarnaast heeft de pensioenraad 

net als de rest van Nederland te maken gehad met de gevolgen van de uitbraak van het 

coronavirus. 

Coronacrisis 

De activiteiten van de bedrijven die onder de invloedssfeer van de pensioenraad vallen zijn hard 

geraakt door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. De pensioenraad heeft gedurende 

het jaar 2020 verschillende signalen ontvangen van werkgevers dat de continuïteit van hun bedrijf 

in het nauw komt. Ten tijde van vaststelling van dit jaarverslag is er nog alom onzekerheid over de 

omvang en duur van deze crisis. 

Inhoud van de pensioenregeling 

In 2020 heeft de pensioenraad uitvoerig gesproken over de inhoud van de pensioenregeling in 

2021. Eind 2019 werd duidelijk dat de premie in 2021 fors zal stijgen als gevolg van de uitkomsten 

van de commissie Dijsselbloem. Vanaf 2021 moeten fondsen namelijk rekenen met lagere 

rendementen en een lagere rentetermijnstructuur. Zeker gezien de gevolgen van de 

coronapandemie wilde de Pensioenraad een forse premiestijging zien te voorkomen. Dat kan alleen 

wanneer de verschillende pensioenregelingen worden aangepast. Dat is dan ook gebeurd.  

Voor de regelingen die een partnerpensioen op opbouwbasis kenden, is dat omgezet in een 

partnerpensioen op risicobasis. Daarmee wordt vooruitgelopen op het nieuwe pensioenstelsel, 

waarin het partnerpensioen op opbouwbasis wordt afgeschaft. Voor de regelingen die al 

partnerpensioen op risicobasis kennen, is gekozen voor een verlaging van het opbouwpercentage 

voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.  

Er is geen gebruik gemaakt van de optie tot verhogen van de franchise vanwege het grote 

herverdelingseffect dat optreedt ten nadele van de lager betaalden.  

Deze aanpassingen zijn afgesproken voor de duur van 1 jaar. In 2021 wordt bekeken of er ruimte 

is voor verbetering van de regelingen.  

Pensioenakkoord 

In 2019 hebben kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord bereikt over 

de vernieuwing van het pensioenstelstel. In 2020 is het pensioenakkoord verder uitgewerkt. De 

Pensioenraad is begonnen met verkennende presentaties en besprekingen over de keuzes die in dit 

kader gemaakt moeten worden. Het gaat dan om de vraag hoe de pensioencontracten er straks uit 

gaan zien, maar ook over de transitie naar de nieuwe situatie toe. Voorlopig zijn er nog vooral veel 

vragen, maar duidelijk is wel dat de Pensioenraad de komende jaren veel energie zal moeten 

steken in deze materie. 

Evaluatie fondsbeleid 

In het tweede kwartaal van 2020 heeft PNO Media het fondsbeleid geëvalueerd. Hierin is zowel het 

pensioenbeleid als het strategische beleggingsbeleid beoordeeld.  

Risicohouding 

Onderdeel van de evaluatie van het fondsbeleid is de risicobereid van de (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden van PNO Media. Hier is in 2020 uitvoerig onderzoek  naar gedaan. Het 

zogenaamde risicobereidheidsonderzoek is bedoeld om na te gaan in welke mate het 

beleggingsbeleid van het fonds aansluit bij de bereidheid van de doelgroep om risico’s te 

aanvaarden betreffende het pensioen. De pensioenraad heeft kennisgenomen van de uitkomsten 

van het risicobereidheidsonderzoek en heeft het bestuur geadviseerd de huidige risicohouding in 

het beleggingsbeleid te handhaven.  

Na vaststelling van het nieuwe fondsbeleid is in december 2020 de kortetermijnrisicohouding (VEV-

bandbreedte) en de langetermijnrisicohouding (grenzen haalbaarheidstoets) tezamen met de 
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pensioenambitie vastgesteld. De pensioenraad neemt het volgende standpunt in ten aanzien van 

de risicohouding. 

Risicohouding korte termijn: 
De pensioenraad gaat akkoord met het aanpassen van de VEV-bandbreedte en stemt in met een 
bandbreedte die loopt van 17,8% tot en met 23,7%. 

Risicohouding lange termijn:  
Het fonds voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. Dit is een wettelijk verplichte toets waarmee 

het pensioenfonds bekijkt of het over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waarnaar 

gestreefd wordt en welke risico’s daarbij spelen. Als de haalbaarheidstoets niet wordt gehaald moet 

het pensioenfonds in overleg treden met de sociale partners. De uitkomst van dit overleg kan zijn 

dat de uitkomsten door de sociale partners worden geaccepteerd of dat het beleid moet worden 

aangepast.  

De haalbaarheidstoets 2020 is niet gehaald. De uitkomsten zijn als volgt: 

• het verwachte pensioenresultaat vanuit de actuele dekkingsgraad is 88,9% (2019: 80,3%). Dit 

ligt boven de gekozen ondergrens van 80,0%; 

• het pensioenresultaat vanuit de actuele dekkingsgraad in het slechtweerscenario is 47,5% 

(2019: 41,0%). Ten opzichte van het verwachte pensioenresultaat is dit een afwijking van 

46,6% (100% - 47,5%/88,9%). In 2019 was de afwijking 49,0%. Dit ligt boven de gekozen 

maximale bandbreedte van 45,0%. 

De pensioenraad gaat akkoord met het aanpassen van de ondergrens van de haalbaarheidstoets en 
stemt in met het vergroten van de bandbreedte van 45% naar 50% voor wat betreft het verschil 

tussen het verwachte pensioenresultaat en het resultaat in een slechtweer-scenario.  

Pensioenambitie 

De pensioenambitie geeft het streven naar pensioen op de lange termijn weer. De pensioenraad is 

het met het bestuur eens dat geprobeerd wordt een zo realistisch mogelijke ambitie te formuleren. 

Het bestuur stelde voor om in de aangepaste pensioenambitie de expliciete verwachting op te 

nemen dat het fonds onder het huidige toezichtkader per 31 december 2024 een aanzienlijke 

korting moet worden doorgevoerd. Dit vond de pensioenraad prematuur. De minister zou immers 

op zeer korte termijn laten weten hoe het regime eruit zal zien tijdens de transitieperiode. 

Verwacht wordt dat mogelijke kortingsmaatregelen aanzienlijk verzacht zullen worden.  

In afwachting van definitieve regelgeving stelde de pensioenraad daarom voor om de definitie van 

de pensioenambitie uit 2017 te updaten naar 2020 en aan te geven dat het bestuur er van uit gaat 

de eerste 15 jaar niet te kunnen indexeren en niet specifiek op de kortingskans per 

31 december 2024 in te gaan. Daarnaast stelde de pensioenraad voor om, wanneer iedereen 

bekend is met het transitiebeleid, opnieuw naar de formulering van de pensioenambitie te kijken. 

Het bestuur heeft besloten om in de definitie van de pensioenambitie de kortingskans per 

31 december 2024 niet specifiek te benoemen. Wel is in de definitie de mogelijkheid tot verlaging 

op enig moment opgenomen.  
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Jaarrekening 
De pensioenraad beschikt niet over eigen middelen. Met het pensioenfonds is afgesproken dat 

redelijke kosten, op aanvraag van het dagelijks bestuur van de pensioenraad, door het 

pensioenfonds vergoed worden. Dit betreft onder andere vacatiegeld en de vergoeding van 

opleidingen. Deze kosten vallen onder ‘bestuurskosten’ in het jaarverslag van PNO Media. Op basis 

hiervan hoeft de pensioenraad geen balans op te stellen  
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Personalia per 31 december 2020 

Van werkgeverszijde 

• Dhr. M. Minkman (sinds 1 oktober 2020) 

• Dhr. J.H.L. Pannekoek 

• Dhr. H.J. Slendebroek 

• Dhr. A.L. Zwaal 

• 4 vacatures 

Van werknemerszijde 

• Dhr. W.T.J. Beens ( sinds 1 oktober 2020) 

• Dhr. J. Dijckmeester 

• Mw. N. Demirtas 

• Dhr. M.A.M. Kothman 

• Dhr. E. Rezelman 

• Dhr. P. Vlaming (sinds 23 maart 2020) 

• 2 vacatures 

Onafhankelijk voorzitter 

• Dhr. K.C.C.M. van Hoof 

In 2020 is afscheid genomen van de heren D.P. van Pelt en G.W. Schuiteman als leden namens de 

werkgevers.  


