
De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in het tweede kwartaal 

van 2022 gestegen van 107,6% naar 112,3%. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. 

Het resultaat op de beleggingen was negatief. Door een hogere rente daalden de

pensioenverplichtingen.
 
KERNCIJFERS

Ultimo 2021 Q1 2022 Q2 2022

Pensioenvermogen (x € miljoen) 8.029 7.556 6.837

Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 7.210 6.495 5.470

Actuele dekkingsgraad 111,4% 116,3% 125,0%

Beleidsdekkingsgraad 104,6% 107,6% 112,3%

Totaalrendement 9,6% -5,8% -9,5%

DE BELEIDSDEKKINGSGRAAD IS EEN GEMIDDELDE
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.

De overheid heeft de regels versoepeld en de financiële gezondheid van PNO Media is 

verbeterd. Bij elkaar zorgt dit ervoor dat we de pensioenen met ingang van 1 augustus 

2022 hebben verhoogd met 2,57%.
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ACTUELE DEKKINGSGRAAD EN RENTE
De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid 
van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen 
(pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst 
moet uitbetalen (pensioenverplichtingen). 

In de grafiek hieronder ziet u in hoeverre de ontwikkeling van de actuele 
dekkingsgraad de ontwikkeling van de rente volgt.
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DE RENTE HEEFT VEEL INVLOED OP DE FINANCIËLE POSITIE 

VAN PENSIOENFONDSEN. ALS DE RENTE STIJGT, NEMEN DE 

VERPLICHTINGEN AF.

In het tweede kwartaal van 2022 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 
116,3% (eind maart 2022) naar 125,0% (eind juni 2022). 
De rente steeg van 1,09% naar 1,98% per 30 juni 2022. Dit zorgde voor lagere 
verplichtingen en een 21,6%-punt hogere actuele dekkingsgraad.
Door het negatieve rendement op de beleggingen in het tweede kwartaal, 
daalde de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 12,6%-punt.



BELEGGINGSPORTEFEUILLE EN RENDEMENT
Het totaalrendement in het tweede kwartaal is -9,5%. De financiële markten waren Het totaalrendement in het tweede kwartaal is -9,5%. De financiële markten waren 
in het tweede kwartaal erg volatiel. De aandelenmarkten lieten flinke verliezen zien, in het tweede kwartaal erg volatiel. De aandelenmarkten lieten flinke verliezen zien, 
tot wel meer dan 10%. Ook de obligatiemarkt daalde sterk. De stijgende rente zorgt tot wel meer dan 10%. Ook de obligatiemarkt daalde sterk. De stijgende rente zorgt 
ervoor dat de koers van obligaties daalt. In het tweede kwartaal steeg de 20-jaars ervoor dat de koers van obligaties daalt. In het tweede kwartaal steeg de 20-jaars 
swaprente met meer dan 1%-punt, een voor de rentemarkt ongekende stijging.swaprente met meer dan 1%-punt, een voor de rentemarkt ongekende stijging.
De hoge inflatie dwingt centrale banken om de rente te verhogen en de inflatie De hoge inflatie dwingt centrale banken om de rente te verhogen en de inflatie 
te beteugelen. Het aangaan van schulden wordt duurder en zet een rem op te beteugelen. Het aangaan van schulden wordt duurder en zet een rem op 
economische groei. economische groei. 
De oorlog in de Oekraïne zorgt niet alleen voor veel menselijk leed maar heeft ook De oorlog in de Oekraïne zorgt niet alleen voor veel menselijk leed maar heeft ook 
grote gevolgen voor de productie en levering van grondstoffen. In Europa is er de grote gevolgen voor de productie en levering van grondstoffen. In Europa is er de 
pijn van hogere energieprijzen, maar in andere delen van de wereld zijn de gevolgen pijn van hogere energieprijzen, maar in andere delen van de wereld zijn de gevolgen 
vooral voelbaar in de prijzen van landbouwproducten zoals graan. In sommigen vooral voelbaar in de prijzen van landbouwproducten zoals graan. In sommigen 
delen van de wereld, denk aan Afrika, zijn er grote zorgen of de eerste behoeften delen van de wereld, denk aan Afrika, zijn er grote zorgen of de eerste behoeften 
voor levensonderhoud wel beschikbaar en betaalbaar blijven voor de bevolking. voor levensonderhoud wel beschikbaar en betaalbaar blijven voor de bevolking. 
De beleggingsportefeuille van PNO Media kan zich niet onttrekken aan de moeilijke De beleggingsportefeuille van PNO Media kan zich niet onttrekken aan de moeilijke 
omstandigheden op de financiële markten. Een goede spreiding over verschillende omstandigheden op de financiële markten. Een goede spreiding over verschillende 
beleggingscategorieën is belangrijk om de neerwaartse risico’s enigszins te beleggingscategorieën is belangrijk om de neerwaartse risico’s enigszins te 
beperken. Zo zijn de prestaties van onze vastgoedportefeuille (niet-beursgenoteerd) beperken. Zo zijn de prestaties van onze vastgoedportefeuille (niet-beursgenoteerd) 
dit jaar nog steeds positief.dit jaar nog steeds positief.

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE
(€ MLN)

BELEGGINGEN
30-06-2022

RENDEMENT 
Q2 2022

RENDEMENT
CUMULATIEF

Zakelijke waarden

Aandelen  2.143  2.143 31,2%31,2% -11,1% -17,9%

Vastgoed  1.018  1.018 14,8%14,8% 4,9% 8,6%

Private equity  444  444 6,5%6,5% 3,4% 13,2%

Infrastructuur  23  23 0,3%0,3% -24,4% -4,7%

Vastrentende waarden

Liability Driven Investments (voor beheersen 

van renterisico’s)

813 11,8% -21,0% -31,4%

Nederlandse hypotheken  1.161 16,9% -9,5% -14,9%

Europese bedrijfsobligaties  420 6,1% -8,2% -13,2%

Amerikaans high yield obligaties  302 4,4% -3,8% -6,1%

Obligaties opkomende markten  429 6,2% -6,2% -11,4%

Liquide middelen  116 1,7% 1,7% 2,1%

Subtotaal  6.869 100% -8,5% -13,4%

Valutaderivaten  -16 -1,1% -1,5%

Totaal  6.853 -9,5% -14,7%

Belegde vooruitontvangen premies -59

DC-regelingen 43 

Pensioenvermogen  6.837 



COLOFON EN DISCLAIMER

Dit kwartaalbericht is een uitgave van Media Pensioen 
Diensten  (MPD) in opdracht van pensioenfonds PNO Media. 
MPD is uitvoerder van de pensioenregelingen van PNO 
Media. Dit kwartaalbericht is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. De genoemde cijfers zijn deels gebaseerd 
op schattingen en niet gecontroleerd door een certificerend 
accountant en actuaris. 
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PROFIEL PNO MEDIA
Pensioenfonds PNO Media verzorgt de pensioenregeling voor 490 werkgevers, 20.000 deelnemers,  
35.000 gewezen deelnemers en ruim 10.000 pensioengerechtigden in de creatieve en digitale 
sector.

Met een pensioenvermogen van € 6,8 miljard behoort PNO Media tot de 30 grootste 
pensioenfondsen in Nederland. Het fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid 
en de naleving daarvan. Een raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. 
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan bestaat uit (gewezen) 
deelnemers, gepensioneerden en werkgevers, en kan ook adviseren over voorgenomen besluiten.

t 035 702 34 20
w pnomedia.nl
e relatiebeheer@mpd.nl

 @PNO_Media

Postadres
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

Bezoekadres
Seinstraat 12
Hilversum
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