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Pensioenreglement Netto Pensioen 
 

Dit pensioenreglement Netto Pensioen is  van toepassing als vrijwillige 
pensioenregeling voor Deelnemers aan de Basispensioenreglementen 
van Pensioenfonds PNO Media, mits door de betreffende Werkgever is 
gekozen voor toepasselijkheid van de Netto Pensioenregeling. 
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HOOFDSTUK 1  DE NETTO PENSIOENREGELING 
 
 
Artikel 1.1 Vrijwillige pensioenregeling 
De Netto Pensioenregeling is een vrijwillige pensioenregeling in de zin van artikel 1 van de 
Pensioenwet. 
 
Artikel 1.2 Fiscale duiding Netto Pensioenregeling 
De Netto Pensioenregeling is een regeling als bedoeld in afdeling 5.3B van de 
Wet inkomstenbelasting 2001. 
 
Artikel 1.3 Aanvulling op de Basispensioenreglementen 
Het Pensioenreglement Netto Pensioen is een aanvulling op de 
Basispensioenreglementen van PNO Media (het Fonds). Dit zijn de 
Basispensioenreglementen waaraan verplicht wordt deelgenomen uit hoofde 
van het dienstverband met een van de Werkgevers en die de mogelijkheid tot 
deelname aan de Netto Pensioenregeling bevatten. De betreffende 
Basispensioenreglementen worden in dit pensioenreglement aangeduid als de 
Basispensioenreglementen waarop de Netto Pensioenregeling van toepassing 
is, of kortweg met het Basispensioenreglement. De bijbehorende 
pensioenregelingen worden aangeduid als de Basispensioenregelingen. 
 
Artikel 1.4 Begripsbepalingen en definities 
De begripsbepalingen en definities in het Basispensioenreglement  zijn, voor zover 
deze in de Netto Pensioenregeling worden gehanteerd, onverkort van toepassing 
op de Netto Pensioenregeling tenzij in het Netto Pensioenreglement uitdrukkelijk 
anders wordt bepaald. 
 
Artikel 1.5 Aanvullende begripsbepalingen en definities 
 
Aanvangsdatum verzekering partnerpensioen 
De vroegste datum, gelegen na de aanvang van het meest recente deelnemerschap aan de 
Basispensioenregeling en gelegen op of na 1 januari 2015, waarop het Netto pensioensalaris 
van de deelnemer hoger was dan de Netto franchise. 
 
Basispensioenregeling 
De pensioenregeling uit hoofde van het van toepassing zijnde Basispensioenreglement. 
 
Basispensioenreglement 
Het op de betreffende Aspirant Deelnemer, (Gewezen) Deelnemer of Gepensioneerde van 
toepassing zijnde Pensioenreglement van het Fonds waarop dit Pensioenreglement Netto 
Pensioen een aanvulling is. 
 
Deelnemersjaren partnerpensioen 
De jaren vanaf de Aanvangsdatum verzekering partnerpensioen tot de 
Pensioendatum voor zover de jaren liggen na de eerste dag van de maand waarop 
de (aspirant) deelnemer de 21-jarige leeftijd bereikt (voor Basisreglementen waarin 
deelname eerst aanvangt bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd), dan wel waarop 
de Deelnemer de 15-jarige leeftijd bereikt (voor Basisreglementen waarin deelname 
eerst aanvangt bij het bereiken van de 15-jarige leeftijd).  
 
Deeltijdpercentage 
De arbeidsduur in het Deeltijddienstverband gedeeld door de volledige arbeidsduur bij de 
Werkgever, gemaximeerd op 100%. 
 
Gemiddelde deeltijdpercentage 
Het over de Deelnemersjaren partnerpensioen berekende gemiddelde 
Deeltijdpercentage. Dit percentage wordt berekend op basis van het opgebouwd 
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Deeltijdpercentage en de aanname dat het huidig Deeltijdpercentage voor de 
toekomstige Deelnemersjaren partnerpensioen niet zal wijzigen. 
 
Flexibiliseren 
Met Flexibiliseren wordt bedoeld dat de waarde van de ingekochte aanspraken 
aan ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt omgeruild voor aanspraken 
met een andere verhouding tussen het ouderdomspensioen en partnerpensioen 
en/of een andere ingangsdatum van het ouderdomspensioen en/of een in 
uitkeringshoogte variërend ouderdomspensioen. 
 
Huidig deeltijdpercentage 
Het Deeltijdpercentage zoals dat op de berekeningsdatum van toepassing is. 
 
Huwelijksjaren 
Het aantal jaren dat een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd 
zoals dat kan worden vastgesteld op de datum van echtscheiding of van scheiding 
van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap indien en voor 
zover deze jaren samenvallen met de jaren van deelname aan de Netto 
Pensioenregeling. 
 
Negatieve risicopremie 
De negatieve risicopremie zoals bedoeld in artikel  4.6 
 
Netto franchise 
Het bedrag zoals bedoeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964  
(2020: € 110.111,-). 
 
Netto pensioengrondslag 
Netto pensioensalaris verminderd met de netto Franchise. 
 
Netto Pensioenregeling 
De netto pensioenregeling zoals in dit reglement opgenomen. 
 
Netto pensioensalaris 
 Het pensioengevend salaris zoals van toepassing voor de Basispensioenregeling, zonder 
maximering.  
 
Opgebouwd deeltijdpercentage 
Het over de achterliggende Deelnemersjaren partnerpensioen gemiddelde van de 
Deeltijdpercentages. 
 
Pensioenkapitaal 
Het kapitaal ten behoeve van de Deelnemer dat wordt gevormd door de 
elementen zoals genoemd in artikel 4.1 lid 2 van dit netto pensioenreglement. 
 
Rekenrente 
De groeivoet van de technische voorziening pensioenaanspraken zoals 
bepaald gelijktijdig met de bepaling van de tarieven die gehanteerd worden bij 
het flexibiliseren van de netto pensioenaanspraken. 
 
. 
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HOOFDSTUK 2  DEELNAME AAN DE NETTO PENSIOENREGELING 
 
 
Artikel 2.1 Deelname aan de Netto Pensioenregeling 
Voorwaarden voor toetreding als (Aspirant) Deelnemer aan de Netto 
Pensioenregeling zijn: 

1. (Aspirant) deelname in één van de Basispensioenregelingen van PNO Media 
waarop de Netto Pensioenregeling van toepassing is. Onder deelname wordt 
niet de deelname uit hoofde van vrijwillige voortzetting en/of voortzetting 
gedurende onbetaald verlof van een Basisregeling verstaan of deelname 
aan één van de Basisregelingen van het Fonds tijdens 
Arbeidsongeschiktheid. 

2. De desbetreffende Werkgever heeft gekozen voor het aanbieden van de Netto 
Pensioenregeling. 

3. Het voltijd Netto pensioensalaris bedraagt meer dan de Netto franchise. 
4. De (Aspirant) Deelnemer kiest voor deelname aan de Netto 

Pensioenregeling. 
5. Aspirant-deelname is alleen mogelijk indien deze vorm van 

deelname ook mogelijk is aan de Basisregeling. Deelname aan de 
Netto Pensioenregeling als Tussencontractsdeelnemer is niet 
mogelijk.  

 
Artikel 2.2 Wanneer eindigt het deelnemerschap? 
Het deelnemerschap aan de Netto Pensioenregeling eindigt: 

a. bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de Werkgever; 
b. bij overlijden van de Deelnemer; 
c. bij volledige pensionering 
d. bij beëindiging van de deelname op verzoek van de Deelnemer; 
e. indien het voltijd netto pensioensalaris minder bedraagt dan de Netto 

franchise; 
f. bij beëindiging van de keuze van de Werkgever voor het  aanbieden 

van de Netto Pensioenregeling. 
 
Artikel 2.3 Waar is de Deelnemer voor verzekerd? 

1. De Netto Pensioenregeling is opgebouwd uit twee modules, module 1 en module 2. 
2. Het karakter van module 1 is een Uitkeringsovereenkomst. Module 1 

verzekert op risicobasis een aanspraak op partnerpensioen en een 
aanspraak op wezenpensioen. 

3. Het karakter van module 2 is een Premieovereenkomst. Module 2 geeft 
aanspraak op een Pensioenkapitaal bij leven. Dit Pensioenkapitaal bij 
leven wordt op reglementair bepaalde tijdstippen aangewend voor de 
inkoop van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. 

4. Deelnemers kunnen kiezen voor deelname aan alleen module 1, 
deelname aan alleen module 2 of deelname aan module 1 en module 2. 

5. Aspirant-deelnemers kunnen uitsluitend kiezen voor deelname aan module 
1. 

6. De Netto Pensioenregeling biedt geen dekking voor het 
Arbeidsongeschiktheidspensioen. 

7. De Netto Pensioenregeling voorziet in het geval van een ingegaan (tijdelijk) 
ouderdomspensioen niet in een eenmalige uitkering bij overlijden. 

 
Artikel 2.4 Voortzetting deelnemerschap bij Arbeidsongeschiktheid 

1. De Netto Pensioenregeling biedt geen dekking voor premievrijstelling bij 
Arbeidsongeschiktheid. 
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HOOFDSTUK 3  MODULE 1: RISICODEKKING BIJ OVERLIJDEN 
 
 
Artikel 3.1 Risicodekking bij overlijden 

1. De Deelnemer die kiest voor deelname aan module 1 heeft een 
aanspraak op partnerpensioen en wezenpensioen. 

2. De Deelnemer kan kiezen voor module 1 op het moment dat de Deelnemer 
voor het eerst voldoet aan de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de 
Netto Pensioenregeling of op een later moment waarop de Partner van de 
Deelnemer begunstigde voor het partnerpensioen in de 
Basispensioenregeling wordt op grond van de bepalingen van het 
Basispensioenreglement. Voor aanmelding zonder aanvullende (medische) 
voorwaarden zoals bedoeld onder lid 3, wordt een termijn van 2 maanden 
gehanteerd waarbinnen de aanmelding door het fonds moet zijn ontvangen. 

3. Aan een verzoek tot deelname aan module 1, anders dan de bij lid 2 
genoemde momenten, kunnen aanvullende (medische) voorwaarden worden 
gesteld. De kosten van een eventueel medisch onderzoek zijn voor rekening 
van de Deelnemer. 

4. De voor deze risicodekking verschuldigde premies worden vastgesteld op 
basis van een sekseneutrale tariefstelling voor de Netto 
Pensioenregeling. Deze premies zijn opgenomen in bijlage 1. 

5. De maandelijkse inleg voor de Netto Pensioenregeling voor een 
Deelnemer die kiest voor deelname aan module 1 is gelijk aan de op basis 
van lid 4 voor de risicodekking verschuldigde premies per maand. 

6. De tarieven zoals bedoeld in lid 4 worden jaarlijks vastgesteld. 
 
Artikel 3.2 Partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis 

1. Het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis waardoor de verzekering 
hiervan eindigt zodra het deelnemerschap en/of het partnerschap wordt 
beëindigd. Een Partner kan alleen worden verzekerd indien deze Partner 
ook Partner is in de zin van de Basispensioenregeling. 

2. Het partnerpensioen is gelijk aan de Netto pensioengrondslag 
vermenigvuldigd met het aantal Deelnemersjaren partnerpensioen 
vermenigvuldigd met het gemiddelde Deeltijdpercentage en 
vermenigvuldigd met 0,585%. Tot het aantal Deelnemersjaren worden ook 
de extra (fictieve) deelnemersjaren voor het partnerpensioen gerekend die 
worden verkregen uit hoofde van artikel 7.2 lid 2. 

3. Het wezenpensioen op risicobasis is alleen verzekerd indien en voor zover 
partnerpensioen verzekerd is. Het wezenpensioen is gelijk aan de Netto 
pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal Deelnemersjaren 
partnerpensioen vermenigvuldigd met het gemiddelde deeltijdpercentage 
en vermenigvuldigd met 0,117%. Tot het aantal Deelnemersjaren worden 
ook de extra (fictieve) deelnemersjaren voor het wezenpensioen gerekend 
die worden verkregen uit hoofde van artikel 7.2 lid 2.  

4. Het in dit artikel bedoelde partnerpensioen en/of wezenpensioen gaat in 
bij overlijden van de Deelnemer indien en voor zolang de Deelnemer 
heeft gekozen voor deelname aan module 1 risicodekking bij overlijden. 

 
 

Artikel 3.3 Beëindiging risicodekking bij overlijden 
1. De dekking van het partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis 

eindigt als niet langer aan minstens één van de voorwaarden in artikel 
2.1 wordt voldaan. 

2. De dekking van het partnerpensioen en wezenpensioen op risicobasis 
wordt tevens beëindigd als de Deelnemer en diens Partner een schriftelijk 
verzoek hiertoe bij het fonds indienen. 

 



 

9  

HOOFDSTUK 4  MODULE 2: PENSIOENKAPITAAL BIJ LEVEN 
 
 
Artikel 4.1 Pensioenkapitaal bij leven 

1. De Deelnemer die kiest voor deelname aan module 2 bouwt door premie-
inleg een Pensioenkapitaal bij leven op. 

2. Het saldo van het Pensioenkapitaal bestaat uit de volgende elementen: 
a. De door de Deelnemer ingelegde premies; 
b. Een door middel van een waardeoverdracht binnengekomen 

Pensioenkapitaal uit hoofde van een netto pensioenregeling; 
c. Het saldo van de op het Pensioenkapitaal bijgeschreven 

beleggingsopbrengsten en beleggingsverliezen; 
d. De Negatieve risicopremies uit hoofde van artikel 4.6;  
e. De aan het Pensioenkapitaal onttrokken bedragen voor de inkoop van Netto 

pensioen. 
3. De jaarlijks maximaal in te leggen pensioenpremie is gelijk aan een 

leeftijdsafhankelijk premiepercentage van de Netto pensioengrondslag 
vermenigvuldigd met het huidige Deeltijdpercentage. De maximum in te 
leggen pensioenpremie wordt periodiek getoetst. 

4. In het geval de Deelnemer slechts een gedeelte van het jaar voldoet aan 
de voorwaarden om deel te nemen aan de Netto Pensioenregeling wordt 
de maximum premie pro rata verlaagd. 
5. De Deelnemer kan één keer per kalenderjaar variëren in de hoogte in 
premie door middel van het kiezen van een percentage van het maximale 
premiepercentage (benuttingspercentage). De premie mag echter niet 
meer bedragen dan het maximum conform lid 3. Het in lid 3 bedoelde 
leeftijdsafhankelijke premiepercentage is vastgelegd in de volgende tabel. 
Voor de bepaling van de hoogte van het premiepercentage wordt 
uitgegaan van de leeftijd van de Deelnemer (in hele jaren zonder 
afronding) op de toetredingsdatum en daarna maandelijks op de eerste 
van de maand waarover de premie verschuldigd  is.  

 
Leeftijd Premiepercentage 
15 tot en met 19 jaar 3,5 
20 tot en met 24 jaar 3,9 
25 tot en met 29 jaar 4,5 
30 tot en met 34 jaar 5,3 
35 tot en met 39 jaar 6,1 
40 tot en met 44 jaar 7,1 
45 tot en met 49 jaar 8,2 
50 tot en met 54 jaar 9,6 
55 tot en met 59 jaar 11,3 
60 tot en met 64 jaar 13,4 
65 tot en met 67 jaar 15,5 

 
Artikel 4.2 Verschuldigde premie  

1. Het bestuur stelt ieder jaar de hoogte van de verschuldigde 
premie vast. Deze premie bestaat uit (voor zover van toepassing) 
het maximale premiepercentage als bedoeld in artikel 4.1 en de 
premies voor de risicodekkingen zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 4 
alsmede de opslagen voor kosten en solvabiliteit. 

2. De Werkgever is voor iedere bij hem in dienst zijnde 
Deelnemer aan de Netto Pensioenregeling , maar uiterlijk tot 
de Pensioenrichtdatum premie aan het Fonds verschuldigd. 

3. Indien een Deelnemer in deeltijd werkt, berekent het Fonds de 
premies zoals bedoeld in dit artikel in eerste instantie op basis 
van een Voltijddienstverband. Deze premie wordt vervolgens 
vermenigvuldigd met het Deeltijdpercentage van de 
Deelnemer. 
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4. Een gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Deelnemer die voor (een 
gedeelte van) zijn restcapaciteit bij een Werkgever in dienst 
blijft, wordt in het kader van dit artikel beschouwd als een 
Deelnemer met een deeltijddienstverband. De premie die het 
Fonds aan de Werkgever in rekening brengt wordt op basis 
van het deeltijddienstverband bepaald conform lid 3 van dit 
artikel. Voor het arbeidsongeschikte deel geldt dat 
voortzetting van de Netto Pensioenregeling niet mogelijk is.  
 

Artikel 4.3 Premieverdeling 
De premieverdeling is een zaak tussen Werkgever en werknemer. 
 
Artikel 4.4 Betaalbaarstelling en belegging van de premie 
De Werkgever is de in artikel 4.2 bedoelde premies volledig 
verschuldigd uiterlijk per de eerste dag van iedere maand volgend op 
de maand waarop de premies betrekking hebben. De premies dienen 
per deze datum door de Werkgever te worden afgedragen aan het 
Fonds. De volledige staffelpremie wordt vervolgens belegd op de 
wijze als omschreven in artikel 4.7.   
 
Artikel 4.5 Correcties in het premiepercentage 
Indien niet tijdige of onjuiste aanlevering van gegevens, niet tijdige of onjuiste 
betaling van de premies door de Werkgever, of niet tijdige of onjuiste verwerking 
van gegevens geresulteerd hebben in onjuiste storting van premies dan wordt de 
storting zo gecorrigeerd, dat het resultaat hetzelfde is als dit zou zijn geweest 
indien direct de juiste storting zou zijn gedaan.  
 
Artikel 4.6 Negatieve risicopremie 

1. Bij overlijden van de Deelnemer vóór de Pensioenrichtdatum valt het 
Pensioenkapitaal vrij ten gunste van het sterfteresultaat van het Fonds. 

2. De Deelnemer wordt, in verband met het overlijdensrisico, bij leven 
gecompenseerd door bijschrijving van een Negatieve risicopremie op het 
Pensioenkapitaal. 

3. De onder lid 1 bedoelde Negatieve risicopremie wordt jaarlijks bepaald, 
gelijktijdig met de jaarlijkse vaststelling van de risicopremies voor 
Deelnemers aan module 1. 

4. De hoogte van de bijschrijving van de Negatieve risicopremies zoals 
bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt gebaseerd op de hoogte van het 
Pensioenkapitaal per berekeningsdatum vermenigvuldigd met de 
overlijdenskans op maandbasis van de Deelenemer.  

5. De onder lid 1 bedoelde Negatieve risicopremie wordt, bij in leven zijn van 
de Deelnemer, aan het eind van iedere maand toegevoegd aan het 
Pensioenkapitaal. 

 
Artikel 4.7 Belegging van het Pensioenkapitaal 

1. Het Pensioenkapitaal wordt belegd volgens de life cycle methodiek op 
basis van het door de Deelnemer gekozen risicoprofiel. Het 
Pensioenkapitaal wordt op basis van dit risicoprofiel belegd in een life 
cycle profiel. De beleggingsmixen binnen het life cycle profiel zijn 
afgestemd op het betreffende risicoprofiel. Er zijn drie life cycle profielen: 
offensief (meer risico), neutraal (gemiddeld risico) of defensief (minder 
risico).  

2. Binnen de life cycle profielen is de samenstelling van de beleggingsmix  
voorts onderverdeeld in leeftijdscohorten, waarbij de beleggingsmix wordt 
aangepast indien een leeftijdswijziging leidt tot overgang naar een nieuw 
leeftijdscohort (gebaseerd op de duur tot de Pensioenrichtdatum).  

3. De Deelnemer maakt een keuze voor een life cycle profiel door het 
invullen van de risicoprofiel vragenlijst. De uitkomst van deze vragenlijst is 
leidend voor het vaststellen van het life cycle profiel op basis waarvan 
belegd zal worden. Bij aanvang deelname en indien de (Gewezen) 
Deelnemer daarna geen keuze maakt dan wordt belegd in de life cycle 
profiel neutraal. 
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4. De risicoprofiel vragenlijst dient bij iedere voorgenomen wijziging van het 
life cycle profiel te worden ingevuld. De uitkomst van het risicoprofiel is 
leidend voor de wijziging naar een ander life cycle profiel. De Deelnemer 
kan er wel voor kiezen om na invulling van de risicoprofiel vragenlijst af te 
zien van een wijziging van life cycle profiel.  

5. Een wijziging van het life cycle profiel kan niet met terugwerkende kracht 
en wordt uitgevoerd na verwerking door de administratie van de gemaakte 
keuze tot wijziging aan de hand van de risicoprofiel vragenlijst.  

6. Indien het Basispensioenreglement van de Deelnemer het PNO 
Pensioenreglement DC Life Cycle betreft, dan geldt dat het life cycle 
profiel waarin in de Basisregeling wordt belegd, ook van toepassing is op 
de belegging van het Pensioenkapitaal in de Netto Pensioenregeling.  

7. De life cycle profielen worden periodiek getoetst aan de risicohouding van 
het Fonds zoals vastgesteld door het Bestuur.  

8. De life cycle profielen zijn afgestemd op zowel een stabiele als variabele 
uitkering.  

9. Het rendement op de beleggingen kan zowel positief als negatief zijn. Het 
beleggingsrisico is voor rekening van de Deelnemer. De waarde van de 
beleggingen stijgt niet automatisch mee met de inflatie en het indexerings- 
en verlagingsbeleid van het Fonds zoals opgenomen in artikel 5.3  van dit 
Reglement  en in het Basisreglement is niet van toepassing op het 
Pensioenkapitaal en/of de beleggingen. 

10. De beheerkosten (kosten voor het beheer van de beleggingen en 
pensioenuitvoering) worden in mindering gebracht op het 
beleggingsrendement. Alle beleggingskosten worden in de aan/verkoop 
koers van de beleggingen verdisconteerd. 

 
Artikel 4.8 Aanwending saldo Pensioenkapitaal 

1. Bij in leven zijn van de Deelnemer op het omzettingstijdstip zal het 
Pensioenkapitaal worden aangewend voor de inkoop van 
ouderdomspensioen gecombineerd met 70% partnerpensioen en een 
wezenpensioen van 14% van het ouderdomspensioen. Bij de bepaling van 
het bedrag aan in te kopen partnerpensioen en wezenpensioen wordt 
rekening gehouden met reeds verworven aanspraken op bijzonder 
partnerpensioen uit hoofde van artikel 4.10.  

2. Het Pensioenkapitaal dat op de Pensioenrichtdatum van een Deelnemer 
aanwezig is, wordt geheel omgezet in Pensioenaanspraken. 

3. De omzettingstijdstippen zijn het in artikel 4.9 omschreven tijdstip en de 
Pensioenrichtleeftijd van de Deelnemer of, indien dit eerder is, de 
vervroegde Pensioendatum. Bij Scheiding als bedoeld in artikel 4.10 wordt 
op de scheidingsdatum een deel van het Pensioenkapitaal aangewend 
voor de inkoop van een aanspraak op bijzonder partnerpensioen.  

 
Artikel 4.9 Beëindiging van deelnemerschap aan de Basispensioenregeling  
 voor de Pensioenrichtleeftijd 
Indien het deelnemerschap aan de Basispensioenregeling eindigt vóór de 
Pensioenrichtleeftijd anders dan door pensionering of overlijden, of indien het 
deelnemerschap aan deze netto pensioenregeling eindigt door één van de redenen 
zoals genoemd in artikel 2.2 d tot en met f van dit reglement, dan wordt het 
Pensioenkapitaal zoals vastgesteld op het moment van de beëindiging van het 
deelnemerschap aangewend voor de inkoop op basis van de uitgangspunten in artikel 
4.8 lid 1. 

 
Artikel 4.10 Scheiding voor beëindiging deelnemerschap, gevolgen voor het 

partnerpensioen 
1. In geval van Scheiding van een Deelnemer wordt voor de 

desbetreffende Gewezen Partner een bijzonder partnerpensioen 
ingekocht ter hoogte van het partnerpensioen dat de Deelnemer zou 
hebben verkregen als hij op het tijdstip van Scheiding uit dienst zou 
zijn getreden.  

2. De Gewezen Partner kan afstand doen van de aanspraak op het t 
bijzonder partnerpensioen indien dit is overeengekomen bij huwelijkse 
voorwaarden, voorwaarden van een geregistreerd partnerschap, 
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notariële akte in verband met de Gezamenlijke huishouding of 
schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de Scheiding en dit 
binnen twee jaar na de Scheidingsdatum door de Gewezen Partner of 
de Deelnemer aan het Fonds is gemeld. De afspraak tot het doen van 
afstand is voor het Fonds alleen bindend indien het Fonds hiermee 
instemt en bereid is het uit de afwijking voortvloeiend risico te dekken. 

 
 

Artikel 4.11 Scheiding voor beëindiging deelnemerschap, gevolgen voor het 
ouderdomspensioen 

1. In geval van Scheiding van een Deelnemer voor beëindiging van het 
deelnemerschap en op schriftelijk verzoek van de Deelnemer en/of de 
Gewezen Partner en onder de wettelijke voorwaarden verwerft de 
Gewezen Partner een recht op uitbetaling van een deel van het 
ouderdomspensioen ter hoogte van 50% van het tijdens het huwelijk 
opgebouwde ouderdomspensioen. 

2. Op de scheidingsdatum is 50% van het opgebouwde ouderdomspensioen 
gelijk aan de helft van: het Pensioenkapitaal op de scheidingsdatum na 
aftrek van de waarde voor de inkoop van de aanspraak op bijzonder 
partnerpensioen als bedoeld in artikel 4.10., vermenigvuldigd met het 
aantal Huwelijksjaren gedeeld door het aantal achterliggende 
Deelnemersjaren sinds de meest recente voorgaande toepassing van dit 
artikel voor de Deelnemer. Bij de in de vorige volzin bedoelde 
vermenigvuldiging worden zowel het aantal Deelnemersjaren als het 
aantal Huwelijksjaren gewogen met de over deze jaren van toepassing 
zijnde Deeltijdpercentages.  

3. Bij beëindiging van het deelnemerschap aan de Netto Pensioenregeling, 
dan wel op de Pensioenrichtdatum of, indien vervoegd, de eerder 
vervroegde Pensioendatum van de Deelnemer wordt het in lid 2 
genoemde deel van het Pensioenkapitaal aangewend voor de inkoop van 
ouderdomspensioen op het leven van de Deelnemer waarbij er een recht 
op uitbetaling van dit ouderdomspensioen toekomt aan de Gewezen 
Partner. Als de Gewezen Partner overlijdt voor beëindiging van de 
deelname aan deze Netto Pensioenregeling, dan wel voor de 
Pensioenrichtdatum of, indien vervoegd, de eerder vervroegde 
Pensioendatum van de Deelnemer dan vloeit het recht op uitkering van 
het in dit artikel omschreven deel van het ouderdomspensioen terug naar 
de Deelnemer.  Als de Gewezen Partner overlijdt na beëindiging van het 
deelnemerschap door de Deelnemer aan deze Netto pensioenregeling, 
dan wel op of na de Pensioenrichtdatum of, indien vervoegd, de eerder 
vervroegde Pensioendatum van de Deelnemer dan wordt het op grond 
van dit lid bij het Fonds ingekochte ouderdomspensioen met 
uitbetalingsrecht voor de Gewezen Partner (na pensionering) uitbetaald 
aan de Deelnemer. 

4. De Gewezen Partner en de Deelnemer kunnen bij huwelijkse 
voorwaarden, voorwaarden van een geregistreerd partnerschap, of een 
schriftelijke overeenkomst met het oog op de Scheiding een andere 
verdeling overeenkomen dan zoals bedoeld in leden 3 en 4 van dit artikel 
of een verevening volledig uitsluiten. 

 
Artikel 4.12 Scheiding na beëindiging van het deelnemerschap 

1. Bij Scheiding in de zin van artikel 4.10 van een Gewezen Deelnemer of 
Gepensioneerde verwerft de desbetreffende Gewezen Partner een bijzonder 
partnerpensioen. 

2. Het bijzonder partnerpensioen bedoeld onder lid 1 is gelijk aan het 
premievrije partnerpensioen uit hoofde van de Netto Pensioenregeling, 
indien van toepassing onder aftrek van het bijzonder partnerpensioen dat 
aan een voorgaande Gewezen Partner is toegekend. 

3. Bij Scheiding in de zin van artikel 4.11 van een Gewezen Deelnemer of 
Gepensioneerde en op schriftelijk verzoek en onder de wettelijke 
voorwaarden, verwerft de desbetreffende Gewezen Partner een recht op 
uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen. 

4. Het recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen zoals 
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bedoeld onder lid 3 is gelijk aan 50% van het gedurende het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen uit hoofde van 
de Netto Pensioenregeling. Dit ouderdomspensioen is in principe gelijk aan 
het verzekerde ouderdomspensioen vermenigvuldigd met het aantal 
Huwelijksjaren gedeeld door het aantal Deelnemersjaren sinds de meest 
recente voorgaande toepassing van dit artikel voor de Gewezen Deelnemer 
of  Gepensioneerde. Bij de in de vorige volzin bedoelde vermenigvuldiging 
worden zowel het aantal Deelnemersjaren als het aantal Huwelijksjaren 
gewogen met de over deze jaren van toepassing zijnde deeltijdpercentages. 
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HOOFDSTUK 5  INKOOP VAN PENSIOENAANSPRAKEN, HERSCHIKKING EN 
INDEXATIEBELEID 

 
 
Artikel 5.1 Inkoop van pensioenaanspraken 

1. Inkoop van pensioenaanspraken bij het pensioenfonds is mogelijk op de in 
4.8 lid 3 beschreven omzettingstijdstippen. 

2. Bij het Fonds kan alleen een stabiele uitkering worden ingekocht (geen 
variabele uitkering).  

3. Voor de inkoop van Pensioenaanspraken bij het Fonds wordt een koopsom 
vastgesteld op basis van de leeftijd van de Deelnemer op het moment van 
omzetting. De koopsom is gelijk aan de voor de inkoop van de 
Pensioenaanspraken benodigde sekseneutrale toevoeging aan de voorziening 
pensioenverplichtingen vermenigvuldigd met een dekkingsgraadfactor die wordt 
afgeleid van de Actuele dekkingsgraad van het Fonds (dekkingsgraadneutraal). 
De dekkingsgraadfactor wordt maandelijks op basis van de Actuele 
dekkingsgraad aan het eind van de voorafgaande maand vastgesteld. 

4. Onder bijzondere omstandigheden kan de in lid 3 genoemde methodiek ter bepaling 
van de koopsom of de grondslagen waarop het koopsomtarief wordt gebaseerd 
buiten de standaardmomenten worden bepaald of aangepast. 

5. Op de bij het Fonds ingekochte Pensioenaanspraken is na de inkoop het 
indexatie- en verlagingsbeleid van het Fonds van toepassing, zoals in 
artikel 5.3 van dit reglement en in het Basisreglement verwoord 

 
Artikel 5.2 Flexibilisering van Pensioenaanspraken Netto Pensioen 

1. Voor de door de aanwending van het Pensioenkapitaal ingekochte 
Pensioenaanspraken gelden dezelfde flexibiliseringsmogelijkheden voor de 
pensioenaanspraken als in het Basispensioenreglement indien en voor 
zover deze niet in strijd zijn met de overige bepalingen van dit artikel. 

2. Voor de op flexibiliseringsmogelijkheden zoals bedoeld in  lid 1 van dit artikel 
gelden de factoren zoals deze zijn vastgelegd in de bijlagen van de 
Basispensioenreglementen. 

3. Flexibilisering van de Pensioenaanspraken zoals bedoeld in lid 1 van dit 
artikel  is niet mogelijk indien en voor zover deze in strijd is met de (fiscale) 
wetgeving rondom netto pensioenregelingen. 

 
Artikel 5.3 Indexatiebeleid 

1. Het indexatiebeleid van de Basispensioenregelingen is, onder aftrek 
van de op grond van lid 2 vastgestelde netto pensioen-indexatie-
aanpassingen, van toepassing op: 
a. de op de op grond van artikel 4.8 bij het Fonds ingekochte 

pensioenaanspraken, 
b. de uit hoofde van artikel 3.2 toegekende pensioenaanspraken bij 

overlijden 
c. de aanspraken verkregen door Flexibilisering van de 

pensioenaanspraken zoals bedoeld in artikel 5.2. 
2. Indien en voor zover de overlevingstafel en de ervaringssterftefactoren die 

worden gehanteerd voor de vaststelling van de voorziening 
pensioenverplichtingen voor het netto pensioen afwijken van de 
overlevingstafel en de ervaringssterftefactoren die worden gebruikt voor de 
vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen uit hoofde van de 
Basispensioenregelingen worden netto pensioen-indexatie-aanpassingen 
vastgesteld. 

3. De netto pensioen-indexatie-aanpassingen worden in mindering gebracht 
op de uit hoofde van het indexatiebeleid van het Fonds toegekende 
indexatie over de aanspraken uit de Netto Pensioenregeling. Indien en 
voor zover de netto pensioen-indexatie-aanpassingen groter zijn dan de 
toegekende indexatie wordt het deel van de netto pensioen-indexatie-
aanpassingen dat niet in mindering kan worden gebracht op de 
toegekende indexatie doorgeschoven naar het volgende 
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boekjaar/volgende boekjaren als nog openstaande netto pensioen-
indexatie-aanpassingen. De nog openstaande netto pensioen-indexatie-
aanpassingen worden toegevoegd aan de netto pensioen-indexatie-
aanpassingen zoals deze in dat volgende boekjaar worden vastgesteld. 
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HOOFDSTUK 6  FISCALE MAXIMERING VAN DE HOOGTE VAN DE AANSPRAAK 
 
Artikel 6.1 Toetsing hoogte van de aanspraken 

1. Op het moment waarop de in de regeling opgebouwde waarde wordt 
ingebracht in een andersoortige pensioenregeling maar uiterlijk op 
Pensioendatum toetst het Fonds of het ouderdomspensioen dat kan worden 
aangekocht, uit hoofde van het Pensioenkapitaal, binnen de fiscale grenzen 
op basis van hoofdstuk IIb van de Wet op de loonbelasting 1964 valt. 

2. Indien uit de in lid 1 beschreven toets blijkt dat het Pensioenkapitaal hoger 
is dan benodigd om het maximale ouderdomspensioen aan te kopen, zal 
het gedeelte van het Pensioenkapitaal dat deze overschrijding veroorzaakt, 
vervallen aan het Fonds op grond van fiscale regelgeving.   

 

HOOFDSTUK 7  WAARDEOVERDRACHT EN AFKOOP 
 
Artikel 7.1 Algemene bepalingen omtrent waardeoverdracht 

1. Op grond van de PW is het Fonds verplicht mee te werken 
aan een verzoek tot waardeoverdracht van de Gewezen 
Deelnemer mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de 
PW.  

2. Het Fonds is bevoegd mee te werken aan alle overige 
verzoeken tot waardeoverdrachten indien niet wordt voldaan 
aan de voorwaarden van de PW. Ten aanzien van deze 
verzoeken tot waardeoverdracht kan het Fonds nadere 
voorwaarden verbinden. Het Fonds houdt daarbij rekening 
met de geldende wet- en regelgeving. 

 
Artikel 7.2 Waardeoverdracht vanaf een andere pensioenuitvoerder naar  
 het Fonds 

1. Indien voor een deelnemer aan de Netto Pensioenregeling in de 
Basisregeling sprake is van een waardeoverdracht vanuit een andere 
pensioenuitvoerder naar het Fonds en de Deelnemer bij die andere 
pensioenuitvoerder tevens aanspraken en/of Pensioenkapitaal heeft 
verworven uit hoofde van een netto pensioenregeling bij die 
pensioenuitvoerder, is waardeoverdracht naar de Netto Pensioenregeling 
van het Fonds daarvan mogelijk . 

2. Voor zover bij de in lid 1 bedoelde waardeoverdracht nog sprake is van 
Pensioenkapitaal, wordt dat kapitaal ingebracht in het aanwezige 
Pensioenkapitaal van de Deelnemer. Voor zover bij de in lid 1 bedoelde 
waardeoverdracht sprake is van Pensioenaanspraken, wordt de bij de 
overdracht verkregen waarde ingebracht in het aanwezige 
Pensioenkapitaal van de Deelnemer. Voor de bepaling van de hoogte van 
het op risicobasis verzekerde partnerpensioen worden in dit geval extra 
jaren toegekend. 

3. De in lid 2 bedoelde extra jaren komen in beginsel overeen met het aantal 
jaren dat de deelnemer aan de netto pensioenregeling van de andere 
pensioenuitvoerder heeft deelgenomen. 
 

Artikel 7.3 Waardeoverdracht van het Fonds naar een andere pensioenuitvoerder 
1. Indien voor een (Gewezen) Deelnemer aan de Netto Pensioenregeling in 

de Basisregeling sprake is van een waardeoverdracht van PNO Media naar 
een andere pensioenuitvoerder en de (Gewezen) Deelnemer bij die andere 
pensioenuitvoerder tevens deelneemt aan een netto pensioenregeling is 
waardeoverdracht vanuit de Netto Pensioenregeling naar de andere 
pensioenuitvoerder mogelijk. 

2. In verband met de omstandigheid dat bij waardeoverdracht naar een andere 
pensioenuitvoerder altijd sprake is van een beëindigd dienstverband, is het 
Pensioenkapitaal op de overdrachtsdatum reeds omgezet in 
Pensioenaanspraken. Bij de waardeoverdracht is dan ook alleen sprake van 
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de overdracht van Pensioenaanspraken en niet van Pensioenkapitaal. 
3. Het Fonds bepaalt de waarde van de Pensioenaanspraken uit hoofde van 

de Netto Pensioenregeling op basis van de wettelijke tarieven voor 
waardeoverdracht. 

 
Artikel 7.4 Afkoop 

1. Indien en voor zover de wetgeving afkoop in de Netto Pensioenregeling 
toe staat, kan het Fonds gebruik maken van de mogelijkheid verworven 
Pensioenaanspraken uit hoofde van de Netto Pensioenregeling af te 
kopen. 

2. In geval van afkoop zoals bedoeld onder lid 1, wordt uitgegaan van de 
grondslagen zoals deze gehanteerd worden bij de bepaling van de 
technische voorziening van pensioenaanspraken uit hoofde van de Netto 
Pensioenregeling, gecorrigeerd voor sekseneutraliteit. 

3. De tarieven voor afkoop, worden in beginsel periodiek vastgesteld, 
gelijktijdig met de tarieven voor afkoop van aanspraken uit hoofde van 
het basisreglement. 

 
 

Deel IV Slotbepalingen 
 
 
Artikel 8.1 Hardheidsbepaling 

1. Het Bestuur beslist in de gevallen waarin de statuten en dit 
reglement niet voorzien. 

2. Het Bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken 
van deze Netto Pensioenregeling. Dit doet het Bestuur alleen 
als toepassing van de Netto Pensioenregeling naar zijn 
oordeel leidt tot een onredelijke uitkomst voor de (Gewezen) 
Deelnemer, Pensioengerechtigde of andere belanghebbende. 
Ook moet de afwijking passen in de geest en strekking van 
deze Netto Pensioenregeling, waarbij het Bestuur zorgvuldig 
de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig afweegt. 

3. Het Bestuur is bevoegd om bijzondere regelingen vast te 
stellen die afwijken van dit Reglement ten aanzien van 
werknemers in dienst van een werkgever buiten Nederland of 
werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Dit geldt 
zowel voor de voorwaarden voor toelating als Deelnemer als 
voor de rechten en verplichtingen die uit dit Reglement 
voortkomen. Deze bijzondere regelingen stelt het Bestuur 
vast. Dit doet het Bestuur in overleg met de Werkgever. 
 

Artikel 8.2 Inwerkingtreding 
Behoudens in het geval dat een afwijkende datum is bepaald, is dit 
Reglement in werking getreden op 1 januari 2016 en laatstelijk gewijzigd 
met ingang van 1 januari 2020. 
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Bijlage 1  Verschuldigde premies partner- en wezenpensioen op risicobasis 
 
 
 
Verschuldigde premie behorend bij € 1.000 partnerpensioen op risicobasis 

 
In onderstaande tabel is de maandpremie opgenomen die van toepassing is voor de 
verzekering van een partnerpensioen van € 1.000 in 2020. Voor tussenliggende leeftijden 
kan de premie middels lineaire interpolatie worden bepaald. 

 
Leeftijd Maandpremie per  

€ 1.000 partnerpensioen 
 Leeftijd Maandpremie per  

€ 1.000 partnerpensioen  
22 12,98 54 103,86 

23 11,97 55 114,90 
24 11,36 56 124,09 
25 11,28 57 135,33 
26 11,30 58 146,27 
27 11,23 59 156,28 
28 12,15 60 171,24 
29 12,27 61 183,00 
30 12,09 62 196,79 
31 13,12 63 212,08 
32 13,94 64 225,71 
33 14,64 65 242,18 

34 15,68 66 259,67 
35 17,08 67 275,30 
36 18,02 68 294,93 
37 19,23   
38 20,63   
39 22,88   
40 25,06   
41 27,64   

42 30,67   
43 34,21   
44 38,21   
45 41,89   
46 46,47   
47 52,80    

48 58,00    

49 63,99    

50 70,77    

51 78,32    

52 86,30    

53 94,98    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19  

 
 
Verschuldigde premie behorend bij € 1.000 wezenpensioen op risicobasis 

 
In onderstaande tabel is de maandpremie opgenomen die van toepassing is voor de 
verzekering van een wezenpensioen van € 1.000 in 2020. Voor tussenliggende leeftijden 
kan de premie middels lineaire interpolatie worden bepaald. 

 
Leeftijd Maandpremie per  

€ 1.000 wezenpensioen 
 Leeftijd Maandpremie per  

€ 1.000 wezenpensioen  
22 0,93 46 3,32 

23 0,85 47 3,77 
24 0,81 48 4,14 
25 0,81 49 4,57 
26 0,81 50 5,06 
27 0,80 51 5,59 

28 0,87 52 6,16 
29 0,88 53 6,78 
30 0,86 54 7,42 
31 0,94 55 8,21 
32 1,00 56 8,86 
33 1,05 57 9,67 
34 1,12 58 10,45 
35 1,22 59 11,16 
36 1,29 60 12,23 
37 1,37 61 13,07 
38 1,47 62 14,06 
39 1,63 63 15,15 
40 1,79 64 16,12 
41 1,97 65 17,30 

42 2,19 66 18,55 

43 2,44 67 19,66 
44 2,73 68 21,07 
45 2,99   
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