
GEEN PENSIOENVERLAGINGACTUEEL

In de creatieve en digitale sector zorgt Corona voor een lastige tijd. U zult 

dat ongetwijfeld ook zelf merken. Waar de een overuren draait, ligt het 

werk voor de ander vrijwel stil.

Voor de meesten van ons geldt dat het werk (blijvend) is veranderd. En het virus 

heeft op meerdere manieren invloed op onze economie. Dat merken wij ook als 

pensioenfonds.

Nog niet uit gevarenzone

In 2020 verslechterde onze financiële situatie, maar we hoeven de pensioenen 

dit jaar niet te verlagen. Dat is goed nieuws. Niet alleen voor gepensioneerden, 

maar voor iedereen die pensioen opbouwt bij PNO Media. Toch blijft de 

coronacrisis zorgen voor onzekere economische vooruitzichten. Gelukkig 

regelen we ons pensioen samen. Met elkaar delen we de risico’s en spreiden we 

die over de lange termijn.
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Elke maand bezoeken zo’n 5.000 

mensen onze website. Begin dit jaar 

hebben wij deze vernieuwd. De website 

ziet er niet alleen veel frisser uit, 

hopelijk kunt u ook gemakkelijker de 

informatie vinden die u zoekt. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat u 

tevreden bent, heeft de website op elke 

pagina een groene ‘feedback knop’. 

Daarmee kunt u met ons delen wat 

u van de informatie vindt. Doet u dat 

alstublieft. Het helpt ons onze service 

aan u verder te verbeteren.

Ga naar onze geheel vernieuwde 

website via pnomedia.nl
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Wilt u op de hoogte blijven van onze financiële situatie? Meld u dan aan 

voor onze e-nieuwsbrief via mijn.pnomedia.nl



Hoeveel pensioen krijg ik later? Hoeveel heb ik eigenlijk nodig? En welke 

keuzes heb ik als ik met pensioen ga? Om een antwoord te krijgen op deze 

vragen heeft PNO Media de online tool Op Koers. 

Of uw pensioen nu dichtbij is of nog ver weg, of u alleen bij ons of ook elders 

pensioen heeft opgebouwd. Op Koers helpt u verder. En heeft u hulp nodig? 

Dan staan we voor u klaar. Telefonisch of via een beeldgesprek op uw 

computer of laptop in het programma Microsoft Teams.

U vindt Op Koers op MijnPNO via mijn.pnomedia.nl

Meer weten? Kijk dan op 

pnomedia.nl/verantwoordbeleggen

PNO Media heeft voor een resolutie gestemd 

waarin Shell wordt gemaand hun CO2-uitstoot 

sneller te verminderen en hun bijdrage te leveren 

aan het Klimaatakkoord.  

In Shells eigen plannen wil het bedrijf 

onder meer zijn gasproductie verhogen 

en de olieproductie tot 2030 mondjesmaat 

verminderen. Zo denkt het bedrijf de uitstoot 

van CO2 in 2030 met 20% verminderd te hebben. 

Volgens de activistische aandeelhoudersgroep 

Follow This gaat dat niet snel genoeg. 

Doelstellingen aanscherpen

Een steeds grotere groep aandeelhouders is 

het daarmee eens en stemde voor de ‘groene 

resolutie’. Daarom moet Shell zijn eigen 

doelstellingen aanscherpen om de uitstoot 

van CO2 terug te brengen. Het bedrijf zal 

meer moeten investeren in duurzame energie 

om ervoor te zorgen dat zijn klanten sneller 

overstappen op duurzame energie. 

Ook de Rechtbank Den Haag heeft vorige 

maand Shell bevolen zijn klimaatbeleid aan te 

scherpen.

Hoe PNO Media stemt tijdens aandeelhouders

vergaderingen is onderdeel van ons 

verantwoord beleggen beleid.
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 DIT PRESTEREN WEFINANCIEEL

7,6% RENDEMENT IN 2020

Vorig jaar verdienden we 517 miljoen euro met 

beleggen en inden we 148 miljoen euro aan premies.  

We betaalden 143 miljoen euro uit aan pensioen.

Ons pensioenvermogen bedraagt 7,3 miljard euro. 

Daarvan komt een kwart uit premies. De rest komt uit 

beleggingen. Vorig jaar behaalden we een rendement 

van 7,6% op onze beleggingen. Over de afgelopen 10 jaar 

is dat gemiddeld 8,2%.

Minder kosten

Bij een pensioenfonds als PNO Media gaat het over 

grote bedragen. Dat is ook zo bij de kosten. Om de 

pensioenregelingen uit te voeren, gaven wij vorig jaar 

7,5 miljoen euro uit. Dat is veel geld, maar betekent dat 

wij van elke euro in de pensioenpot minder dan 1 cent 

uitgeven aan kosten.

Wilt u meer weten over hoe wij presteren?  

Lees dan ons hele jaarverslag 2020 of kijk op  

pnomedia.nl/over-ons



CHECK UW 
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ADVIES

In uw pensioenregeling is het partnerpensioen 

op risicobasis of op opbouwbasis verzekerd. Het 

verschil daartussen is belangrijk, maar niet bij 

iedereen bekend. 

Partnerpensioen is de maandelijkse uitkering die 

uw partner van ons krijgt na uw overlijden. Is het 

partnerpensioen op risicobasis verzekerd? Dan is 

het partnerpensioen niet meer verzekerd zodra 

u uit dienst gaat en niet meer deelneemt aan 

de pensioenregeling. Bij een partnerpensioen 

op opbouwbasis ontvangt uw partner wel een 

pensioenuitkering als u overlijdt, terwijl u niet meer 

meedoet aan de pensioenregeling.

Wilt u weten hoe het partnerpensioen 

voor u geregeld is? Bekijk dan uw 

Pensioen 1-2-3 in uw Dossier op  

mijn.pnomedia.nl

Het VO is er voor u als deelnemer van PNO Media en waakt over uw 
belangen. U kunt contact opnemen met het VO via pnomedia.nl/vo

DE EERSTE ZES MAANDENVERANTWOORDINGSORGAAN

Het nieuwe verantwoordings-
orgaan (VO) is nu een half jaar aan 
het werk. En het zijn 6 intensieve 
maanden geweest.

Zo heeft het VO de nieuwe groei

strategie en het gevoerde beleid in 

2020 beoordeeld, een nieuw lid voor 

de raad van toezicht benoemd én is 

het orgaan bijgepraat over het nieuwe 

pensioenakkoord. Dat belooft veel 

goeds voor de komende jaren.

Adviseren

Binnen het VO zijn 4 commissies 

actief, te weten: communicatie, 

financiën, fondsorganisatie en 

pensioen akkoord. Elk lid van het 

VO levert op basis van zijn/haar 

specifieke kennis een bijdrage in één 

of meerdere commissies om het 

bestuur te adviseren.

Als je vaak van baan veranderd bent, kan je pensioen 

versnipperd raken over meerdere pensioenfondsen of 

verzekeraars.

Veel mensen kiezen er daarom voor om via waardeoverdracht 

al hun pensioenen samen te brengen bij 1 pensioenfonds. Maar 

bij een waardeoverdracht gelden de regels in het reglement 

van het nieuwe pensioenfonds, ook voor het overgedragen 

pensioen. Met name bij nabestaandenpensioenen kan dit voor 

onaangename verrassingen zorgen. Zo kan het gebeuren dat 

het nabestaandenpensioen in zijn geheel komt te vervallen als 

je opnieuw van baan verandert, geen deelnemer meer bent en 

overlijdt.

LET OP BIJ 
WAARDEOVERDRACHT

PENSIOENNIEUWS

Laat u dus goed informeren voordat u uw pensioen-

vermogen overdraagt aan een ander pensioenfonds. 

Meer weten? Bel ons of stuur een e-mail naar 

pensioenbeheer@mpd.nl



Eind deze maand ontvangt u het uniform pensioenoverzicht. Per post of digitaal via de Berichtenbox van 
MijnOverheid. 

Het pensioenoverzicht is een jaarlijkse update van hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook staat in het overzicht 

wat uw partner en kinderen krijgen. En of u verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid.

Als het mee- of tegenzit

Op uw pensioenoverzicht ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee of tegenvallers zijn. 

Dit wordt duidelijk in een plaatje bij het onderdeel ‘Wat als het mee of tegenzit’. Meer informatie over de bedragen 

in dat plaatje vindt u op: pnomedia.nl/pensioenoverzicht

Actueel overzicht online

Het uniform pensioenoverzicht geeft de stand van uw pensioen per 1 januari 2021. Maar wist u dat uw pensioen

overzicht in MijnPNO elke maand wordt bijgewerkt. Wilt u de meest actuele stand van uw pensioen zien?  

Ga dan naar mijn.pnomedia.nl, kies voor middelloonregeling en login met uw DigiD.

U ONTVANGT UW PENSIOENOVERZICHTADVIES

 t 035 702 34 56

e pensioenbeheer@mpd.nl

 i pnomedia.nl

 @PNO_Media

Postadres

Postbus 1340

1200 BH Hilversum

Bezoekadres

Seinstraat 12

Hilversum

Deze PNO In Beeld is tot stand gekomen met de grootst mogelijke zorg voor de juistheid van gegevens. Toch kan er een fout ingeslopen 
zijn. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het papier dat voor PNO In Beeld is gebruikt is geproduceerd van 100% gerecyclede vezels aangevuld met FSC materiaal.  
De folie om PNO In Beeld is voor meer dan 80% gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen en is volledig recyclebaar. 

Heeft u vragen over het uniform pensioenoverzicht? Kijk dan op pnomedia.nl/upo
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