
STABIELE PENSIOENENACTUEEL

Aan de dekkingsgraad van PNO Media kunt u zien hoe gezond we zijn. 

Omdat die in 2021 steeg van 95,3% naar 111,3% krijgt uw pensioen weer 

een klein beetje kleur op de wangen. 

Over gezondheid gesproken; het is alweer 2 jaar geleden dat de wereld werd 

opgeschrikt door het coronavirus. 

Pandemie zet wereld op zijn kop

Iedereen kreeg op zijn eigen manier te maken met de gevolgen. Of u nu 

werkt in de media, kunst, cultuur, ICT of een andere creatieve sector, of al 

gepensioneerd bent. Waar voor de een alles weer terug is naar ‘normaal’, 

wordt het voor de ander nooit meer hetzelfde. 

In die woelige wateren is uw pensioen gelukkig een baken van rust. Maar 

stabiliteit is niet altijd positief: in 2022 kunnen wij de pensioenen opnieuw niet 

verhogen. En dat is vooral nu extra vervelend. 

Lees meer over onze financiële situatie op pagina 2.

FEBRUARI 2022

Met het geheel vernieuwde MijnPNO heeft u 

altijd en overal online inzicht in uw pensioen 

bij PNO Media. 

De voordelen voor u op een rij:

•  24/7 uw pensioen bekijken

•  Veranderingen geeft u nog makkelijker 

aan ons door. 

•  Steeds meer post van ons ontvangt u 

digitaal. 

•  Uw post digitaal ontvangen is sneller, 

goedkoper en beter voor het milieu. 

Controleer direct uw e-mailadres op 

MijnPNO en mis niets. 

In slechts 2 stappen logt u in:

1.  Ga naar pensioenportaal.pnomedia.nl 

of pnomedia.nl/mijnpno

2.  Log veilig en gemakkelijk in met uw 
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Sinds oktober vorig jaar is onze 

dekkingsgraad hoger dan 100%. 

Dit betekent dat u de pensioenen 

die u in vorige dienstverbanden heeft 

opgebouwd, kunt meenemen naar ons. 

Meer weten over waardeoverdracht  
en hoe u dit aanvraagt? Kijk op  
pnomedia.nl/waardeoverdracht

Meer weten? Kijk op

pnomedia.nl/verantwoordbeleggen

Enkele pensioenfondsen beëindigden vorig 

jaar hun beleggingen in fossiele brandstoffen. 

PNO Media heeft dat tot dusver niet gedaan. 

Wij vinden het vooralsnog effectiever om 

in gesprek te blijven (‘engagement’) met 

bedrijven die actief zijn in fossiele energie. 

Bedrijf moet doelen halen

Onze stem laten we horen op aandeel

houdersvergaderingen. Dat doen wij samen 

met andere beleggers. Als na verloop 

van tijd duidelijk wordt dat de gewenste 

doelen via engagement met een bedrijf 

niet worden bereikt, stapt PNO Media uit de 

beleggingen van die ‘ fossiele bedrijven’. 

Bijdragen aan oplossing

Veel bestaande energiebedrijven schuiven 

op naar schone energie. Zo zijn zij niet 

alleen onderdeel van het klimaatprobleem, 

maar dragen zij ook bij aan de oplossing. 

Als we deze bedrijven uitsluiten van onze 

beleggingen, verliezen we sowieso de 

mogelijkheid om met bedrijven in gesprek 

te gaan om hun gedrag te veranderen.

Elk jaar evalueren wij ons verantwoord 

beleggingsbeleid. In 2022 kijken wij opnieuw 

naar hoe wij omgaan met ‘fossiele bedrijven’.

Waarde overdracht heet dat. 

Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u 

terugvinden hoeveel pensioenen u 

heeft. Let op: Gepensioneerden kunnen 

hun pensioenen niet meer overdragen. 

Heeft u meerdere pensioenen? Dan is 

het mogelijk interessant om die samen te 

voegen.
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Omdat tal van zaken duurder zijn geworden, zijn Nederlandse 

huishoudens er fors op achteruitgegaan in de portemonnee. Dat  

PNO Media uw pensioen in 2022 niet verhoogt, is daarom extra 

vervelend.

Geen pensioenverlaging

Toch eerst het goede nieuws: In 2021 behaalden we een 

rendement op onze beleggingen van ruim 9%. Onze actuele 

dekkingsgraad steeg van 95,3% naar 111,3%. Een pensioen verlaging 

in 2022 is van de baan. En de kans daarop voor de eerstkomende 

jaren is ook een stuk kleiner geworden.

Verhogen kan niet

Om de pensioenen waardevast te houden, willen we die elk jaar 

verhogen met de stijging van de prijzen. Of dat kan, hangt af van de 

beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar. Op 31 december 

2021 was de beleidsdekkingsgraad van PNO Media 104,6%. Met die 

stand laten de wettelijke regels een verhoging niet toe.

   Actuele dekkingsgraad: graadmeter voor de financiële 
gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand

   Beleidsdekkingsgraad: graadmeter voor de financiële 
gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden

In 2022 duidelijkheid over nieuw stelsel

Met de huidige regels is het niet mogelijk om de pensioenen te 

laten meestijgen met de prijzen, zelfs niet als het economisch goed 

gaat. Daarom komt er een nieuw pensioenstelsel. Belangrijkste 

verandering is dat pensioenfondsen minder grote reserves hoeven 

aan te houden. De pensioenen kunnen daardoor straks eerder 

omhoog gaan als het economisch goed gaat. De keerzijde is dat ze 

ook eerder omlaag zullen gaan bij economische tegenwind.

Wilt u op de hoogte blijven over het nieuwe 

pensioenstelsel? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief 

via pnomedia.nl/mijnpno



AOW-LEEFTIJD 
SCHUIFT OP

ADVIES

De AOWleeftijd is dit jaar 66 jaar en 7 maanden. 

Dat is 3 maanden hoger dan in 2021. De komende 

jaren gaat de AOWleeftijd verder omhoog:

• 2023: 66 jaar en 10 maanden

• In 2024, 2025, 2026 en 2027: 67 jaar

Bijna met pensioen?

Iedereen met een pensioen bij ons ontvangt 

9 maanden voor de AOW-leeftijd een brief met 

een berekening van de pensioenuitkering op 

AOW-leeftijd, informatie over de pensioenkeuzes 

en een aanvraagformulier voor het pensioen. 

Want rondom uw pensioen heeft u veel te kiezen. 

Zoals het moment waarop u wilt stoppen met 

werken. 

Wilt u hierover nu alvast meer weten? 

Kijk dan op: 

pnomedia.nl/pensioenkeuzes

Wij zijn er voor u. Neem contact  
op met het VO via 
bestuursbureau@pnomedia.nl

NIEUWS VAN UW VERANTWOORDINGSORGAANVERANTWOORDINGSORGAAN

PNO Media bereidt zich voor 
op de komst van het nieuwe 
pensioenstelsel. Ook het  
verant woordings orgaan (VO) 
verdiept zich in deze ingrijpende 
operatie die uiterlijk 1 januari 2027 
moet zijn afgerond.

Het bestuur neemt samen met 

de sociale partners belangrijke 

beslissingen rondom de invoering 

van het nieuwe pensioenstelsel.

Deelnemers, gewezen deelnemers 

en gepensioneerden hebben geen 

individueel bezwaarrecht. Daarom 

houdt het VO namens u de vinger aan 

de pols.

Invaren

De opgebouwde pensioen-

aanspraken en de al ingegane 

pensioenrechten moeten worden 

overgezet naar het nieuwe 

pensioenstelsel. Dat proces wordt 

‘invaren’ genoemd. 

Het VO zal, als het zo ver is, het 

bestuur adviseren over de manier 

waarop dit invaren gebeurt. 

Voor het VO zijn dit daarbij de belang-

rijkste vragen:

•  Wat gebeurt er met het pensioen 

dat u heeft opgebouwd en nog gaat 

opbouwen? 

•  Wat gebeurt er met de pensioen- 

uitkering van gepensioneerden? 

•  Is de overgang naar het nieuwe 

stelsel voor zowel ouderen als 

jongeren redelijk en eerlijk?

De pensioenen in Nederland gaan de komende jaren 
veranderen. Dat is afgesproken in het pensioen-
akkoord. Een van de veranderingen gaat over het 
nabestaandenpensioen. 

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de 

achterblijvende partner of kind(eren) financieel te helpen.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is in de toekomst altijd een 

risicoverzekering. Dat betekent dat de partner alleen een 

uitkering krijgt als de werknemer overlijdt terwijl die in dienst 

is bij een bij een pensioenuitvoerder aangesloten werkgever. 

Voor de hoogte van het partnerpensioen maakt het straks niet 

meer uit hoe lang iemand in dienst is. Er wordt altijd maximaal 

50% van het salaris verzekerd.

Wezenpensioen

Het pensioen voor achterblijvende kinderen wordt straks  

uitgekeerd tot zij 25 jaar oud zijn. Het maximumbedrag voor  

dit wezenpensioen gaat naar 20% van het salaris van de 

werknemer. Op dit moment is dat ongeveer 7% van het 

wegvallende salaris.

De beoogde ingangsdatum voor de wijziging van het  

nabestaandenpensioen is 1 januari 2023.

NABESTAANDEN-
PENSIOEN WIJZIGT

PENSIOENTIPS

Wilt u hierover meer weten? Meld u dan aan voor  

onze e-nieuwsbrief via pnomedia.nl/mijnpno 



PNO Media is u graag zo goed mogelijk van dienst. Wij doen ons uiterste best om de administratie en de 
uitkeringen foutloos te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. 

MELD HET ALS ER IETS MISGAATADVIES

Dan willen wij graag dat u dat bij ons meldt. U helpt 

ons zo onze dienstverlening te verbeteren.

Procedure voor klachten en geschillen

Als u van mening bent dat wij tekortschieten of als u 

het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing van 

PNO Media, stuur ons dan een e-mail. Onze klachten- 

en geschillenregeling heeft de volgende stappen:

1.  Geef een klacht of geschil door via  

secretariaat@mpd.nl 

  U krijgt binnen 4 weken antwoord van een 

afdelingshoofd. Bent u niet tevreden met het 

antwoord? 

2.  Verzoek de directie om de reactie te heroverwegen. 

  Wederom krijgt u binnen 4 weken antwoord van de 

directie. Bent u daar niet tevreden over?

3.  Leg uw klacht of geschil voor aan de klachten- en 

geschillencommissie.  

Deze commissie geeft binnen 10 weken een advies 

aan het bestuur, waarna een besluit volgt. Bent u 

ontevreden over de uitkomst?

4. Meld de klacht bij de Ombudsman Pensioenen.

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijk 

instituut dat bemiddelt bij klachten en geschillen 

over de uitvoering van het pensioenreglement. 

Het is alleen mogelijk om uw klacht bij hen voor te 

leggen, nadat u de klachten- en geschillenregeling 

bij PNO Media heeft doorlopen. Eerst probeert 

de ombudsman door bemiddeling een redelijke 

oplossing te bereiken.  

Lukt dat niet, dan kan de ombudsman een formeel 

advies uitbrengen. Het advies is niet bindend, maar 

wordt in de regel gevolgd door PNO Media. 

In 2021 heeft onze klachten- en geschillencommissie 

geen klachten of geschillen hoeven te behandelen.

 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. 

Wilt u meer weten over hoe u het 
meldt als er iets misgaat? Kijk op 
pnomedia.nl/klacht

VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE EN DIGITALE SECTOR


