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WEGWIJZER VOOR BIJ
PNO MEDIA AANGESLOTEN
WERKGEVERS
Januari 2023 
Deel 2: Solidaire premieregeling (SPR) 
of Flexibele premieregeling (FPR)

Keuze voor een regeling 
in het nieuwe 
pensioenstelsel
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2 Op weg naar een nieuw pensioenstelsel
De maatschappij verandert en het huidige pensioenstelsel past niet meer goed bij hoe wij 
werken en leven. Daarom wordt een nieuw pensioenstelsel ingevoerd.

De Wet toekomst pensioenen die dit regelt wordt naar verwachting 1 juli 2023 van kracht. 
Volgens deze wet is er tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe regelingen in te voeren. PNO 
Media streeft naar invoering per 1 januari 2026.

Alleen nog premieregelingen
De Wet toekomst pensioenen bepaalt dat alle pensioenregelingen beschikbare 
premieregelingen worden. Daarin staat vast hoeveel geld (premie) de werkgever en werknemer 
betalen voor het pensioen. De pensioenuitkering is vooral afhankelijk van beleggingsresultaten 
en de rente tijdens het pensioen. Gaat het financieel goed, dan wordt het pensioen hoger. Gaat 
het economisch slechter, dan wordt het pensioen lager.

Keuze in 2022
De belangrijkste keuze die vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (sociale 
partners) en de Pensioenraad. in 2022 hebben gemaakt is een voorlopig besluit over de 
pensioenregeling die de voorkeur heeft.

Er zijn 2 mogelijkheden:
  Solidaire premieregeling (SPR)
  Flexibele premieregeling (FPR)

Ook binnen deze regelingen is er vervolgens nog veel te kiezen.
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Samen keuzes maken
De keuze voor een pensioenregeling en de details ervan, bepalen werkgevers en werknemers 
in overleg. Hoe u dat doet, hangt af van uw situatie.

Overleg met werknemers

1 Uw bedrijf valt binnen de cao 
voor de Publieke Omroep, de 
cao voor de sector informatie-, 
communicatie- en kantoor-
technologie (ICK) of onder de 
Film- en bioscoopregeling

Sociale partners maken per sector 
afspraken en leggen die vast voor alle 
werkgevers – dus ook voor u – binnen 
de cao of Film- en Bioscoopregeling.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

2

3

4

U maakt met de vakbonden nieuwe 
afspraken binnen uw eigen bedrijfscao.

U gaat zelf in overleg met de werkne-
mers in uw bedrijf (bijvoorbeeld via de 
OR) over de nieuwe pensioenregeling.

U volgt de centrale afspraken die de 
Pensioenraad maakt namens de 
werkgevers en werknemers die zij 
vertegenwoordigt.

Uw bedrijf valt niet onder een 
(eigen) cao en heeft geen eigen 
ondernemerspensioenregeling

Uw bedrijf heeft een eigen 
ondernemerspensioenregeling 
met PNO Media afgesproken

Uw bedrijf heeft een eigen cao

5 Vraag bij PNO Media na onder welke groep u valt.
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4 De kenmerken van de regelingen
U (of uw vertegenwoordiging) kiest 1 van 2 nieuwe regelingen: de Solidaire premieregeling of de 
Flexibele premieregeling. Wij vragen van u (of uw vertegenwoordiging) een intentiebesluit 
hierover.

1. Solidaire premieregeling

Wat vastligt in de regeling:
  Een werknemer bouwt tijdens het werkzame leven een persoonlijk pensioenvermogen op.
  Werknemers ontvangen vanaf pensioendatum een variabele uitkering uit dit vermogen. 
 Na pensionering wordt er doorbelegd. Op basis van de resultaten wordt periodiek de 

 maandelijkse uitkering bepaald.
  Er is een collectief beleggingsbeleid voor het gehele pensioenvermogen.
  Werknemers dragen collectief en solidair een aantal risico’s.
  Er is een verplichte collectieve solidariteitsreserve. Deze mag gevuld worden uit premie en/of 
beleggingsrendement.

  Financiële schokken mogen over een langere periode - tot maximaal 10 jaar - worden 
gespreid, waardoor schommelingen in de hoogte van het pensioen beperkt kunnen worden.

Wat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers kunnen kiezen:
  De pensioenambitie en de bijpassende premie. Toetsing of de ambitie met de premie kan 
worden gerealiseerd is verplicht. 

  De inhoud van de pensioenregeling op basis van wat PNO Media gaat aanbieden; denk aan 
nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. 

   De doelen waarvoor de solidariteitsreserve gebruikt mag worden.
  Wel of niet invaren; alle pensioenen uit de oude regeling inbrengen in de nieuwe 
pensioenregeling.

2022 - 2023
Behandeling Wet toekomst 
pensioenen door Tweede 
en Eerste Kamer

1-7-2023
Wet toekomst 
pensioenen gaat in

1-1-2024
Streefdatum transitieplannen 
gereed (zie uitleg op 
volgende pagina)

1-1-2026
Streefdatum invoering 
nieuwe pensioenregelingen 
door PNO Media

31-12-2022
Intentiebesluit door sociale partners, 
werkgevers en pensioenraad over 
soort premieregeling (nog geen details)

Mijlpalen voor sociale partners in de creatieve en digitale sector
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5 2. Flexibele premieregeling

Wat vastligt in de regeling:
  Een werknemer bouwt tijdens het werkzame leven een persoonlijk pensioenvermogen op.
  De pensioenen worden individueel belegd volgens life cycles, waarbij werknemers een keuze 
maken uit 3 beleggingsprofielen: defensief, neutraal en offensief.

  Werknemers kiezen op de pensioendatum voor een vaste of een variabele uitkering. Als de 
werknemer kiest voor een variabele uitkering, wordt er na pensionering doorbelegd.  
Op basis van de resultaten wordt periodiek de maandelijkse uitkering bepaald.

   Omdat PNO Media naar verwachting geen vaste uitkering aanbiedt, krijgt een werknemer die 
een vaste uitkering wil 'shoprecht'.

   Financiële schokken mogen over een langere periode - van maximaal 10 jaar - worden 
gespreid. Dit beperkt schommelingen in de hoogte van het pensioen.

Wat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers kunnen kiezen:
   De pensioenambitie en de bijpassende premie. Toetsing of de ambitie met de premie kan 
worden gerealiseerd is niet verplicht. 

  De inhoud van de pensioenregeling op basis van wat PNO Media gaat aanbieden; denk aan 
nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. 

  Wel of niet invaren van de pensioenen; alle pensioenen uit de oude regeling inbrengen in de 
nieuwe pensioenregeling.

Leeftijdsafhankelijk beleggen in beide regelingen
Jongere en oudere werknemers betalen hetzelfde premiepercentage. Hun premie komt in 
een eigen ‘pensioenpotje’ terecht. Wat verschilt per leeftijdscategorie, is het risico waarmee 
de pensioenpremies worden belegd. Voor jongere werknemers wordt er meer risico 
genomen dan voor oudere werknemers. Er is dus meer focus op rendement voor jongeren 
en meer nadruk op zekerheid voor ouderen. Dit noemen we life cycle beleggen. Dit life cycle 
beleggingsbeleid geldt voor beide regelingen.

2022 - 2023
Behandeling Wet toekomst 
pensioenen door Tweede 
en Eerste Kamer

1-7-2023
Wet toekomst 
pensioenen gaat in

1-1-2024
Streefdatum transitieplannen 
gereed (zie uitleg op 
volgende pagina)

1-1-2026
Streefdatum invoering 
nieuwe pensioenregelingen 
door PNO Media

31-12-2022
Intentiebesluit door sociale partners, 
werkgevers en pensioenraad over 
soort premieregeling (nog geen details)
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6 Verschillen en overeenkomsten tussen de regelingen 

Solidaire 
premieregeling

Flexibele 
premieregeling

Levenslange pensioenuitkering Ja Ja

Werkgever en werknemer betalen 
mee aan pensioen

Ja Ja

Life cycle beleggen Ja Ja

Persoonlijk pensioenvermogen Ja Ja

Mogelijkheid spreiden financiële 
schokken

Ja Ja

Reserve Verplichte 
solidariteitsreserve

Optionele 
risicodelingsreserve 
(biedt PNO Media naar 
verwachting niet aan)

Bron reserve Premie en/of 
beleggings rendement

Alleen premie

Individuele keuze beleggingsprofiel Nee, collectief 
beleggings beleid

Ja, keuze uit 
risicoprofielen

Individuele keuze vaste of variabele 
uitkering

Nee, deelnemer krijgt 
variabele uitkering

Ja, op pensioendatum 
(bij keuze voor vaste 
uitkering is er 'shoprecht')

Beleggen tijdens uitkeringsfase Collectief Collectief

CONCLUSIE Regeling biedt meer 
solidariteit tussen 
generaties

Regeling biedt meer 
keuzevrijheid

Transitieplan opstellen is verplicht
In dit plan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan 
de door sociale partners gemaakte afspraken, opgenomen. Het is de verantwoording 
waarom sprake is van een evenwichtige overstap naar een nieuwe pensioenregeling. In het 
transitieplan staat onder meer hoe wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken 
en -rechten, of en hoe groepen deelnemers gecompenseerd worden en - in geval van een 
Solidaire premieregeling - hoe de solidariteitsreserve wordt gevuld.
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7 De reserve in beide regelingen
In beide regelingen is er een afgescheiden reserve mogelijk om risico’s op te vangen. In de 
Solidaire premieregeling is dat de solidariteitsreserve, in de Flexibele premieregeling de 
risicodelingsreserve. PNO Media biedt de risicodelingsreserve naar verwachting niet aan. De 
technische inrichting van de reserve is de verantwoordelijkheid van PNO Media.

Solidariteitsreserve in de SPR
De solidariteitsreserve is een verplichte gezamenlijke voorziening in de Solidaire premieregeling.
De solidariteitsreserve mag worden gevuld uit premies en rendementen. Er zijn veel doelen voor 
de solidariteitsreserve mogelijk die sociale partners gezamenlijk vooraf bepalen. 

Regels voor vullen en uitdelen van de solidariteitsreserve
Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt de vul- en uitdeelregels voor de solidariteitsreserve. 
Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden:
  De solidariteitsreserve mag worden gevuld met maximaal 10% van de premie en maximaal  
10% van het overrendement bij de Solidaire premieregeling.

  Bij het invaren kunnen sociale partners verzoeken de solidariteitsreserve te vullen met een 
deel van het fondsvermogen. 

  De solidariteitsreserve mag niet hoger zijn van 15% van het totale vermogen van de Solidaire 
premieregeling.

  De solidariteitsreserve mag niet negatief worden.
  De regels voor het vullen en uitdelen van de solidariteitsreserve moeten op voorhand voor 
langere tijd bepaald worden.
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t 035 702 34 20
w pnomedia.nl
e relatiebeheer@pnomedia.nl

 @PNO_Media

Postadres
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

Bezoekadres
Seinstraat 12
Hilversum
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VRAGEN OVER HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL? 

Kijk op pnomedia.nl/pensioenstelsel

Bijeenkomsten
PNO Media organiseert geregeld bijeenkomsten die specifiek ingaan op de verschillen tussen 
de beide pensioenregelingen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen.

Inzicht in keuzes
Heeft u specifieke vragen over wat het nieuwe pensioenstelsel voor u als werkgever betekent? 
Wilt u weten wat de gevolgen van de verschillende keuzes voor u zijn? Of wilt u hulp bij de 
voorlichting aan uw medewerkers? Neem dan contact op met relatiebeheer@pnomedia.nl  
of 035 704 34 20.

Nieuwsbrief
Ontvangt u onze e-nieuwsbrief over nieuwe pensioenstelsel al? Meld u aan door een e-mail te 
sturen naar: communicatie@pnomedia.nl


