HOE ZEKER IS
UW PENSIOEN?
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Een goed pensioen voor iedereen, daar staan we voor
bij PNO Media. Toch kan uw pensioen lager uitvallen
dan voorzien. De belangrijkste oorzaken en gevolgen
zetten we voor u op een rij.

Drie belangrijke risico’s
Er zijn drie belangrijke risico’s die ervoor kunnen zorgen dat uw
pensioen lager wordt dan verwacht. Ze hebben te maken met
hoeveel geld we in kas hebben en hoeveel we nodig hebben om
pensioen uit te betalen, nu en in de toekomst:

1. levensverwachting
We worden gelukkig steeds ouder.
Maar stijgt de levensverwachting sneller
dan voorzien, dan moeten we ook langer
pensioen uitbetalen dan we hebben
berekend.
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2. rente
Hoe lager de rente, hoe meer geld we
nu in kas moeten hebben om straks
pensioen uit te betalen. Als de rente
langdurig laag blijft, maakt dat de
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pensioenen duur.

3. beleggingen
Beleggen is nodig voor een goed pensioen.
Het rendement op beleggingen is echter
onvoorspelbaar en kan tegenvallen.

Waardevast pensioen
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Dat
heet inﬂatie. Daarom probeert PNO Media uw pensioen jaarlijks
te indexeren. Dat wil zeggen dat het jaarlijks meegroeit met de
prijsstijging. We noemen dit een waardevast pensioen. In de
tabel op de achterzijde ziet u hoeveel de prijzen zijn gestegen en
hoeveel we de pensioenen hebben verhoogd.
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pensioenen

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Als het ﬁnancieel tegenzit, kan PNO Media niet of niet volledig indexeren.
Als het daarna ﬁnancieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden
geïndexeerd. Voor de eerstkomende jaren geldt dat we verwachten uw
pensioen niet volledig te kunnen verhogen.
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Koopkracht
Als de prijzen stijgen, maar uw pensioen niet, dan wordt
uw pensioen minder waard. U kunt dan voor hetzelfde
bedrag minder kopen dan daarvoor. Uw koopkracht
neemt af.
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Herstelmaatregelen
Om onze ﬁnanciële situatie te verbeteren,
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hebben we een herstelplan gemaakt en
maatregelen getroﬀen. De belangrijkste is dat
we de pensioenen voorlopig niet verhogen.
Er is een kleine kans dat de pensioenen van
deelnemers en pensioengerechtigden de
eerstkomende jaren moeten worden
verlaagd.
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Mijnpensioenoverzicht.nl
Het is raadzaam regelmatig na te gaan of het pensioen dat
u straks ontvangt, past bij hoe u wilt leven. De website
mijnpensioenoverzicht.nl biedt daarbij uitkomst. Valt uw
pensioen lager uit dan gedacht, dan zult u mogelijk uw
uitgaven moeten aanpassen. Ook kunt u wellicht alvast
geld opzij zetten of extra pensioen sparen.

Meer informatie
Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact met
ons op. We staan iedere werkdag tussen 8.00 en 17.30 uur
voor u klaar. E-mailen mag ook: pensioenbeheer@mpd.nl.
Meer informatie over hoe zeker uw pensioen is, vindt u op:

pnomedia.nl/indexatie

