
Herstelplan 2023

Vanwege de financiële situatie eind 2022 heeft PNO Media een geactualiseerd herstelplan ingediend bij de toezichthouder De 

Nederlandsche Bank (DNB). Hieruit blijkt dat de pensioenen in 2023 niet verlaagd hoeven te worden. De pensioenen kunnen 

naar verwachting de eerstkomende jaren gedeeltelijk worden verhoogd met de prijsstijging (indexatie).

Het plan bevat uitgangspunten die door DNB worden voorgeschreven. Eén van die uitgangspunten is de ontwikkeling van de 

rente. Deze schommelt, maar vertoont per saldo een licht dalend verloop. Onderstaande tabel laat het verwachte verloop van 

de beleidsdekkingsgraad zien op basis van de voorgeschreven uitgangspunten. Hieruit volgt dat als PNO Media de  

pensioenen verhoogt volgens de regels van toekomstbestendig indexeren, het fonds de vereiste beleidsdekkingsgraad van 

125,8% niet op tijd bereikt, maar bij een lagere indexatie wel. Het verlagen van de pensioenen is in 2023 dan ook niet nodig. 

.

Het geactualiseerde herstelplan is gebaseerd op de financiële situatie van PNO Media per 31 december 2022. PNO Media is 

verplicht het herstelplan jaarlijks te actualiseren zolang de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad ligt van 

ongeveer 126%. Het hangt af van de financiële situatie of PNO Media aanvullende maatregelen moet treffen, zoals een langere 

periode niet indexeren of – in het uiterste geval – de pensioenen verlagen:

• Volgens het herstelplan bereikt de beleidsdekkingsgraad de vereiste dekkingsgraad niet op tijd, als de regels van  

toekomstbestendig indexeren worden toegepast. Bij een lagere indexatie kan PNO Media naar verwachting wel op tijd uit 

herstel komen.

• Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2023 lager dan de kritische ondergrens van circa 107%, dan moet PNO 

Media uw pensioen in 2024 verlagen.

Verwacht verloop beleidsdekkingsgraad

Eind van

het jaar

Verwachte 

beleidsdekkingsgraad (%) 

met indexatie

Verwachte 

beleidsdekkingsgraad (%) 

zonder indexatie

2023 116,0 116,1 

2024 117,4 118,3

2025 118,7 120,6 

2026 119,8 122,9 

2027 120,5 124,8 

2028 121,2 126,7 

2029 121,8 128,7 

2030 122,3 130,6 

2031 122,7 132,6 

2032 123,0 134,6 
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