
Herstelplanbericht oktober 2012 

 De dekkingsgraad is in oktober met 1,5%-punt 
gedaald en bedraagt per 31 oktober 2012 
93,8%.  

 De daling van de dekkingsgraad is met name 
het gevolg van de overgang naar zwaardere 
sterftegrondslagen. De zwaardere grondslagen 
zijn nodig omdat de levensverwachting is 
toegenomen en de PNO Media deelnemers  ten 
opzichte van de gemiddelde Nederlander nog 
gezonder zijn dan waar tot nu toe rekening mee 
werd gehouden. Dit effect kost 1,6%-punt aan 
dekkingsgraad. 

 De marktrente is in oktober praktisch gelijk 
gebleven. Ook de gemiddelde rekenrente heeft 
geen grote bewegingen gemaakt. 

 Het rendement op aandelen droeg in negatieve 
zin bij aan de ontwikkeling van de 
dekkingsgraad. Op vastrentende waarden en 
alternatieve beleggingen werd een licht positief 
rendement behaald. 

 

 

 
 PNO Media neemt aanvullende herstelmaatregelen. 

De pensioenpremie is per 1 januari 2012 verhoogd 
met 1% van het salaris.  

 Het bestuur heeft begin dit jaar besloten dat de 
voorgenomen verlaging van de pensioenen per        
1 april 2013 5,9% bedraagt. Ondanks de aanpassing 
van de rekenrente is de kans dat PNO Media deze 
pensioenverlaging moet doorvoeren erg groot 
(94,4%). De verlaging is niet in de grafiek verwerkt. 

 Er worden per 1 januari 2013 geen toeslagen 
(indexatie) toegekend.  

 Waardeoverdrachten zijn niet mogelijk.  

 

Gevolgen huidige stand dekkingsgraad 

Toelichting op de 
grafiek 
  
Als de dekkingsgraad 
zich in het gele vlak 
van de grafiek 
bevindt, bedraagt hij 
minder dan het 
minimaal haalbare 
pad. Het fonds heeft 
dan een kans van 
minder dan 50% om 
eind 2013 aan de 
minimaal vereiste 
dekkingsgraad (rode 
lijn) te voldoen. 
Bevindt de 
dekkingsgraad zich in 
het blauwe gebied, 
dan loopt het feitelijke 
herstel wel achter op 
herstelplan, maar 
heeft het fonds een 
kans van meer dan 
50% om op tijd aan 
de minimaal vereiste 
dekkingsgraad te 
voldoen. Een 
dekkingsgraad boven 
het blauwe gebied 
geeft een voorsprong 
op het herstelplan 
weer. De buitenste 
gestippelde lijnen 
geven het 95%-
kansgebied aan. 

Belangrijkste ontwikkelingen 
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  Dekkingsgraadniveaus

oktober

 Niveau Niveau

Kans < 

niveau Niveau

Kans < 

niveau

Actuele dekkingsgraad 93,8%

Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,2% 99,6% 72,8%

Dekkingsgraad 100% 100,0% 93,8% 56,2%

Herstelpad 101,2% 101,8% 97,9% 105,1% 75,8%

Minimaal haalbare pad 99,5% 100,2% 94,4% 103,5% 70,0%

Dekkingsgraad 75% 75,0% 0,0% 1,1%

eind 2012 over 1 jaar

Kans dat de niveaus niet gehaald 

worden


