
Pensioenpost digitaal? 
Dat kan! Ga naar www.trueblue.nl en geef je e-mailadres door.  
Pensioenpost digitaal: handig, snel én goed voor het milieu.

Wat verandert er in 2020?
• Tot 1 april blijft de premie van de middelloonregeling hetzelfde als nu, namelijk 29%. Na 1 april gaat de 

premie voor cao-aangesloten werkgevers –bij de overstap naar PNO Media– omlaag naar circa 26,9%. 
Voor de vrijwillig aangesloten werkgevers geldt een premie voor het betreffende bedrijf. Die premie 
kan hoger of lager zijn.

• Tot 1 april is de pensioenopbouw van de middelloonregeling –tijdelijk– 0,91%. Na 1 april –bij de 
 overstap naar PNO Media–  gaat de  opbouw omhoog naar 1,823%.
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Ons fonds denkt al een tijdje na over de toekomst. 
Dat hebben we je al eerder laten weten. We zijn nu een 
stap verder. Op 1 april én op 1 mei 2020 gaat er wat 
 veranderen. Lees hieronder wat dit voor jou betekent.

Rob de Ridder van Pensioenfonds TrueBlue: “Ons fonds is 
 vertrouwd en geeft veel ruimte om onze eigen pensioen-
regeling uit te voeren. Maar dat wordt wel steeds duurder. 
De kosten stijgen, onder andere doordat er niet genoeg 
 nieuwe medewerkers pensioen bij ons opbouwen. 

Daarom hebben we uitgebreid overlegd met het bestuur en 
sociale partners (werkgeversvereniging en vakorganisaties). 
Waar kunnen we de pensioenen van al onze (ex-)deelnemers 

het beste onderbrengen? In overleg met diverse  betrokkenen 
is besloten om voor PNO Media en De Nationale APF te 
kiezen. De Raad van Toezicht heeft hiermee ingestemd en het 
Verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd. De over-
stap naar PNO Media en De Nationale APF kan plaatsvinden 
als De Nederlandsche Bank hiervoor toestemming geeft.

Zekerheid en continuïteit
Uit allerlei onderzoeken en analyses is gebleken dat bij deze 
twee fondsen de (opgebouwde) pensioenen en uitkeringen in 
goede handen zijn. Dat biedt al onze deelnemers zekerheid en 
continuïteit.”

Lees verder op pagina 2
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Werk je bij een werkgever die verplicht –op basis 
van de cao– is aangesloten bij TrueBlue? En bouw 
je daar nu pensioen op met de middelloon- of 
beschikbarepremieregeling? 
Dan bouw je vanaf 1 april 2020 pensioen op bij PNO Media1. 

Werk je bij een werkgever die vrijwillig is aangesloten 
bij TrueBlue? En bouw je daar nu pensioen op met de 
middelloon- of beschikbarepremieregeling?
Het is nu nog niet bekend of je werkgever ervoor kiest om 
de opbouw van je pensioen op 1 april 2020 bij PNO Media 
onder te brengen. Daarover is je werkgever met PNO Media in 
gesprek. Je werkgever heeft de keuze om naar dit fonds over 
te stappen.

Heb je bij ons pensioen opgebouwd met de middelloon-
regeling? Of krijg je nu een pensioenuitkering uit die 
regeling?
Dan brengen we je opgebouwde pensioen en je uitkering op 
1 mei 2020 onder bij De Nationale APF. Van dat fonds krijg je 
dan ook je uitkering2. 

1) Op 10 oktober 2019 hebben de werkgeversvereniging en vakorganisaties (sociale partners) van de verplicht aangesloten werkgevers dit besloten.
2) Op 10 januari 2020 heeft de Raad van Toezicht hiermee ingestemd en heeft het Verantwoordingsorgaan positief geadviseerd. De Nederlandsche Bank moet nog 

toestemming geven.

Heb je bij ons kapitaal opgebouwd met de beschik-
barepremieregeling? Maar krijg je nu nog geen 
 uitkering uit die regeling?
Dan brengen we je kapitaal op 1 mei 2020 onder bij 
PNO Media. Van dat fonds krijg je dan ook in de toekomst je 
uitkering2.

Heb je bij ons pensioen ingekocht met het kapitaal 
van de beschikbarepremie regeling? En krijg je nu een 
uitkering uit die regeling?
Dan brengen we je pensioenuitkering op 1 mei 2020 onder bij 
De Nationale APF. Van dat fonds krijg je dan ook je uitkering2.

Je hoeft nu niets te doen
Je krijgt in maart van ons een brief over allerlei concrete 
zaken die met de overstap te maken hebben.  
We houden je op de hoogte! 

• Kijk regelmatig op trueblue.nl/toekomst.
• Neem ook alvast een kijkje op pnomedia.nl en 

 denationaleapf.nl/deelnemers.  

Bij welk fonds bouw je vanaf 1 april 2020 pensioen op? 
En bij welk fonds brengen we op 1 mei 2020 je opgebouwde pensioen en uitkering onder?

PNO Media De Nationale APF

Weet je niet welke pensioenregeling je hebt?  
Log dan in op trueblue.nl en bekijk je Uniform Pensioenoverzicht.

Het pensioen dat je opbouwt met de middelloonregeling  
(incl. excedent)*. √ 
Het pensioen dat je opbouwt met de beschikbarepremieregeling 
(incl. excedent)*. √ 
Het pensioen dat je hebt opgebouwd met de middelloon regeling. √ 
Het kapitaal dat je hebt opgebouwd met de beschikbarepremie-
regeling. √ 
Het pensioen dat je nu krijgt uit de middelloonregeling. √ 
Het pensioen dat je nu krijgt met het  ingekochte kapitaal uit de 
beschikbarepremieregeling. √ 

*  Als je werkgever verplicht –op basis van de cao– is aangesloten bij TrueBlue.

PNO Media
PNO Media is een toekomstbestendig, groot bedrijfstakpensioenfonds dat de pensioenen regelt van  
bijna 60.000 mensen in de creatieve en digitale sector.  

De Nationale APF
De Nationale APF is een algemeen pensioenfonds. Dit fonds regelt als collectief de pensioenen van 
 circa 18.000 (ex-)medewerkers en gepensioneerden van verschillende bedrijven uit diverse sectoren.




