
 

Woerden, 12 februari 2020 

 
Pensioenfonds TrueBlue draagt op 1 mei 2020 opgebouwde pensioenen 
over aan De Nationale APF (DB) en PNO Media (DC) 
 
Het bestuur van Pensioenfonds TrueBlue wil de opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen van 
de middelloonregeling op 1 mei 2020 onderbrengen bij het algemene pensioenfonds De Nationale. De 
opgebouwde kapitalen van de beschikbarepremieregeling gaan naar pensioenfonds PNO Media.  

 
Dat heeft het bestuur van TrueBlue, na instemming van de Raad van Toezicht en een positief advies van 
het Verantwoordingsorgaan, op 13 januari 2020 besloten. De intentie is om de overdracht per 1 mei 
2020 te realiseren, onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank. Dit besluit volgt op 
het eerdere besluit van sociale partners in de ICK-sector (op 10 oktober 2019) om de toekomstige 
opbouw per 1 april 2020 bij PNO Media onder te brengen.  
 
“Overdracht in belang van deelnemers” 
Rob de Ridder, secretaris van het bestuur van Pensioenfonds TrueBlue: “Na grondig onderzoek van alle 
mogelijke opties zijn wij tot de overtuiging gekomen dat de overdracht naar De Nationale APF het beste 
aansluit bij de belangen van onze deelnemers. De opgebouwde middelloonpensioenen gaan nagenoeg 
ongewijzigd over naar een multiclientkring van De Nationale APF.“ 
 
“Voor de opgebouwde DC-kapitalen kiezen wij voor PNO Media omdat zij op een verantwoorde manier 
beleggen, rekening houdend met milieu, sociale aspecten en goed bestuur. Deelnemers bepalen zelf 
welk risicoprofiel het beste bij hen past. PNO Media biedt beleggingsmogelijkheden op basis van life 
cycles. Is de pensioendatum nog ver weg, dan wordt risicovoller belegd dan wanneer de pensioendatum 
dichtbij is.” 
 
“Soepele voortzetting dienstverlening” 
Margreet Teunissen, bestuursvoorzitter van De Nationale APF: “Wij zijn blij met Pensioenfonds TrueBlue 
als nieuwe klant. Het fonds maakt net als De Nationale APF gebruik van de dienstverlening van AZL en 
Nationale Nederlanden Investment Partners. Om die reden en dankzij onze flexibel ingerichte 
administratie kunnen wij een soepele voortzetting van de dienstverlening vanuit De Nationale APF voor 
de deelnemers van TrueBlue aanbieden.” De kring waarin TrueBlue de pensioenen onderbrengt, staat 
open voor toetreding van andere fondsen en werkgevers.  
 



“Vliegende start voor hybride pensioenregeling” 
Nelly Altenburg, voorzitter van PNO Media: “Al eerder is besloten om de toekomstige pensioenopbouw 
van de middelloonregeling en beschikbarepremieregeling vanaf 1 april 2020 bij ons onder te brengen. 
Daar komen nu de opgebouwde kapitalen van de beschikbarepremieregeling bij. Onze hybride 
pensioenregeling PNO DC life cycle maakt daarmee een vliegende start. Die regeling combineert de 
voordelen van DB en DC. Werkgevers in de creatieve sector, maar ook pensioenfondsen, hebben er tot 
nu toe veel belangstelling voor.”  
 
Over TrueBlue 
Bij Pensioenfonds TrueBlue zijn 99 werkgevers in de digitale sector aangesloten. Het fonds regelt met een 
middelloonregeling en een beschikbarepremieregeling de pensioenen van 2.700 deelnemers, 5.100 
gewezen deelnemers en 600 pensioengerechtigden in deze sector. Het belegd vermogen is € 465 miljoen, 
waarvan € 436 miljoen in de middelloonregeling en € 29 miljoen in de beschikbarepremieregeling. Eind 
december 2019 was de beleidsdekkingsgraad 97,4%. De actuele dekkingsgraad was 100,1%. 
 
Over De Nationale APF 
De Nationale APF is een algemeen pensioenfonds (APF) en heeft een one-tier bestuursmodel en een 
onafhankelijke governance structuur. Het fonds heeft sinds 2016 een vergunning van De Nederlandsche 
Bank en is opgericht door NN IP en AZL. Beide organisaties zijn onderdeel van de NN Group. De Nationale 
APF voert momenteel de pensioenregelingen uit voor 5 klanten, met een beheerd vermogen van circa 3 
miljard euro. Met de komst van TrueBlue groeit het beheerd vermogen van het fonds naar bijna 3,5 
miljard euro en het aantal deelnemers naar ca. 27.000. 
 
Over PNO Media 
Pensioenfonds PNO Media verzorgt de pensioenregeling voor 400 werkgevers, 17.000 deelnemers, 
31.000 gewezen deelnemers en 10.000 pensioengerechtigden in de creatieve sector. Met een 
pensioenvermogen van € 6,7 miljard behoort PNO Media tot de 30 grootste pensioenfondsen in 
Nederland. Eind december 2019 was de beleidsdekkingsgraad 98,0%. De actuele dekkingsgraad was 
99,5%. 

 
Meer informatie 
 Rob de Ridder, secretaris van het bestuur van Pensioenfonds TrueBlue, bereikbaar via 088 116 30 

62. www.trueblue.nl 

 Roel Knol, lid uitvoerend bestuur De Nationale APF, bereikbaar via 06 2220 51 32.  
www.denationaleapf.nl 

 Nelly Altenburg, voorzitter pensioenfonds PNO Media, bereikbaar via 035 702 34 13.  
www.pnomedia.nl 
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