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Voorwoord
Beste deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden,
Zoals ieder half jaar houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen bij ons pensioenfonds. In de media
verschijnen zo nu en dan berichten dat het niet goed gaat bij de Nederlandse pensioenfondsen. Gelukkig kan het
bestuur u melden dat Pensioenfonds VNU er wél goed voorstaat. Van een dreiging tot korten is
geenszins sprake, ook niet in de verre toekomst. Dit wordt bevestigd door de (nieuwe)
haalbaarheidstoets die wij onlangs hebben uitgevoerd. U leest er meer over in deze nieuwsbrief,
net als over de ontwikkeling van de dekkingsgraad, de beleggingen en het jaarverslag 2015. Ook
kunt u lezen over documenten die wij aan onze website hebben toegevoegd, zoals de
pensioenvergelijker en een addendum op de oude pensioenreglementen. Ik wens u allen veel
leesplezier en een mooie zomer toe.
Ed Penninx, voorzitter bestuur

Jaarverslag 2015
Het jaarverslag 2015 is door
het bestuur vastgesteld.
Een exemplaar is opgestuurd naar toezichthouder
DNB en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.
De samenvatting en het volledige jaarverslag kunt
u downloaden van onze website:
www.pensioenfondsvnu.nl/documenten.
Oordeel intern toezicht
Het pensioenfonds heeft een visitatiecommissie
(VC) die zorgt voor het intern toezicht. De VC
bestaat uit externe onafhankelijke deskundigen.
Een samenvatting van het oordeel van de VC zoals
opgenomen in het jaarverslag luidt als volgt:
“Op basis van de uitgevoerde visitatie zijn wij van
oordeel dat het bestuur een verantwoord beleid
voert en de algemene gang van zaken in het
pensioenfonds goed aanstuurt.
De risicobeheersing past bij de aard, omvang en
complexiteit van het fonds. Er is goed aandacht
voor de evenwichtige belangenafweging.”

(Beleids)dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan of en hoe financieel gezond
een pensioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100%
heeft een pensioenfonds precies genoeg beleggingen om
nu en in de toekomst alle tot nu toe opgebouwde
pensioenen (zonder toekomstige indexatie) te kunnen
betalen. Pensioenfonds VNU moet een wettelijke buffer
aanhouden van 3,4%. Dit betekent een dekkingsgraad van
minimaal 103,4%. De dekkingsgraad van Psf. VNU ligt daar
ruim boven. Dat is prettig, want dan is er ook nog geld in
kas voor eventuele jaarlijkse indexatie van de pensioenen.
Beleidsdekkingsgraad
Het pensioenfonds berekent de dekkingsgraad iedere
maand. Het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden
noemen we de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij beleidsbeslissingen zoals
het toekennen van indexatie. Hieronder staat een grafiek
met het verloop van de beleidsdekkingsgraad.

Beleggingsresultaten
Pensioenfonds VNU heeft in 2015
over alle beleggingen een
rendement van 0,9% behaald. Dit
is lager dan in voorgaande jaren.
Meer details hierover leest u in
de samenvatting van het
jaarverslag. In 2016 zijn de
rendementen over het eerste half jaar als volgt:
Depot VNU1 :
4,3%
Depot VNU2 :
2,2%
Het rendement van Beleggingsdepot VNU2 is lager omdat
dit depot in verhouding meer aandelen heeft. Aandelen
hebben het door onzekerheden in het eerste halfjaar
minder goed gedaan.
Beleggingsdepot VNU1 valt onder het garantiecontract en
is eigendom van Aegon. Pensioenfonds VNU ontvangt een
deel van de beleggingsopbrengsten van depot VNU1 als
deze boven een contractueel vastgestelde grens
uitkomen.
De beleggingen in depot VNU2 zijn eigendom van het
Pensioenfonds. Uit depot VNU2 worden de in het
verleden toegezegde en de eventuele toekomstige
indexaties betaald.

Haalbaarheidstoets en toekomstige
indexatie
Pensioenfondsen moeten ieder jaar een haalbaarheidstoets doen. De toezichthouder DNB schrijft voor hoe
pensioenfondsen dit moeten doen. De haalbaarheidstoets
geeft een indicatie of de pensioenen de komende 60 jaar
naar verwachting zullen meegroeien met de stijging van
de prijzen. Met andere woorden of de pensioenen
zodanig geïndexeerd (jaarlijkse verhoging) kunnen
worden dat de koopkracht op peil blijft. Onlangs heeft
Pensioenfonds VNU deze toets weer uitgevoerd.
De uitkomst van de toets is positief. Gemiddeld
genomen kunnen de pensioenen bij Pensioenfonds VNU
naar verwachting de komende 60 jaar worden
geïndexeerd met de prijsinflatie en blijft uw koopkracht
op peil.
Als het financieel tegenzit, kunnen de pensioenen minder
worden verhoogd. In 95% van de gevallen wordt uw
pensioen met minimaal de helft van de prijsinflatie
verhoogd. De kans dat uw pensioen wordt gekort blijkt in
de periode van onderzoek vrijwel nihil.

Pensioenvergelijker

Op onze website www.pensioenfondsvnu.nl hebben wij
een pensioenvergelijker geplaatst.

Hiermee kunt u de huidige pensioenregeling van Nielsen
vergelijken met die van een andere werkgever. Dit is
bijvoorbeeld handig als u overdracht van uw pensioen
overweegt, van of naar Pensioenfonds VNU.
Met de pensioenvergelijker zet u in vijf stappen de
basiskenmerken van twee pensioenregelingen naast
elkaar zodat u deze kunt vergelijken. Voor uw gemak
hebben wij op onze website de basiskenmerken van
‘Pensioenreglement Nielsen Nederland 2015’ alvast
ingevuld op de pensioenvergelijker. De basiskenmerken
van de regeling waarmee u de Nielsen regeling wilt
vergelijken vindt u op de website van de andere
pensioenuitvoerder onder ‘Pensioen123’. Met een beetje
geluk heeft de andere pensioenuitvoerder ook een vooraf
ingevulde pensioenvergelijker op de website staan.
U vindt onze pensioenvergelijker op onze homepage
onder ‘Nieuwsberichten’ en onder ‘Documenten’
(rechtsboven op onze site).

Addendum bij oude reglementen
Het bestuur heeft onlangs een ‘Addendum bij oude
pensioenreglementen’ vastgesteld en op de website
geplaatst onder ‘Documenten’. In het addendum staan
wijzigingen die van belang zijn voor iedereen die op 31
december
2014
gewezen
deelnemer
of
pensioengerechtigd was. Met de wijzigingen zijn de
keuzemogelijkheden uitgebreid en de indexatieregels zijn
nu voor iedereen hetzelfde. Voor niemand zijn de
indexatieregels verslechterd en de opgebouwde
pensioenen worden niet aangetast.
De belangrijkste wijzigingen op een rij:
Bij indexatie geldt voortaan voor iedereen dat
gekeken wordt hoeveel de prijzen in de periode van
oktober afgelopen jaar zijn gestegen ten opzichte
van oktober het jaar ervoor.
De mogelijkheid tot inhaalindexatie is vastgelegd.
Iedereen mag als hij/zij aan de (wettelijke)
voorwaarden voldoet het pensioen vervroegen tot
55 jaar, ook als het reglement waar u onder viel die
mogelijkheid niet had.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op
via:
Telefoon 020 – 430 53 14 of e-mail:
pensioenfonds.vnu@aonhewitt.com
Correspondentieadres:
Stichting Pensioenfonds VNU
p/a Aon Hewitt
Afdeling Pensioenadministratie
Postbus 12079
1100 AB Amsterdam
www.pensioenfondsvnu.nl
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