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Voorwoord
Beste deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden,
In deze nieuwsbrief geven wij u een update van de financiële situatie van ons pensioenfonds. Deze is
onverminderd goed, iets wat blijkt uit onze beleidsdekkingsgraad. Mede hierdoor zijn we wederom in staat om de
pensioenen te indexeren. Net als vorig jaar kunnen wij de pensioenen ook per 1 januari 2017 volledig laten
meegroeien met de stijging van de prijzen c.q. de lonen (voor de huidige werknemers).
Omdat het verwachte rendement op staatsobligaties op dit moment erg laag is, is het bestuur op
zoek gegaan naar alternatieve beleggingen die net zo veilig zijn maar meer rendement geven. Het
bestuur gaat daarbij niet over één nacht ijs. Na grondig onderzoek wat de mogelijkheden zijn,
heeft het bestuur besloten om een deel van de staatsobligaties te verkopen en dit geld te
beleggen in het GRIF fonds van Aegon. U leest hierover en over andere zaken meer in deze
nieuwsbrief.
Ed Penninx, voorzitter bestuur

Indexatie 1 januari 2017
De pensioenen zijn per 1 januari 2017 als volgt
verhoogd:
- Huidige werknemers Nielsen:
1,59%
- Voormalige werknemers:
0,36%
- Pensioengerechtigden:
0,36%
De verhoging wordt betaald uit de financiële middelen
van het pensioenfonds. Omdat de financiële positie van
het pensioenfonds op dit moment goed is, heeft het
bestuur kunnen besluiten dat de verhoging 100%
bedraagt van de stijging van de prijzen c.q. de lonen.
Voor het vaststellen hoeveel de
prijzen c.q. de lonen het afgelopen
jaar zijn gestegen kijkt het
pensioenfonds naar cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
De verhoging wordt van jaar tot
jaar bekeken. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn
dat uw pensioen niet of niet volledig wordt verhoogd.
Uw pensioen wordt dan minder waard.

Naast de beleidsdekkingsgraad die aangeeft of en hoe
financieel gezond een pensioenfonds is, wordt voor ieder
pensioenfonds ook een vereiste dekkingsgraad vastgesteld. Als de beleidsdekkingsgraad daar beneden komt
gaat het financieel niet goed met een pensioenfonds en
moet er een herstelplan worden opgesteld. Bij
Pensioenfonds VNU ligt deze grens op circa 103,4%. (Deze
grens is lager dan bij de meeste andere fondsen, omdat
Pensioenfonds VNU een groot deel van de pensioenen
heeft herverzekerd.) De beleidsdekkingsgraad ligt daar
ruim boven op 121,3% per 30 november 2016.
Hieronder staat een grafiek met het verloop van de
beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad van
Pensioenfonds VNU:

VNU hoog in lijst financieel gezonde
pensioenfondsen
In een door het Financieele Dagblad gepubliceerde lijst
van pensioenfondsen met de hoogste beleidsdekkingsgraad staat Pensioenfonds VNU op plaats 17 van
de circa 250 pensioenfondsen die Nederland op dit
moment telt.

Indien de pensioenfondsen zouden worden gerangschikt
naar het verschil tussen de beleidsdekkingsgraad en de
vereiste dekkingsgraad (bij VNU 121,3% – 103,4% =
17,9%) dan zou Pensioenfonds VNU op plaats 6 staan.

Franchise en maximum
pensioengevend salaris 2017
Franchise is het eerste deel van uw salaris waarover u
geen pensioen opbouwt omdat u later ook een AOWuitkering ontvangt. De franchise bedraagt in 2017
€ 17.416,36 (2016: € 17.143,73).
Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in
2017 € 103.317,-- (2016: € 101.519,--).
Werknemers van Nielsen bouwen in 2017 dus
pensioen op over hun bruto jaarsalaris van max.
€ 103.317,--minus de franchise van € 17.416,36.

Beleggingsresultaten
In 2016 zijn de beleggingsrendementen van
Pensioenfonds VNU tot en met november 2016 als volgt:
- Depot VNU1 :
5,2%
- Depot VNU2 :
5,6%
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.
Hoewel de verschillen niet groot zijn hebben de aandelen
tot nu toe in 2016 een iets beter rendement opgeleverd
dan de andere beleggingen.
Omdat depot VNU2 meer
aandelen bevat dan depot
VNU1,
is
het
totale
rendement van depot VNU2
iets hoger.

Psf. VNU is in GRIF gaan beleggen
Vanaf 1 december 2016 belegt Pensioenfonds VNU in
depot VNU2 voor circa 7,5% van de totale beleggingen in
het GRIF fonds. GRIF staat voor ‘Government Related
Investment Fund’. Het is een beleggingsfonds dat belegt
in staatsgegarandeerde of staatsgerelateerde obligaties
en onderhandse leningen. Het GRIF fonds belegt onder
andere in de sociale woningbouwsector, gemeenten en
leningen met staatsgarantie. De belegging in GRIF wordt
betaald door de verkoop van staatsobligaties.
Naast het maatschappelijke aspect van de belegging
levert het GRIF fonds ook een hoger verwacht rendement
op ten opzichte van staatsobligaties. Het verwachte
rendement op staatsobligaties is namelijk op dit moment
zeer laag. Tegelijkertijd blijft het totale risico dat het
pensioenfonds op de bel eggingen loopt ongeveer gelijk.

Hoe in depot VNU1 wordt belegd bepaalt Aegon. Met
Aegon is overeengekomen, op verzoek van het bestuur
van Pensioenfonds VNU, dat ook in depot VNU1 in het
GRIF fonds zal worden belegd. Een hoger rendement in
depot VNU1 is ook voor het pensioenfonds van belang
omdat met Aegon is afgesproken dat een deel van de
beleggingsopbrengsten aan het pensioenfonds kan
worden uitgekeerd.

Actuele ontwikkelingen
Verhoging AOW leeftijd
Zoals bekend gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog
naar 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67
jaar en 3 maanden. De verwachting is dat de AOW-leeftijd
vanaf 2023 verder omhoog gaat. Deze is gekoppeld aan
de levensverwachting.

Hogere levensverwachting
Dat mensen steeds ouder worden
is inmiddels bekend. De laatste
cijfers van het CBS bevestigen dit
wederom. Iemand die nu 65 jaar
is leeft gemiddeld nog circa 20
jaar. De verwachting is dat een 65
jarige in 2060 nog 25 jaar zal
leven. Vrouwen worden nog altijd
iets ouder dan mannen. Pensioenfonds VNU houdt
rekening met de toenemende levensverwachting bij het
vaststellen van de hoogte van de voorziening. Per 31
december 2016 is de voorziening pensioenverplichtingen
aangepast aan de meest recente ‘sterftetafels’ zoals
gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap (AG).

Wijziging huidig pensioenreglement
In het pensioenreglement van de huidige werknemers van
pensioenfonds VNU zijn een paar aanpassingen
doorgevoerd. Het zijn kleine wijzigingen die geen
verslechtering van de pensioenrechten als gevolg hebben.
De huidige werknemers zijn hierover reeds geïnformeerd
door de werkgever. Het nieuwe pensioenreglement staat
op de website van het pensioenfonds en is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 in werking getreden.

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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