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Voorwoord
Beste allen,
In juni 2017 heeft
het bestuur van
Pensioenfonds VNU het jaarverslag
2016 vastgesteld. Boekjaar 2016 is
afgesloten met een winst van
€ 11,8 miljoen. Dit bedrag hebben
we kunnen toevoegen aan onze
reserves, waaruit de indexatie
wordt betaald. Het volledige
jaarverslag en een samenvatting
vindt u op onze website:
www.pensioenfondsvnu.nl
Wij beseffen dat pensioen een
lastig onderwerp is en het een hele
uitdaging is u hier helder over te
informeren. Daarom starten wij
een onderzoek naar hoe u onze
informatie ervaart en hoe wij onze
communicatie kunnen verbeteren.
Het bestuur is ook geïnteresseerd
in uw mening over de wijze van
indexeren en hoe u denkt over
maatschappelijk
verantwoord
beleggen. Laat het ons weten via
de vragenlijst bij deze nieuwsbrief.
Verder houden wij u, zoals u dat
van ons gewend bent, met deze
nieuwsbrief op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen binnen ons
pensioenfonds.
Namens alle bestuursleden wens ik
u een hele fijne zomer.
Ed Penninx,
voorzitter bestuur

Onderzoek communicatie, indexatie en
verantwoord beleggen
Wij horen graag uw mening
Niets is ingewikkelder dan eenvoudige
communicatie. Als pensioenfonds proberen wij
u uiteraard zo goed mogelijk te informeren over
uw pensioen. De beste manier om er achter te
komen of wij dit goed doen, is het u te vragen.
Vragenlijst
Bij deze nieuwsbrief treft u een vragenlijst aan. Hiermee heeft u de kans
ons te laten weten hoe u denkt over de communicatie van het
pensioenfonds. Dit onderzoek kan ons helpen de communicatie beter te
maken. Ook zijn wij benieuwd wat uw mening is over indexatie en
maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook hierover hebben wij enkele
vragen opgenomen.
Wij hopen van harte dat u de vragenlijst invult en in de bijgevoegde
retourenvelop opstuurt naar:
Antwoordnummer 605, 1100 VE Amsterdam
De vragenlijst staat ook op onze
website
www.pensioenfondsvnu.nl.
Opsturen mag ook per e-mail naar
pensioenfonds.vnu@aonhewitt.nl
Opsturen van de ingevulde vragenlijst
kan tot en met 20 augustus 2017

Beleidsdekkingsgraad
Hieronder geven wij de ontwikkeling van onze beleidsdekkingsgraad.
Per 31 mei 2017 is
deze gegroeid naar
123,8%. Dit betekent
dat het pensioenfonds
een buffer heeft van
23,8% boven wat
strikt noodzakelijk is
om de toegekende
pensioenen nu en in
de toekomst uit te
kunnen betalen.

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 is door
het bestuur vastgesteld.
Een exemplaar is opgestuurd naar toezichthouder
DNB en het verslag is gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel.
Oordeel intern toezicht
Het pensioenfonds heeft een visitatiecommissie
(VC) die zorgt voor het intern toezicht. De VC
bestaat uit externe onafhankelijke deskundigen.
Samenvattend luidt het oordeel van de VC zoals
opgenomen in het jaarverslag 2016 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 is passend bij aard, omvang en
complexiteit van het fonds. Er is goed aandacht
voor evenwichtige belangenafweging.”
De samenvatting en het volledige jaarverslag kunt
u downloaden van onze website:
www.pensioenfondsvnu.nl/documenten.

Beleggingsresultaten
Pensioenfonds VNU heeft in
2016 op haar beleggingen
een rendement van 6,7%
behaald.
Meer
details
hierover leest u in de
samenvatting
van
het
jaarverslag. In 2017 zijn de
rendementen tot en met mei als volgt:
- Depot VNU1 :
2,1%
- Depot VNU2 :
4,3%
Het rendement van Beleggingsdepot VNU2 is hoger
omdat dit depot in verhouding meer beleggingen in
aandelen heeft. Aandelen hebben de eerste 5
maanden van 2017 een hoger rendement behaald
dan obligaties.
Beleggingsdepot
VNU1
valt
onder
het
garantiecontract en is eigendom van Aegon. 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.

BESTUURSWISSELING
In verband met zijn uitdiensttreding is Marcel Rutte
afgetreden als bestuurslid namens de werkgever.
Per 8 maart 2017 is hij opgevolgd door Michel van
den Hoven. Op verzoek van de werkgever en het
voltallige bestuur blijft de heer Rutte nog wel lid van
het dagelijks bestuur van het pensioenfonds.

Even voorstellen:
"Sinds begin 2009 ben ik
werkzaam bij Nielsen als
Director International Tax
voor de EMEA regio. Ik was
me al vroeg bewust van het
belang van een goede
oudedagsvoorziening voor
mezelf en ook het goed
achterlaten van nabestaanden. In dat verband vind
ik pensioen een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde.
Het bestuur heeft als primaire taak de uitvoering van
de afgesproken pensioenregeling te realiseren. Dat is
een grote verantwoordelijkheid. Met mijn
achtergrond denk ik hieraan een goede bijdrage te
kunnen leveren.
Michel van den Hoven"

Doorwerkverklaring bij
pensioenuitstel niet meer nodig
Vanaf 1 januari 2017 is de wettelijke eis vervallen
dat uitstel van de pensioeningang alleen mag als u
nog betaald werk heeft. Als uw standaard
pensioendatum op 1 januari 2017 of later ligt, hoeft
u bij uitstel van de pensioendatum dus geen
doorwerkverklaring van uw werkgever meer op te
sturen aan het pensioenfonds. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de pensioenadministratie.

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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