
Beleidsdekkingsgraad steeg in 2018 van 111,5 naar 112,1%

AMSTERDAM • De beleidsdekkings-
graad steeg in 2018 van 111,5 naar
112,1%. Concreet betekent dit dat voor
elke uit te betalen euro aan pensioen
€ 1,12 aan beleggingen aanwezig is. 

De hoogte van de beleidsdekkings-
graad is een maatstaf voor de financiële
positie van een pensioenfonds en be-
paalt mede of een toeslag of korting op
het pensioen wordt toegepast.

Toeslag
De beleidsdekkingsgraad van Tpf lag

eind 2018 boven 110%. Op basis hiervan
heeft het bestuur de maximale toege-
stane toeslag van 0,33% verleend op
de pensioenuitkeringen per 1 januari
2019.

Tpf kan een toeslag op het pensioen
geven om te voorkomen dat toekom-
stige pensioenuitkeringen worden uit-
gehold door inflatie. Vereiste daarbij is
echter dat de beleidsdekkingsgraad
van Tpf 110% of hoger is. Daarmee is
toeslagverlening altijd voorwaardelijk
en geen recht. Bovendien kan het pen-
sioenfondsbestuur het toeslagbeleid in
de toekomst wijzigen. 

Belegd vermogen en rendement
Tpf had eind 2018 een totaal belegd

vermogen van € 1.145,9 miljoen tegen
€ 1.195,9 miljoen eind 2017. Dit belegd
vermogen heeft het fonds nodig om
aan alle deelnemers nu en in de toe-
komst de pensioenuitkeringen te kun-
nen betalen.

Het beleggingsrendement, uitge-
drukt als percentage van het gemid-
deld totaal belegd vermogen, bedroeg
in 2018 -2,3%. In 2017 was dit 4,6%.

Waar in 2017 aandelen en vastgoed
het best rendeerden, was het beeld in
2018 bijna tegenovergesteld: aandelen
noteerden bijna 9% verlies en beurs-
genoteerd vastgoed zelfs 7,7% verlies.
Niet-beursgenoteerd vastgoed was
daarentegen de best renderende be-
leggingscategorie in de Tpf-portefeuil-
le met +5,1%. Het was naar omvang
echter ook de kleinste categorie dus
legde deze 5,1% niet veel gewicht in de
schaal. 

Tpf belegde eind 2018 voor 58,4% in
staats- en bedrijfsobligaties, 29,5% in
aandelen, 5,1% in vastgoed en 7% in
high yield obligaties.

Beleidsdekkingsgraad en toeslag
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Rendement per beleggingssoort

Staatsobligaties/
renteswaps 4,1%

-0,3%

3,3%-2,3%

Bedrijfsobligaties/
hypotheken -1,3%2,0%

Matchingportefeuile 2,8%3,3%-1,1%

Aandelen -8,9%-6,0%13,9%

Vastgoed -3,9%-4,4%14,0%

High yield obligates -3,4%5,3%

Returnportefeuile -8,7%-6,9%12,3%

Totaal -2,3%-1,1%4,6%
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De belangrijkste
cijfers van 2018

AMSTERDAM • Met het doel communicatie met
alle deelnemers – gepensioneerden, werkne-
mers en oud-werknemers – te optimaliseren,
heeft Tpf in april 2018 de nieuwe website
www.tpf.nl gelanceerd. Alle informatie op de
site is op een heldere, overzichtelijke en een-
voudige manier weergegeven.

Iedere deelnemer kan nu direct in zijn of
haar ‘persoonlijke situatie’ vinden welke pensi-
oeninformatie het meest relevant is. 

Naast deze informatie-op-maat staat op de-
ze site ook het laatste nieuws op pensioenge-
bied. En informatie bijvoorbeeld over de dek-
kingsgraad van het pensioenfonds en de be-
taaldata van de pensioenen. Daarnaast be-
schikt de site over een uitgebreide
begrippenlijst en kunnen relevante documen-
ten als de pensioenregeling en het jaarverslag
worden bekeken. 

Op tpf.nl staan ook video’s waarin diverse
pensioenonderwerpen eenvoudig worden uit-
gelegd. Deze onderwerpen betreffen nieuw in
dienst, extra pensioen opbouwen door bijspa-
ren, trouwen en samenwonen, partnerpensi-
oen en bijna met pensioen. 

Nieuw in dienst

Tpf hanteert voor zijn werknemers een mid-
delloonregeling met voorwaardelijke toeslag-
verlening. Bij een middelloonregeling wordt de
hoogte van het pensioen gebaseerd op het
gemiddelde loon dat een werknemer vanaf het
begin tot het einde van zijn of haar diensttijd
heeft ontvangen.

De werknemer bouwt pensioen op over het
vaste salaris tot maximaal € 77.267,- (2019). 

Video’s op website over
pensioenonderwerpen

Tpf nieuws
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In juli hield Tpf gedurende een week een
pensioen inloopspreekuur. In het Krantcafé
van Telegraaf Media Groep (TMG) in Amster-
dam stonden pensioenspecialisten van Tpf
paraat om hun TMG collega’s een toelichting
te geven op het Uniform Pensioen Overzicht
(UPO) dat zij in die week ontvangen hadden. 

Pensioen inloopspreekuur 

Tpf nieuws



Beleggingen (x € 1.000)

20182017

Overige

1.195.897

752.870

62.312

368.890

2.885

8.940

1.145.864

740.213

58.863

330.705

7.587

Vastgoedbeleggingen

Vastrentende waarden

Aandelen

Liquide middelen en
kortlopende deposito’s

Totaal

8.496

Pensioenuitkeringen versus inkomsten

Bijdragen werkgevers /
deelnemers (x € 1.000)

Pensioenuitkeringen
(x € 1.000)

Gemiddeld per actieve
deelnemer (in euro’s)

Gemiddeld per pensioen-
gerechtigde (in euro’s)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

18.265 16.409 14.564 14.563 12.151 10.871
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Uitvoeringskosten
De totale uitvoeringskosten van Tpf waren in 2018 0,7% hoger dan in 2017. Deze uitvoe-

ringskosten vallen uiteen in de kosten van uitvoering van de pensioenregeling, de vermo-
gensbeheerkosten en de transactiekosten. De kosten van uitvoering hebben betrekking op
de pensioenregeling en de deelnemersadministratie, terwijl de vermogensbeheerkosten al-
le kosten omvatten in relatie tot het beleggen van het vermogen, met uitzondering van de
transactiekosten. 

Vermogensbeheer- en transactiekosten
De totale kosten van het vermogensbeheer bedroegen in 2018 € 4,5 miljoen tegenover

€ 4,2 miljoen in 2017. De totale transactiekosten bedroegen € 1,1 miljoen tegen € 1 miljoen het
jaar ervoor. 

Herstelplan
Op grond van financiële regelgeving moet de beleidsdekkingsgraad van Tpf 116,3% bedra-

gen om volledig aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Deze graad ligt echter
sinds 2015 onder dit niveau. In het herstelplan van 2019 staat hoe Tpf over maximaal 10 jaar
de beleidsdekkingsgraad wil laten stijgen naar 116,3% of hoger. De verwachting is dat het
fonds eind 2024 uit het tekort zal zijn. 

PENSIOENBESTAND

1.478 1.305
1.611 1.645
4.360 4.521

Aantal actieve deelnemers
Aantal pensioengerechtigden 
Aantal gewezen deelnemers 
Totaal pensioenbestand 7.449 7.471

PENSIOENREGELING

Premiebĳdragen (x € 1 miljoen) 12,2 10,9
Pensioenuitkeringen (x € 1 miljoen) 27,1 28,1
Toeslag pensioenen* 0,0% 0,15%
* Per 1 januari 2019 0,33% toegekend

FINANCIËLE POSITIE

Beleggingen (x € 1 miljoen) 1.196 1.146
Neto rendement op beleggingen 4,6% -2,3%
Voorziening pensioenverplichtingen 1.053 1.073
(x € 1 miljoen)
Rekenrente 1,48% 1,36%
Beleidsdekkingsgraad 111,5% 112,1%
Pensioenbeheerkosten (in €) 395 316
per deelnemer
Vermogensbeheerkosten t.o.v. 0,36% 0,40%
gemiddeld belegd vermogen
Transactiekosten t.o.v. gemiddeld 0,09% 0,10%
belegd vermogen

2017 2018Kerncijfers

AMSTERDAM • Het bestuur van Tpf heeft in 2018 dertien keer vergaderd. Onder-
werpen die jaarlijks worden behandeld zijn onder meer de begroting, de jaarre-
kening, het herstelplan en de haalbaarheidstoets. 

Integraal risicomanagement en de activiteiten rondom de herpositionering waren
terugkerende onderwerpen op de bestuurstafel in 2018. Twee keer is vergaderd over
de missie, visie en strategie van het fonds en de strategische afweging of wel of niet
uitbesteed dient te worden. Ook vonden kennissessies plaats over de risicorapporta-
ge vermogensbeheer en IORP II wetgeving. IORP II stelt nieuwe eisen aan de gover-
nance van pensioenfondsen.

Het bestuur bestaat uit zes leden. Drie daarvan worden voorgedragen door werk-
gever. Twee leden worden namens de werknemers voorgedragen door de onderne-
mingsraad en één lid wordt gekozen door de gepensioneerden.

Het Tpf bestuur kent ook een dagelijks bestuur (DB). Dit bestaat uit de voorzitter
(werkgeverslid) en secretaris (deelnemerslid) en heeft in 2018 twaalf keer vergaderd
met de directeur van het bestuurs- en pensioenbureau.

Tpf bestuur

V.l.n.r. DIck
Hussaarts, Arno
Reekers, Jan-
Henk Bouman,
Nathalie Neu-
mann en aspi-
rant-bestuursle-
den Marco van
der Laan en
Arne Mulder. 
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O
ok in 2018 stond
de herpositione-
ring van het fonds
en de uitrol hier-

van hoog op de bestuurs-
agenda. 

Tpf streeft naar een “fijn leven vol mogelijkheden”
voor alle deelnemers. Dit doet het fonds op een inle-
vende, open en gedurfde manier zonder de ro-
buustheid en loyaliteit uit het oog te verliezen. Tpf is
goed bekend met de mediasector en weet wat be-
langrijk is voor de mensen die hier werken. De am-
bitie van Tpf is dan ook zijn diensten op pensioenge-
bied aan te bieden aan alle werknemers in de me-
diabranche, inclusief ZZP’ers. Daartoe worden
marktverkenningen uitgevoerd binnen de sector
en bij andere pensioenfondsen die een soortgelijk
traject hebben gevolgd. 

Nieuw deelnemersonderzoek
Begin 2019 heeft Tpf opnieuw een deelnemerson-

derzoek laten uitvoeren door het bureau Motivacti-

Tpf klaar voor
de toekomst
Tpf neemt op velerlei
gebied actie om zo
goed mogelijk op de
toekomst voorbe-
reid te zijn. Met het
doel een optimale
dienstverlening aan
zijn deelnemers te
kunnen blijven waar-
borgen tegen zo laag
mogelijke kosten.

Tpf nieuws - vervolg 

Daarbij houdt het pensioenfonds rekening
met de AOW-uitkering die vanaf de AOW-leef-
tijd door de overheid wordt uitgekeerd. Dit deel
van het salaris waarover geen pensioen wordt
opgebouwd, heet franchise. De franchise voor
2019 bedraagt € 14.220,-. Over het gemaxi-
meerde brutoloon min de franchise wordt jaar-
lijks 1,75% aan pensioen opgebouwd. 

De pensioenpremie bedraagt 21,9%. Bij Tpf
betaalt de werknemer een derde van de pre-
mie (7,3%) en de werkgever twee derde (14,6%).

Extra pensioen opbouwen door bijsparen
In deze video wordt uitgelegd hoe naast de

bestaande pensioenopbouw de beschikbare
fiscale ruimte kan worden gebruikt om bij te
sparen. En welke procedure daarvoor precies
moet worden gevolgd. 

Trouwen en samenwonen
In deze video wordt uitgelegd welke gevolgen

samenwonen heeft op pensioengebied en wel-
ke acties moeten worden ondernomen. Zo
heeft iemand die gaat samenwonen niet auto-
matisch recht op partnerpensioen. Is dat wel
gewenst, dan moet bij de notaris een samenle-
vingsovereenkomst worden opgesteld. 

Partnerpensioen
Bij een huwelijk of geregistreerd partner-

schap heeft de partner bij overlijden van de
pensioengerechtigde automatisch recht op
partnerpensioen. Sinds 1 januari 2017 kent de
pensioenregeling van TMG een partnerpensi-
oen op risicobasis. Dit houdt in dat als de werk-
nemer overlijdt tijdens dienstverband bij TMG
of bij een van de andere bij Tpf aangesloten
bedrijven, de partner verzekerd is van een part-
nerpensioen ter grootte van 70% van het door
de werknemer te behalen ouderdomspensioen,
behalve bij echtscheiding.

Bijna met pensioen
Welke keuzes zijn er als de pensioendatum

nadert? Op de afgesproken datum of eerder, of
wellicht in deeltijd? Daarnaast kan in de tijd
worden gevarieerd met de hoogte van het pen-
sioen, bijvoorbeeld door eerst meer pensioen
te ontvangen en later minder.

 

Gedurfd Open 

Robuust 

Inlevend 

Wij creëren meer 
mogelijkheden 

voor jou 

Loyaal 

Fijn leven vol 
met 

mogelijkheden 

on. Het eerste vond in 2016 plaats. De resultaten
laten een verbetering zien van de communicatie in
de afgelopen jaren door in een duidelijke en begrij-
pelijke taal te communiceren. Verder is er brede
steun voor beleggen in aandelen. De deelnemers
vinden het belangrijk dat Tpf rekening houdt met
maatschappelijke en milieu-effecten. 

Om voor bestaande en toekomstige deelnemers
een kwalitatief goede pensioenregeling uit te voe-
ren en uitkeringen te waarborgen tegen zo laag
mogelijke kosten streeft Tpf naar een volledig digi-
taal-flexibele organisatie die meerdere pensioen-
regelingen tegelijk kan uitvoeren en de klant cen-
traal stelt. Een andere ambitie van Tpf is het verle-
nen van toeslagen op de pensioenen, uiteraard al-
leen wanneer de financiële positie van het fonds dit
toestaat. 

Communicatie
Voor een optimale communicatie
met alle deelnemers van Tpf werd in
april 2018 de nieuwe website
www.tpf.nl gelanceerd. Daarnaast

werd het nieuwe communicatieplan
verder uitgevoerd, waarbij de toe-

gankelijkheid van Tpf en een duidelijke en
begrijpelijke communicatie met de deelnemers
centraal staan. 

Premiebeleid
Voor het jaar 2019 koos het bestuur opnieuw voor

een behoedzame invulling van het premie- en stra-
tegisch beleggingsbeleid, zonder hierbij de lange
termijndoelstellingen uit het oog te verliezen. De
economische onzekerheden en de lage rente geven
vooralsnog geen reden tot optimisme. 

Vermogensbeheer
De overdracht van de beleggingsportefeuille van

Tpf aan NN Investment Partners (NNIP) werd in
maart 2018 afgerond. Begin 2017 werd NNIP aange-
steld als fiduciair beheerder. Op deze manier kan
Tpf verantwoord in meer beleggingscategorieën
beleggen, kan het risicomanagement worden ver-
fijnd en is er meer capaciteit om te anticiperen of te
reageren op relevante marktontwikkelingen.

Het brandhouse Tpf met zijn kernwaarden. 
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Tpf en het 
ESG beleid

Environmental, Social en Governance

ding van het beleid uit 2017 om alleen te stemmen
op aandeelhoudersvergaderingen van Nederland-
se beursfondsen. 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen (IMVB) convenant

Het is echter niet altijd mogelijk of effectief om via
uitsluiting of stemmen op aandeelhoudersvergade-
ringen misstanden aan te kaarten in bedrijven
waarin veel pensioenfondsen beleggen.

Daarom heeft in december 2018 een groot aantal
Nederlandse pensioenfondsen, waaronder Tpf, sa-
men met diverse ministeries en maatschappelijke
organisaties een Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant geslo-
ten.

Doel is om gezamenlijk via gesprekken druk uit te
oefenen op bedrijven die misstanden begaan. Dit
convenant wordt de vijfde pijler van het ESG-beleid
van Tpf. 

Resultaten van het ESG-beleid
Eind 2018 hadden alle vermogensbeheerders die

voor Tpf geld investeerden, de PRI getekend. Ver-
der heeft Tpf in 2018 twee externe vermogensbe-
heerders gekozen die de uitsluitingslijsten van Tpf
hanteren. 

In 2018 heeft Tpf alleen in staatsobligaties van een
beperkt aantal landen in de Eurozone belegd. In de
loop van het jaar is onderzocht of het beleggen in
Emerging Markets Debt (EMD), ofwel staatsobliga-
ties van opkomende landen, toegevoegde waarde
had voor Tpf. Begin 2019 werd echter geconsta-
teerd dat het niet haalbaar was om in EMD te beleg-
gen zonder daarbij ook in aanzienlijke mate te be-
leggen in staatsobligaties van landen die ‘heel
slecht’ scoren op persvrijheid. 

De uitvoering van het stembeleid verliep stroever
dan vooraf voorzien. Het nieuwe beleid leidde tot
veel wijzigingen in de aandelenportefeuille. Daarom
heeft Tpf in 2018 niet gestemd. Wel heeft het be-
stuur een nieuw eigen Tpf-stembeleid vastgesteld,
waarbij in 2019 het stemmen bij volmacht op aan-
deelhoudersvergaderingen (proxy voting) een be-
langrijke rol gaat spelen.

AMSTERDAM • Tpf onderschrijft van har-
te de principes van het Environmental,
Social en Governance (ESG) beleid.
ESG staat voor het zoeken naar een
evenwicht tussen financieel-economi-
sche resultaten, transparantie, socia-
le belangen en het milieu. Deze balans
leidt tot betere resultaten voor zowel
onderneming als samenleving. 

Het ESG-beleid steunt op de volgende
vier pijlers:

PRI signatory eis
Tpf stelt alleen nog externe vermo-

gensbeheerders aan die PRI signatory
zijn. Dat wil zeggen dat zij de Principles
for Responsible Investment - de princi-
pes voor verantwoord beleggen - van
de Verenigde Naties onderschrijven.

Uitsluiting van beleggingen in ondernemingen
die in strijd handelen met de UN Global Com-
pact

Tpf belegt niet in aandelen en obligaties van on-
dernemingen die niet voldoen aan de UN Global
Compact. Tevens probeert Tpf de beheerders van
fondsbeleggingen te overtuigen om ook niet in deze
ondernemingen te beleggen.

Uitsluiting van beleggingen in staatsobligaties
van landen die geen persvrijheid kennen

Tpf belegt niet in staatsobligaties van landen
waarvan de overheden stelselmatig het journalis-
tieke werk belemmeren. Hierbij hanteert Tpf de
zwarte lijst van landen die de journalistenorganisa-
tie Reporters without Borders heeft opgesteld.

Uitoefening stemrecht
Tpf gebruikt waar mogelijk zijn stemrecht in alle

ondernemingen waarin het rechtsreeks via aande-
len belegt. Daarbij maakt het gebruik van het stem-
men bij volmacht (proxy voting). Dit is een uitbrei-

Tpf belegt niet in
staatsobligaties van
landen die zwartgekleurd zijn.

Persvrijheid wereldwijdPersvrijheid wereldwijdPersvrijheid wereldwijd

BRON: REPORTERS WITHOUT BORDERS

Zeer ernstige situatie

Moeilijke situatie

Aanwijsbare problemen

Situatie bevredigend

Goede situatie

Landen
gerangschikt naar
hun geschatte persvrijheid

Bestuursvoorzitter Arno Reekers en secretaris Nathalie

Neumann ondertekenen het convenant.

AMSTERDAM • Tpf verzorgt de pensioenrege-
lingen voor Telegraaf Media Groep B.V. en
andere aangesloten ondernemingen zoals
Keesing Media Group. Het fonds voert deze
regelingen tijdig en betrouwbaar uit en geeft
zijn deelnemers – gepensioneerden, werkne-
mers en oud-werknemers – ook pensioenad-
vies op maat. 

Tpf is een robuust, solide pensioenfonds dat
loyaal is aan al zijn interne en externe relaties,
zoals pensioengerechtigden, medewerkers,
werkgevers en financiële instanties. Ook vol-
doet Tpf aan alle eisen die aan een goed func-
tionerend fonds worden gesteld.

Het pensioenfonds biedt gepensioneerden,
werknemers of oud-werknemers volop keuze-
mogelijkheden met zijn producten en diensten
op pensioengebied. Zodat zij een fijn leven
kunt leiden zonder zorgen over hun pensioen. 

Het pensioenfonds is gesitueerd in het hart
van het gebouw van Telegraaf Media Groep en
zo goed zichtbaar en bereikbaar voor al zijn
deelnemers. Daarbij hebben de medewerkers
van Tpf service-gerichtheid, empathie, innova-
tie, flexibiliteit en transparantie hoog in het
vaandel staan.

Het fonds heeft ook een spreekuur en orga-
niseert pensioenthemaweken en -bijeenkom-
sten waarin deelnemers worden geïnfor-
meerd over hun pensioen en actuele onder-
werpen. 

Naast een goed pensioen biedt Tpf zijn deel-
nemers aanvullende zekerheden zoals premie-
vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (WAO/
WIA). Daarnaast kent de pensioenregeling van
Tpf diverse keuzemogelijkheden zoals uitruil
van ouderdoms- of nabestaandenpensioen,
vervroeging van de pensioeningangsdatum en
de mogelijkheid om in de tijd te variëren met
de hoogte van het pensioen. Daarbij zoekt Tpf
binnen de wettelijke kaders naar nieuwe keu-
zemogelijkheden. 

Tpf profiel
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