AOW(-uitkering)
AOW staat voor Algemene OuderdomsWet, waarmee ouderen voorzien worden van een
basisinkomen na pensionering. De AOW leeftijd gaat vanaf 2013 stapsgewijs omhoog van 65
naar 67 jaar.
Meer informatie vindt u bij de rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl/aow.
Aspirant-deelnemer
Een aspirant-deelnemer is een werknemer van Nielsen (Media Research) die jonger is dan 21
jaar.
Anw
Algemene nabestaandenwet.
Bestuur
Het (algemeen) bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de stichting (het
pensioenfonds). Het (dagelijks) bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijks
beleid.
Deelnemer
Een deelnemer is een werknemer van Nielsen (Media Research) die 21 jaar of ouder is.
Deeltijdpensioen
Een vorm van pensionering waarbij een deelnemer deels blijft werken en pensioen opbouwt en
deels het werken staakt en daarvoor pensioen ontvangt.
Franchise
De franchise is een deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Dat
komt omdat u op uw 65ste al een basispensioen krijgt: een AOW-uitkering. Voor het bedrag van
de AOW-uitkering hoeft u geen pensioen op te bouwen. Dit bedrag noemen we de franchise.
Geregistreerd partnerschap
Hierbij is bepaald dat een bij de burgerlijke stand geregistreerde partner gelijkgesteld is met een
gehuwde.
Gewezen deelnemer – oud deelnemer
U bent een gewezen deelnemer als u vroeger pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds,
maar dat nu niet meer doet. U hebt dan nog wel dat pensioen staan bij dat pensioenfonds. Een
gewezen deelnemer noemen we ook wel een slaper.
Herverzekering
Pensioenfondsen kunnen bepaalde risico’s (zoals het risico van overlijden of invaliditeit) of
verplichtingen die zij verzekeren, geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij een
verzekeringsmaatschappij. Het pensioenfonds blijft echter volledig aansprakelijk.
Loonindex
Het percentage waarmee de lonen stijgen. De lonen van augustus van een bepaald jaar worden
vergeleken met de lonen van augustus van het jaar ervoor. De stijging is de loonindex.
Nabestaandenpensioen
Verzamelnaam voor partner/ en wezenpensioen.
Ondernemingspensioenfonds
Een pensioenfonds verbonden aan een onderneming.
Ouderdomspensioen

De uitkering die u krijgt vanaf de datum dat het pensioen ingaat tot het moment dat u overlijdt.
Partner
De persoon met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap hebt, of met wie
u ongehuwd samenwoont zoals omschreven in het pensioenreglement.
Partnerpensioen
De uitkering die uw partner krijgt als u overleden bent.
Pensioen
Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen in geval van
ouderdom en overlijden.
Pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds VNU.
Pensioengrondslag
Het deel van uw jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is: pensioengevend jaarsalaris franchise.
Pensioengevend jaarsalaris
Dit is 12 maal uw bruto maandsalaris plus vakantietoeslag plus eindejaarsuitkering.
Pensioenreglement
Het pensioenreglement is een samenstel van regels waarin de pensioenregeling is beschreven.
Het is de juridische basis waaraan betrokkenen hun aanspraken en uitkeringen ontlenen.
Pensioenuitvoerder
Een op grond van de Pensioenwet toegelaten pensioenfonds of verzekeraar die de
pensioenovereenkomst voor de werkgever uitvoert.
Prijsindex
Het percentage waarmee de consumentenprijzen stijgen. De prijzen van een bepaald jaar worden
vergeleken met de prijzen van het jaar ervoor. De stijging is de prijsindex.
Scheiding
Verzamelterm voor echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van geregistreerd
partnerschap.
Startbrief
Bij deelname aan de pensioenregeling van uw werkgever wordt u geïnformeerd met deze brief.
Dit heet de startbrief.
UPO
Uniform Pensioen Overzicht. Dit overzicht ontvangt u van het pensioenfonds en laat zien wat de
waarde is van uw opgebouwde pensioen.
UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze organisatie voert bijvoorbeeld de wettelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit.
Verevening
Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van
de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Meer informatie vindt u bij de rijksoverheid op

www.rijksoverheid.nl, via de link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-enantwoord/wat-betekent-verevening-van-pensioenrechten-bij-scheiding.html.
Waardeoverdracht
Waardeoverdracht is het overdragen van in het verleden opgebouwd pensioen naar de
pensioenregeling bij de nieuwe werkgever.
Wezenpensioen
Nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan de pensioenregeling – tot
het bereiken van een bepaalde leeftijd – wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken
deelnemer.
WIA-uitkering
WIA staat voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, Werknemers die na 2 jaar
ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen via deze wet een
arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Meer informatie vindt u bij de rijksoverheid op
www.rijksoverheid.nl/wia.
WGA-uitkering
Via de WGA worden uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten geregeld. Meer informatie
vindt u bij de rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl/wga.

