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Uw pensioen wordt niet verhoogd
_______________________________________________________________________
Geachte
Het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds MSD wordt per 1 juli 2019 niet
verhoogd. Dit besluit is genomen met inachtneming van het beleidskader van het
pensioenfonds.
Wanneer kunnen we uw pensioen verhogen?
Het is onze ambitie om uw opgebouwd pensioen elk jaar te verhogen met de prijsontwikkeling.
De prijsontwikkeling tussen april 2018 en april 2019 was 1,8%. Elk jaar bekijken we in het
bestuur in hoeverre we uw opgebouwd pensioen kunnen verhogen. Dit zijn de voorwaarden:
Er is een prijsstijging geweest.
De financiële situatie van Pensioenfonds MSD is goed genoeg gezien de lange termijn
doelstelling en het beleidskader van Pensioenfonds MSD:
Dekkingsgraad op basis van
marktwaarde is:
lager dan 125%
125% of hoger en lager dan 130%
130% of hoger

Uw pensioen wordt:
niet verhoogd
verhoogd met de helft van de
prijsontwikkeling
verhoogd met de volledige
prijsontwikkeling

Waarom kunnen we uw pensioen nu niet verhogen?
De marktwaardedekkingsgraad was op 31 maart 2019 125,2%, maar is per 31 mei 2019 gezakt
naar 121,4%. Gelet op de dalende trend in de rente en de huidige onzekerheden in de
economische markten vond het bestuur het niet verstandig om de pensioenen te verhogen.
De financiële positie van Pensioenfonds MSD is niet slecht te noemen, zeker in relatie tot
andere pensioenfondsen in Nederland. Het fonds moet echter niet alleen nú voldoende
financiële middelen hebben om de pensioenen uit te keren, maar ook straks als de huidige
(gewezen) deelnemers met pensioen gaan. Daarom is Pensioenfonds MSD voorzichtig met het
verhogen van de opgebouwde rechten.
De actuele dekkingsgraad publiceren wij elk kwartaal met een nieuwsbericht op onze website.
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Meer informatie over het voorwaardelijke toeslagbeleid van Pensioenfonds MSD
Voor het verhogen van de pensioenen heeft Pensioenfonds MSD geen reserve gevormd en er
wordt geen premie voor betaald. We kunnen dus niet garanderen dat uw pensioen elk jaar
verhoogd wordt. Wilt u meer weten over ons beleid op dit gebied, de verleende toeslagen in
het verleden, over de dekkingsgraad en over onze keuze voor de dekkingsgraad op basis van
marktwaarde? Kijk dan op onze website: www.pf-msd.nl/toeslagverlening.
Wij communiceren het liefst digitaal. Helpt u ons?
Ons fonds is stapsgewijs overgegaan van papier naar digitaal. Zo zetten we uw
pensioenoverzicht al klaar in de beveiligde omgeving van onze website (Mijn Pensioencijfers).
Als wij uw e-mailadres hebben, krijgt u vervolgens een e-mail dat uw pensioenoverzicht klaar
staat. Ook deze informatie over toeslagbesluiten willen we het liefst op deze manier aan u
toesturen. Dat is sneller en milieuvriendelijker dan via de post. Hebben wij uw e-mailadres nog
niet? Log dan in op onze website www.pf-msd.nl om uw e-mailadres aan ons door te geven.
Hebt u vragen?
Veel informatie over pensioen vindt u op onze website: www.pf-msd.nl. Met vragen kunt u ons
bellen op 088  116 30 09, of u stuurt een e-mail naar pf-msd@azl.eu. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,
Frank Mattijssen
Voorzitter van de Stichting Pensioenfonds MSD

