
21

Pensioenvraag?
Het P-team  
geeft antwoord!
“Ik begrijp dat ons Pensioenfonds financieel gezien tot  
de best presterende fondsen van Nederland behoort.  
Hoe valt dat te rijmen met het besluit om dit jaar de  
pensioenen niet te verhogen?”

De financiële positie van Pensioenfonds MSD is inderdaad 
niet slecht te noemen, zeker in relatie tot andere pensioen-
fondsen in Nederland. Het fonds moet echter niet alleen nú 
voldoende financiële middelen hebben om de pensioenen uit 
te keren, maar ook straks, als jij en al die andere huidige en 
voormalige MSD’ers met pensioen gaan.

Daarom is ons pensioenfondsbestuur voorzichtig met het 
verhogen van de (opgebouwde) pensioenen. Volgens hen is 
voorzichtig beleid de beste strategie voor de lange termijn.  
Besef ook dat er voor het verhogen van pensioenen geen reser-
ve is gevormd en dat er ook geen premie voor wordt betaald. 
Een verhoging is voorwaardelijk, je hebt er dus geen recht op.

Tijdens de jaarlijkse deelnemersvergaderingen van het  
PF MSD in juni heeft het bestuur haar besluit bekendgemaakt 
om de pensioenen niet te indexeren. Dit betekent dat de  
opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenuitkeringen  
per 1 juli 2019 niet worden verhoogd met de loon- of prijs-
ontwikkeling.

Gelet op de stand van de dekkingsgraad, de dalende trend in 
de rente en de huidige onzekerheden in de markt, vond het 
bestuur het niet verstandig om te indexeren. Met haar besluit 
sluit het bestuur ook aan bij formeel vastgesteld beleid op dit 
punt.

Op grond van dat beleid kunnen de pensioenen gedeeltelijk 
worden verhoogd bij een zogenoemde ‘marktwaardedek-
kingsgraad’ van 125,0%; volledige toeslagverlening kan bij 
130,0%. Het bestuur kijkt naar de dekkingsgraad op 31 maart 
én naar economische en politieke trends. Weliswaar was de 
dekkingsgraad op 31 maart net voldoende voor gedeeltelijke 
toeslagverlening (125,2%), maar in een onstuimig economisch 
en politiek klimaat was die per 31 mei gedaald naar 121,4%.

Op www.pf-msd.nl vind je een uitgebreidere toelichting. Ook 
vind je daar het ‘beleid toeslagverlening’ en een uitleg over 
wat het begrip marktwaardedekkingsgraad precies inhoudt.

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts 
die werken voor MSD Nederland.  
Heb jij ook een vraag 
voor het P-team,  
stel ’m dan via  
communications@
merck.com.

n 1942, enige tijd na de aanval van Japan op de Amerikaanse 
marinebasis Pearl Harbor, stapt chemicus Robert Walton in het 

dorpje Rahway - onder de rook van New York - in een bus richting 
zijn militaire diensttijd. Walton, dan eind 20, moet zich net als zoveel 
jonge Amerikaanse mannen melden bij het dichtstbijzijnde militaire 
trainingskamp. 

Een totaal andere missie
De bus is pas enkele kilometers onderweg naar Fort Dix als FBI-
agenten de chauffeur tot stoppen manen. Ze zijn op zoek naar 
Walton. Hun boodschap laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 
verlaat de bus, ga naar huis en hervat zo snel mogelijk je werk in 

het laboratorium van Merck & Co, zoals MSD in de VS heet. Walton 
krijgt de oorlog niet van dichtbij te zien, zoals veel van zijn genera-
tiegenoten. Zijn taak in oorlogstijd ligt thuis: het uitbreiden van de 
penicillinevoorraden. Werk waarmee Walton en zijn directe collega’s 
miljoenen levens redden. 

Eerbetoon aan Walton en zijn collega’s
Onlangs werd in de Verenigde Staten het werk van Walton en zijn 
collega’s geëerd, tijdens een herdenkingsdag ter ere van de oudste 
Amerikaanse onderscheiding voor militairen die gewond of gedood 
zijn in diensttijd. Het werk van Walton en zijn collega’s was dan ook 
van levensbelang. 

103-jarige oud-
MSD-collega 

geëerd voor werk 
aan penicilline

Robert Walton (103) legde begin augustus een krans bij het 
National Veterans Memorial and Museum in het Amerikaanse 
Ohio tijdens Purple Heart Day, een Amerikaanse herdenkings-

dag voor oorlogsveteranen en -slachtoffers. Chemicus Walton 
deed tijdens de Tweede Wereldoorlog in de labs van Merck & 
Co belangrijk werk ten behoeve van de penicilline-productie.

De antibacteriële eigenschappen van penicilline worden voor het 
eerst ontdekt in 1928, in een Brits laboratorium. Pas in 1941 wordt 
het medicijn succesvol getest op mensen, maar door de oorlog is 
Groot-Brittannië niet in staat om op grote schaal penicilline te pro-
duceren. Het richt zich tot de Amerikaanse overheid en Amerikaanse 
productiebedrijven, waaronder MSD, Pfizer, Squib en andere.

De Amerikaanse regering neemt de hele productie van penicil-
line over en dankzij een slimme vondst van onderzoekers van het 
Amerikaanse Ministerie van Landbouw groeit de voorraad als kool. 
Daarmee is penicilline het eerste algemeen bruikbare antibioticum. 

De VS leverden een monsterklus af 
De Amerikaanse penicillineproductie in oorlogstijd is ongekend. 
“In 1941 hadden de Verenigde Staten niet genoeg penicilline om één 
enkele patiënt te behandelen. In september 1943 was de voorraad 
echter voldoende om aan de eisen van de geallieerde strijdkrachten 
te voldoen”, schreef emeritus hoogleraar Robert Gaynes, expert op 
het gebied van de ontwikkeling en productie van penicilline, in een 
onderzoek in 2017. 

‘Het was mijn werk’
En Robert Walton, de man die bijna in legeruniform op de hindernis-
baan van Fort Dix voor zijn eerste militaire training stond, is een van 
de verantwoordelijken voor die historische prestatie. De nu 103 jaar 
oude Walton reageert nuchter: “Het was gewoon mijn werk.”

Walton werkte 40 jaar bij MSD in New Jersey, waar hij in 1981 met 
pensioen ging. In die tijd promoveerde hij ook aan de universiteit en 
bleef hij prestaties neerzetten. Een daarvan is het vastleggen van het 
patent op het vaccin Pneumovax. 

Het had allemaal zomaar anders kunnen lopen, als hij in 1942 niet 
door enkele FBI-agenten uit de bus richting zijn diensttijd werd 
gehaald.
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In het weekend dat deze Beter in 
de brievenbus valt, is het precies 
honderd jaar geleden dat Maurice 
Hilleman werd geboren (30 augustus 
1919). Wereldwijd besteedt MSD mo-
menteel aandacht aan de honderdste 
geboortedag van deze vaccinpionier. 

Dr. Hilleman werkte jarenlang bij 
MSD en was tijdens zijn indrukwek-
kende carrière betrokken bij de ont-
wikkeling van meer dan 40 vaccins 
voor mensen en dieren. 

In de jaren zestig was de jongste 
dochter van Hilleman één van de 

eerste kinderen die het door hem 
ontwikkelde bofvaccin kreeg  
toegediend. De ontwikkeling van 
dit vaccin startte toen Hilleman het 
virus ‘oogstte’ bij zijn oudste dochter 
die toen bof doormaakte.Later wer-
den de vaccins tegen bof, mazelen en 
rode hond (rubella) gecombineerd 
tot de bekende BMR-vaccinatie, die 
inmiddels honderden miljoenen  
keren is toegediend wereldwijd en 
nog steeds tot veel nationale  
vaccinatieprogramma’s behoort. 

Op Sync lees je meer over Maurice 
Hilleman en zijn carrière. 

Nóg een pionier: Maurice Hilleman
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