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Deelnemersvergadering gemist?
Ook dit jaar was er in juni op iedere locatie van MSD een deelnemers
vergadering. Voorzitter Frank Mattijssen gaf een toelichting bij de organisatie
van het fonds en de komende veranderingen.
De adviserend actuaris (Hanneke Hofmans) gaf een toelichting bij enkele
belangrijke onderwerpen uit het jaarverslag 2018.
Heb je de vergadering gemist? Of wil je alles nog eens teruglezen?
Op www.pf-msd.nl/documenten vind je de presentatie en een verslag van
de vergadering.

9.940 deelnemers
Pensioenfonds MSD had eind 2018 9.940 deelnemers. Dit aantal bestaat
uit 1.358 gepensioneerden en 4.044 actieve deelnemers. De overige 4.538
zijn oud-medewerkers van MSD die hun pensioen na hun vertrek hebben
laten staan. Deze en andere belangrijke cijfers uit 2018 lees je in het verkorte jaarverslag van MSD op onze website www.pf-msd.nl.

Wat kan er gebeuren met mijn
pensioen als het economisch
mee- of tegenzit?
Dat zie je vanaf nu als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Handig! Vanaf volgend jaar zie je deze scenario’s ook terug op het
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je van ons fonds ontvangt.

Geen verhoging van de pensioenen dit jaar
Het bestuur besluit elk jaar of de pensioenen verhoogd
kunnen worden. Met de verhoging wil het fonds ervoor
zorgen dat je pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de
loon- of prijsstijgingen. Een verhoging kan alleen als onze
financiële positie goed genoeg is.
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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 v erstandig om de pensioenen per
1 juli 2019 te v erhogen. De recent sterk gedaalde rente
en dekkingsgraad b
 evestigen dat dit een juist besluit is
geweest.

Wat weet jij van…

het verschil tussen bruto en netto?
Als het gaat om pensioen, heeft de Belastingdienst een hoop invloed.
Het bedrag dat je bruto verwacht te krijgen kan er heel mooi uitzien op je
pensioenoverzicht. Maar als je het krijgt uitgekeerd, kan het netto tegenvallen. Hier kan het pensioenfonds niets aan doen. We leggen uit hoe het
werkt.
Zolang je werkt bij MSD, bouw je
pensioen op bij ons fonds. Daarvoor
betalen jij en je werkgever premie. Dat
merk je misschien niet, omdat je werkgever de premie automatisch inhoudt
en overmaakt aan ons fonds. Hoeveel
dat is, zie je op je salarisstrook. Daar zie
je ook dat deze premie wordt ingehouden op je bruto salaris. Over het
bedrag aan premie betaal je dus geen
belasting.

Bruto in de administratie, netto op
je bankrekening
Op het Uniform Pensioenoverzicht dat
je elk jaar krijgt, staat het pensioen

zoals het pensioenfonds dat bruto per
jaar aan je verwacht uit te keren. Maar
net als je salaris wordt pensioen straks
netto uitgekeerd. Het bedrag is dan
lager dan het bruto bedrag dat wij in
onze administratie hebben staan. Dit
komt door een bijdrage in het kader van
de Zorgverzekeringswet en door loonheffingen. Gepensioneerden krijgen elk
jaar in januari een jaaropgave en een
specificatie van de eerste maandbetaling.

totale inkomen is en dat is bij het
pensioenfonds niet bekend. Als je
daarbij bedenkt dat de tarieven elk
jaar veranderen en je nog keuzes hebt
voor de manier waarop je de belasting
berekend wilt hebben (heffingskortingen), dan heeft het maken van een
netto b
 erekening veel weg van koffiedik
kijken.

Woon je in het buitenland en krijg
je een pensioen van ons fonds?
Dan kom je mogelijk in aanmerking
voor een vrijstelling voor de loonbelasting. Deze vrijstelling kun je aanvragen
bij de Nederlandse Belastingdienst, kijk
op www.belastingdienst.nl.

Hoe hoger je inkomen, des te meer
je moet betalen aan deze drie zaken.
Het maakt hierbij uit hoe hoog je

Waar vind je een indicatie van
de netto bedragen voor je pensioen?

1. Inloggen op Mijn Pensioencijfers

2. Inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Dat is de beveiligde omgeving van onze website pf-msd.nl.
Hier zie je een overzicht van je pensioen bij ons pensioenfonds in bruto en geschatte netto bedragen.

Hier zie je een overzicht van je totale opgebouwde pensioen
via verschillende werkgevers en je AOW-pensioen van de
overheid. Hier kun je ook kiezen voor de optie om netto
bedragen te tonen.

St Pensioenfonds

MSD | Beter Pensioen | november 2019 | 3 |

Meedoen in het Bestuur of Verantwoordingsorgaan?
Pensioenfonds MSD zoekt versterking! Jan Admiraal treedt af per
1-1-2020. Er komt dus een zetel vrij namens de pensioengerechtigden
in het bestuur. Ook in het Verantwoordingsorgaan komen er twee zetels
vrij vanwege het aftreden van Marij van Onzenoort en Hans Oud.
Jan, Marij en Hans zijn alle drie herkiesbaar, maar jij kunt je ook kandidaat stellen. Bekijk het nieuwsbericht op onze website www.pf-msd.nl
voor meer informatie.

Bedankt Frank!
Na Frank is Jef Melenhorst het langst zittende bestuurslid. Jef neemt
binnenkort afscheid van het bestuur na een periode van 14 jaar. Jef
vertelt over Frank:
‘Frank heeft vanuit zijn bedrijfseconomische achtergrond de unieke
combinatie van grote deskundigheid op het gebied van administratie
en interne controle, maar daarnaast ook een passie voor beleggen.
Beter kun je het eigenlijk niet treffen in een rol als voorzitter van een
pensioenfonds. Als voorzitter heeft hij altijd het belang van de deelnemer voorop gesteld en ruimte gegeven aan opvattingen en bijdragen
van diverse verschillende bestuursleden. Zo heeft Frank een sterk
team gesmeed dat het fonds in de loop der jaren succesvol heeft
geleid van een ‘kleine fondsje’ naar een middelgrote financiële instelling met een belegd vermogen van meer dan € 3 miljard. Zonder zijn
grote betrokkenheid en inzet voor het fonds zouden wij niet zijn waar
we nu zijn. Persoonlijk heb ik altijd op een zeer prettige manier met
Frank samengewerkt, en zal dit zeker gaan missen.’

En nu?
De procedure voor vervanging loopt
volgens verwachting. Zodra de
benoeming definitief is, brengen we je
uiteraard op de hoogte.

Namens alle bestuursleden: bedankt Frank!

Frank Mattijssen legt na 12 jaar
de voorzittershamer neer
Achttien jaar geleden trad Frank Mattijssen toe tot het bestuur van Pensioenfonds MSD. Na een maand werd hij al
voorzitter van de Beleggingscommissie. De afgelopen twaalf jaar was hij voorzitter van het bestuur. In die tijd heeft
Frank veel meegemaakt bij Pensioenfonds MSD: twee economische recessies, een fusie met SPPF en steeds meer
eisen en regelgeving. We kijken met Frank terug op de afgelopen jaren en werpen een blik op de toekomst.
‘Toen ik in 2001 voorzitter werd van de Beleggingscommissie
was het rumoerig. In september waren de aanslagen in
Amerika en er volgde een economisch zware tijd. In de jaren
daarna krabbelde de financiële wereld langzaam op, maar
in 2008 volgde er opnieuw een zware crisis. De aandelen
gingen fors omlaag en de rente was volatiel. Toen al kregen
fondsen last van lage dekkingsgraden. Pensioenfonds MSD
stond er gelukkig goed voor, omdat we in het jaar daarvoor
besloten om de rente af te dekken. Die timing bleek achteraf
perfect en heeft ertoe geleid dat we onze dekkingsgraad
relatief hoog wisten te houden. Maar er gebeurde meer de
afgelopen jaren.
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In 2013 vond de fusie plaats met SPPF. Dat zorgde in één klap
voor een grote groei van het pensioenfonds. Ook veranderde
er veel qua wetgeving en eisen aan het bestuur. Dat is voor
mij ook een reden om het voorzitterschap te beëindigen.
Door de verzwaring van de eisen is het niet meer te combineren met mijn drukke, internationale baan. Pensioenfonds
MSD is een serieuze financiële instelling geworden en heeft
een voorzitter nodig die volledig toegewijd is aan die functie.’

Blik op de toekomst
‘Als je kijkt naar de toekomst, ligt er nog veel open. Er is een
pensioenakkoord, maar de precieze gevolgen daarvan zijn nog
onduidelijk. Ik maak me wel zorgen over de solidariteit in de

‘Ik werd voorzitter in een
roerige tijd, en treed af in
een roerige tijd’

pensioenwereld. Natuurlijk moeten we meegaan met de tijd,
want we werken vaak niet meer voor één werkgever tijdens
onze loopbaan. We moeten alleen opletten dat we niet in een
losse-potjes-stelsel terecht komen.
Ik ben wel gerust over het bestuur van ons fonds. Naast ervaren bestuurders staan er nieuwe, jonge mensen te trappelen
om ook aan de slag te gaan voor het fonds. Het is goed dat
mensen bereid zijn binnen MSD om in het bestuur te gaan.
Het leuke aan het vak van pensioenfondsbestuurder is dat je
het inricht zoals je dat zelf wil. Je bent heel zelfstandig. Een
goede samenwerking heb ik daarbij altijd belangrijk gevonden.
Je kunt verschillende meningen hebben, zolang je maar met
respect voor elkaar samenwerkt. Dat maakt dat je het met
plezier blijft doen.’

Uitdagingen
‘Ik heb een hele leuke en leerzame periode gehad. Mijn voorganger (Joep Pluymen) heeft een goede basis voor het fonds
gelegd. Ik heb het met plezier overgenomen en voortgezet.
Natuurlijk had ik liever afscheid genomen van het voorzitterschap met een hogere dekkingsgraad én een verhoging van
de pensioenen, maar de huidige situatie is uitzonderlijk. Dat

gaat de komende tijd ook niet snel veranderen. Er zijn helaas
nog best veel uitdagingen voor de toekomst. Maar als je kijkt
waar andere fondsen nu staan, staan wij er nog steeds sterk
voor. Ook ondanks een moeilijke periode in pensioenland,
hoeven wij ons geen zorgen te maken over verlagingen van
de pensioenen. Het past ook wel: ik ben gekomen in een
roerige tijd, en treed af een roerige tijd.’

Bedankt!
‘Heel graag wil ik mijn medebestuursleden bedanken, die
allemaal belangeloos zoveel tijd steken in hun bestuurs
functie: Ad Koning, Paul Koopman, Jef Melenhorst,
Wenny Raaymakers, Louis Eilers, Derk Jan Cup,
Jan Admiraal, Ingrid Pennings en Inge Hüttner. Bedankt dat
we zo’n fijn team vormen.
Ook wil ik nog even kort stilstaan bij het overlijden van
Fred van Doorn op 8 februari 2018. Dit verlies van een zeer
gewaardeerd bestuurslid heeft een diepe indruk nagelaten bij
ons allemaal.
Ik stap terug als voorzitter, maar zal wel bestuurslid blijven
van Pensioenfonds MSD. Vanuit deze rol blijf ik betrokken bij
het fonds.’
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Nieuw pensioenstelsel: wat betekent
dat voor jouw pensioen?
Je hebt het nieuws misschien al in de media gehoord. Afgelopen zomer bereikten het kabinet en de sociale partners
een pensioenakkoord. Dat klinkt alsof er per direct veel verandert, maar er is nog veel onduidelijk. De details
moeten nog in de wet worden vastgelegd. Alleen de AOW-leeftijd is op dit moment bij wet aangepast.

Wat verandert er voor mijn AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd gaat de komende jaren minder snel omhoog:
•
•
•

2020 - 2021
2022 - 2023
Vanaf 2024

De AOW-leeftijd stijgt niet en blijft 66 jaar + 4 maanden.
De AOW-leeftijd stijgt in stappen naar 67 jaar.
De AOW-leeftijd stijgt naar verwachting met 8 maanden als de levensverwachting één jaar stijgt.

Verandert de pensioenleeftijd voor mijn pensioen van Pensioenfonds MSD
nu ook?
Nee, dat staat los van elkaar. De standaard pensioenleeftijd van Pensioenfonds MSD is 67 jaar. Dit verandert voorlopig niet. Let wel op, want je dienstverband bij MSD eindigt wél op de AOW-leeftijd. Er kan
dus een gat ontstaan tussen het moment dat je AOW ontvangt en uit dienst gaat en het moment dat je
pensioen van Pensioenfonds MSD ontvangt. Het is en blijft ook mogelijk om je pensioen van ons fonds
eerder in te laten gaan. Zo kun je wanneer je AOW start ook het pensioen van ons fonds laten ingaan.

Wat verandert er verder voor mijn p
 ensioen?
Dat staat nog niet vast. Het akkoord bevat een aantal voornemens, die nog in wetgeving
moeten worden geregeld. Ze gaan op zijn vroegst in op 1 januari 2022. Uiteraard zullen we
hierover later meer communiceren.

Heb je net je pensioen aangevraagd?
En wil je je keuzes veranderen? Bijvoorbeeld omdat je je pensioen, net als je AOW, wilt laten ingaan als je 66 jaar en
4 maanden bent? Neem dan contact met ons op. Elke werkdag kun je ons bellen tussen 8.30 en 17.00 uur: 088 - 116 3009.
Of stuur ons een e-mail: pf-msd@azl.eu.
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In gesprek met…
Inge Hüttner

‘In een bestuur zit
je aan het stuur’

Sinds april 2019 is Inge Hüttner (39) betrokken bij het bestuur van
Pensioenfonds MSD. Voorlopig is ze aspirant-bestuurslid. Als het aan haar
ligt, wordt ze snel volwaardig lid van het bestuur. Risicobeheer is haar
aandachtsgebied.
Inge werkt al ruim tien jaar bij MSD.
Met haar accountancy-opleiding aan de
HEAO en met een universitair vervolg aan Nijenrode op zak, werkte ze
aanvankelijk als internal auditor en later
binnen de finance organisatie in Oss.
Op dit moment is ze vanuit de locatie
Boxmeer deel van het regionaal
Financial Planning & Analysis team
voor Animal Health Manufacturing Small Molecules. De sites in Wenen
en in Friesoythe ondersteunt ze bij hun
financiële reilen en zeilen. Een heel
diverse functie.

Pensioen: interessant?
Vanwege haar jonge leeftijd vraag je
je toch af of pensioen een interessant
onderwerp voor haar is. ’Sinds ik ben
gevraagd voor het bestuur, merk ik
dat pensioen voor mij helemaal geen
ver-van-mijn-bed onderwerp is. Je hoort
in het nieuws vaak over het pensioenakkoord, over de renteontwikkeling.
Het is op dit moment voor iedereen
actueel. Dus ook voor mij.’

Ze werd vooral vanwege haar fi
 nanciële
en audit achtergrond gepolst voor het
bestuur. ‘Maar pensioen heeft met
zoveel meer te maken dan alleen met
financiën! Het is voor iedereen de
toekomstige inkomstenbron. Je werkt
je hele leven hard en krijgt je salaris,
maar voor daarna is pensioen heel
belangrijk.’

‘Pensioen is op
dit moment voor
iedereen actueel’
Unieke kans
Inge vindt het voor haar persoonlijke
ontwikkeling een unieke kans om lid te
mogen zijn van een bestuur. ’Dat vind
ik er ook heel leuk aan. In een bestuur
zit je aan het stuur. Dat is iets heel
anders dan ik normaal gesproken doe.
Heel interessant!’

Bewuster van eigen pensioen
Sinds het pensioenfonds op haar pad
is gekomen, is ze bewuster bezig met
haar eigen pensioen. ’Ik dacht al snel:
hoe ziet míjn pensioen er eigenlijk
uit? Mijn collega’s zou ik ook willen
aanraden: kijk eens naar je pensioen,
eventueel samen met je partner.
Misschien heb je ook bij een ander
fonds pensioen opgebouwd en hoe
staat dat er dan voor? Ieder kan met
zijn eigen achtergrond eens inloggen op
de website van ons fonds of op
www.mijnpensioenoverzicht.nl en
kijken hoe het ervoor staat.’

En nu?
Als aspirant-bestuurslid loopt Inge nu
mee met de bestuursvergaderingen.
Stemrecht in het bestuur heeft ze
nog niet. Ter voorbereiding op haar
benoeming is ze van de zomer met een
pensioenopleiding begonnen. En toezichthouder De Nederlandsche Bank zal
haar voordracht nog toetsen. Daarna
kan ze als bestuurslid aan de slag.
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Wanneer kan ik
met pensioen?
Werk je nog bij MSD? Dan gaat je pensioen van Pensioenfonds MSD standaard in als je 67 jaar wordt. Let goed
op, want je dienstverband eindigt op je AOW-leeftijd. Dat is voorlopig nog eerder dan 67 jaar. Je kunt dit checken
op svb.nl. Om de tussentijd te overbruggen kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om je pensioen van ons fonds
eerder in te laten gaan.
Als je inlogt op www.pf-msd.nl vind je de Pensioenplanner.
Met deze handige planner kun je berekenen wat bepaalde
keuzes betekenen voor de hoogte van je (bruto) pensioen.
Ben je niet meer in dienst bij MSD? Dan kan een andere

pensioenleeftijd voor jou gelden. Afhankelijk van je pensioenregeling is dit 62, 65 of 67 jaar. Ook dan kun je er voor kiezen
om je pensioen eerder te laten ingaan. Op onze website vind
je meer informatie.

TROUWEN OF GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP
Woon je in Nederland? Dan geeft de
gemeente dit automatisch aan ons door.
Woon je in het buitenland? Stuur ons dan
een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte.

SAMENWONEN
Meld je partner aan door
in te loggen op onze
website www.pf-msd.nl.

VERHUIZEN
Verhuis je binnen Nederland? Dan horen wij dat
automatisch van je gemeente. Geef een verhuizing
in of naar het buitenland wel aan ons door.

OVERLIJDEN
Woon je in Nederland? Dan ontvangen
wij bericht over je overlijden van de
gemeente. Woon je in het buitenland?
Dan moeten je nabestaanden contact
met ons opnemen.

VERANDERT JE

PRIVÉSITUATIE?
UIT ELKAAR?
Ga je scheiden? Dan horen wij dat automatisch van je
gemeente. Je ontvangt van ons een formulier om de
gemaakte afspraken door te geven. Geef dit binnen
twee jaar door. Woon je samen en heb je je partner
bij ons aangemeld? Neem dan contact met ons op
om te laten weten dat de relatie is beëindigd.

ZIEK EN ARBEIDSONGESCHIKT
Je wordt automatisch hierover geïnformeerd door ons. Je hoeft niets aan
ons door te geven. Wij ontvangen informatie van het UWV.

Contact
Je kunt ons alle vragen stellen die je wilt. Je bent misschien
gewend dat een vast team bij AZL antwoord geeft op je
vragen. Sinds dit jaar worden je vragen beantwoord door
een grotere klantenservice binnen AZL. Pensioenfonds MSD
bedankt Henk Curfs en zijn team voor hun inzet de afgelopen jaren en hulp aan de deelnemers van ons fonds bij hun
pensioenvragen.
Heb je een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice. De contactgegevens blijven hetzelfde. Houd je
klantnummer bij de hand. Dan kunnen we je sneller helpen.

… bellen
Je kunt ons bellen: 088 - 116 3009.
(elke werkdag van 8.30 - 17.00 uur)

… mailen
Kan naar: pf-msd@azl.eu.

... schrijven
Stuur je brief naar Pensioenfonds MSD,
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
Of kijk op onze website www.pf-msd.nl.

Colofon
Beter Pensioen is een uitgave van Stichting Pensioenfonds MSD. Aan de tekst kun je geen rechten
ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van Pensioenfonds MSD.
Adres: Stichting Pensioenfonds MSD, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

