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’Ik ga doen waar  
ik zelf zin in heb’

Jouw vraag,  
ons antwoord

Louis Eilers 
neemt het 
 voorzittersstokje 
over



Je bent tevreden  
over Pensioen-
fonds MSD… 
 
… maar wil het liefst informatie die 

eenvoudig en dus begrijpelijk is

 
Dat blijkt uit een enquête die we in 2019 hielden 

 onder  werknemers van MSD. Respondenten 
 geven aan dat ze over het algemeen (zeer) 
 tevreden zijn over het pensioenfonds en onze 
communicatie. Wel wordt aangegeven dat men 
het liefst zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijke 
 informatie over pensioen ontvangt. Daarom 
werken we dit jaar aan een filmpje dat je bin-
nen 5 minuten alle belangrijke onderdelen van je 
 pensioenregeling uitlegt. 

Check je pensioen(overzicht)!
Elk jaar ontvang je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop zie je 
hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij ons fonds. Ook zie je wat er 
 geregeld is als je arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden.

Werk je bij MSD of ontvang je pensioen van ons fonds? Dan ontvang je het UPO 
in mei. Ben je uit dienst? Dan  ontvang je het UPO in juni.

Het UPO ontvang je digitaal
Pensioenfonds MSD is digitaal. Je ontvangt dus een e-mail dat je UPO klaar 
staat in de beveiligde omgeving van onze website www.pf-msd.nl. Alleen als 
je gekozen hebt voor verzending per post, ontvang je het UPO nog op papier. 

Wat moet je doen?
Bekijk het UPO goed. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Staat je partner op 
het UPO vermeld? Als er iets niet klopt, neem dan contact met ons op. Onze 
contactgegevens vind je op de achterzijde van deze Beter Pensioen.

Geen  
deelnemers- 
vergaderingen
Vanwege de ontwikkelingen rond het 
coronavirus gaan de jaarlijkse deel-
nemersvergaderingen in juni helaas 
niet door. Wij zijn van plan om alle 
deelnemers door middel van een extra 
nieuwsbrief op de hoogte te houden 
over de belangrijkste ontwikkelingen bij 
Pensioenfonds MSD in 2019 en 2020.

We hopen jullie een volgende keer 
weer als vanouds bij onze deelnemers-
vergaderingen te zien.
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Fabels in  
pensioenland
Hoor je bij de koffieautomaat of op verjaardagsfeestjes ook wel eens 

 gemopper over pensioen? Er gaan veel verhalen rond. Maar die verhalen 

zijn niet altijd waar. Drie veelgehoorde fabels over pensioen willen we graag 

weerleggen.

Fabel: ‘Als ik straks met pensioen 
ga, is de pensioenpot leeg.’
Pensioenfondsen in Nederland zijn 
 verplicht in de gaten te houden of er 
voldoende geld in de pensioenpot 
zit. Niet alleen om nu, maar ook om 
over tien, twintig of dertig jaar de 
 pensioenen uit te kunnen betalen. 
We kijken dus heel ver vooruit en 
 maken voortdurend berekeningen  
om de pensioenen voor nu én voor 
later te kunnen blijven betalen.

Tijd om achterover te leunen is er 
niet. De waarde van de pensioen-
verplichtingen (wat we nu en in de 
toekomst moeten betalen) is de 
afgelopen jaren harder gestegen dan 
het pensioen vermogen (het bezit, dit 
zijn de  aandelen en obligaties). Dat 
komt onder andere door de lage rente. 
Bovendien moet er veel geld in de 
pensioenpot blijven voor toekomstige 
generaties, omdat mensen steeds 
ouder worden.

Pensioenfonds MSD staat er  gemiddeld 
genomen financieel gezond voor. 
We hoeven op dit moment geen 
extra maatregelen te nemen om de 
 pensioenen te kunnen blijven betalen.

Fabel: ‘Mijn laatstverdiende salaris 
is bepalend voor de hoogte van mijn 
pensioen. Dus als ik later met 
 pensioen ga, heb ik een hoger 
 pensioen.’
Dit gaat over een eindloonregeling. 
Daarbij wordt je pensioen gebaseerd 
op je laatstverdiende loon en je dienst-
tijd. Bij deze regeling krijg je ongeveer 
70% van je laatstverdiende loon als 
 pensioen. Eindloonregelingen zijn er 
bijna niet meer. Pensioenfonds MSD 
kent een middelloonregeling. Dit 
betekent dat je pensioen gebaseerd is 
op het gemiddelde loon dat je door de 
jaren heen hebt verdiend. Eerder met 
pensioen gaan heeft wel invloed op je 
pensioen, maar niet zoveel als bij een 
eindloonregeling.

Fabel: ‘Ik ben beter af als ik mijn 
pensioenpot zelf beleg.’
Ook dit is een fabel. Meer mensen 
 hebben een groter kapitaal samen, 
waarmee we veel betere beleggings-
keuzes kunnen maken tegen lagere 
kosten. Bovendien kunnen we experts 
inhuren om de beste beleggingen voor 
ons te selecteren. De  resultaten die 
pensioenfondsen gemiddeld  behalen 
met hun beleggingen zijn op de 
lange termijn dan ook hoger dan de 
resultaten die particulieren gemiddeld 
genomen behalen. Dat noemen we de 
kracht van het collectief.
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Andere wijzigingen in het bestuur

Het bestuur verwelkomt drie nieuwe  
(aspirant-)leden namens de werknemers:  
Inge Hüttner, Ingrid  Pennings en Oscar Sanchez. 
Wenny Raaijmakers is sinds 1 december 2019 
bestuurslid namens de werkgever, in plaats van 
de werknemers. Jan Admiraal is herbenoemd als 
bestuurder namens de gepensioneerden. In totaal is 
het bestuur in 2020 uitgebreid met twee extra zetels: 
een namens de werknemers en een namens de 
werkgevers.

Louis Eilers neemt het 
 voorzittersstokje over

‘Ik heb bijna 40 jaar gewerkt. In 1980 ben ik 
begonnen bij het toenmalige Akzo Nobel en in 
2000 werd ik financieel directeur bij Intervet, 
het huidige Animal Health in Boxmeer. Na de 
overname door Schering-Plough, werd ik in 2010 
gevraagd om toe te treden tot het bestuur van 
het pensioenfonds. Toen SPPF later aansloot bij 
Pensioenfonds MSD ben ik ook als bestuurslid 
meeverhuisd.

In 2018 vond er een grote reorganisatie plaats 
van de financiële organisatie. Dit leidde ertoe 
dat ik begin vorig jaar boventallig ben verklaard.’

Externe, betrokken voorzitter
‘In diezelfde periode gaf Frank Mattijssen aan 
niet een volgende periode door te willen gaan 
als voorzitter. De combinatie van een drukke 
baan, nieuwe pensioenwetgeving die meer 
eisen stelt aan bestuurders en het feit dat dit 
zijn derde periode was als voorzitter, leidde tot 
zijn besluit het stokje over te dragen. Omdat er 
op dat moment binnen MSD niemand beschik-
baar was voor deze voorzittersrol qua tijd en 
expertise, is door het bestuur besloten om de 
voorzittersrol extern in te vullen. Omdat ik aan 
de eisen voldeed, heb ik geschreven op deze 
vacature. Na een uitgebreide sollicitatieperiode 
werd ik gekozen. 

De situatie is natuurlijk wel uniek, aangezien ik 
lange tijd voor het bedrijf heb gewerkt. Ik ben 
weliswaar een externe voorzitter, maar toch be-
trokken bij MSD en de mensen die er werken.’

Pensioen leeft
‘Mijn eerste periode als voorzitter is goed 
 bevallen. Pensioenfonds MSD is een mooi 
fonds. We staan er financieel en organisato-
risch best goed voor, ondanks alle verhalen 
die je leest over pensioen. De laatste jaren kun 
je de krant niet openslaan, of het gaat erover. 
 Pensioen is echt iets dat leeft. Ook al is het 
nieuws vaak negatief, je bent bezig met iets 
actueels en dat geeft voldoening.’

Speerpunten in pensioenland
‘Op dit moment wordt alles overschaduwd 
door de coronacrisis. De gevolgen hiervan 
 hebben grote impact op pensioenland. Deze 
crisis zal ook zeker gevolgen hebben op de 
uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel 
door de  overheid. Dat houden we in de gaten. 
Verder is er nieuwe Europese wetgeving, met 
name op het gebied van risicomanagement en 
interne audit. Daardoor moeten fondsen het 
bestuur herinrichten. En tot slot is IT-monitoring 
een  aandachtspunt. Denk bijvoorbeeld aan 
 cybercrime en dataprivacy.’

Sinds 1 januari heeft Louis Eilers het voorzitterschap overgenomen van   
Frank Mattijssen. Louis is geen onbekende voor Pensioenfonds MSD.  
Al sinds 2014 is hij bestuurslid. Daarvoor was hij ook al bestuurslid bij SPPF.  
We stellen hem graag wat uitgebreider aan je voor en kijken met hem naar  
actuele onderwerpen in  pensioenland.
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Geen wijzigingen in het VO

Er zijn in 2020 geen wijzigingen in het 
verantwoordingsorgaan (VO). Hans Oud 
is herbenoemd als lid namens de gepen-
sioneerden en Marij van Onzenoort blijft 
namens de deelnemers aangesteld.

Speerpunten voor Pensioenfonds MSD
‘Bij Pensioenfonds MSD is betrokkenheid van de deelnemers 
bij het fonds een belangrijk punt van aandacht. Zo zijn we 
continu op zoek naar nieuwe commissieleden en mogelijke 
nieuwe bestuursleden. Diversiteit is daarbij belangrijk. Vooral 
vrouwen en jonge mensen zijn lastig aan te trekken bij het 
pensioenfonds, maar we doen ons best. We hebben net een 
nieuwe lichting bestuursleden. Dat is hartstikke mooi en ook 
hard nodig.

Wat daarnaast zeer actueel is bij MSD, is de voorgenomen 
afsplitsing van met name Women’s Health. Dit zal gevolgen 
hebben voor de deelnemers van Pensioenfonds MSD, die in 
het nieuwe bedrijf gaan werken. MSD bespreekt dit met haar 
overlegpartners. We weten nog niet precies wat er gaat ge-
beuren, maar we zitten hier ook als pensioenfonds bovenop.’

Missie: pensioen begrijpelijk maken
‘Ik vind het belangrijk om pensioen begrijpelijk te maken 
voor de deelnemer. Ik hoop daarbij als voorzitter een verbin-
dende factor te zijn. Er speelde al zoveel en daar komt nu 
de  coronacrisis bij, de invloed daarvan op de wereldecono-
mie en zorgen over de lage rente. Het fonds beheert een 
enorme pot met geld. Geld voor onze oude dag. Door alle 
 ontwikkelingen duidelijk uit te leggen, hoop ik de deelnemers 
meer  vertrouwen te geven in pensioen.’

 MSD
St Pensioenfonds

| Beter Pensioen | mei 2020 | 5 | 



Pensioenfonds MSD heeft een handige Pensioenplanner. 

Hiermee check je de invloed van bepaalde keuzes op de 

hoogte van je pensioen. Zo kun je zien wat er met je 

pensioen gebeurt als je bijvoorbeeld eerder zou stoppen 

met werken, in deeltijd met pensioen gaat of als je een 

andere keuze maakt. Speel met de cijfers en bereken zo 

je pensioen.

Plan je pensioen met de  
Pensioenplanner

Je vindt de planner door via  
www.pf-msd.nl in te loggen in  
Mijn Pensioencijfers. De inlogbutton 
staat rechtsboven op onze website. 

Eenmaal ingelogd vind je de Pensioenplanner aan 
de   linkerkant van het scherm.

Je logt veilig in met je DigiD. Dat gaat in twee 
 stappen. Je vult eerst je gebruikersnaam en 
 wachtwoord in, daarna volgt een controle via sms. 
Je kunt ook inloggen via de DigiD-app.

De Pensioenplanner is alleen beschikbaar 
voor actieve deelnemers –mensen die nu 
in dienst zijn bij MSD.

1

2
Voor wie is de Pensioenplanner?

Vijf 
veelge-
stelde 
vragen

De Pensioenplanner rekent alleen met je pensioen van 
 Pensioenfonds MSD en je AOW. Je kunt je eigen AOW-situatie 
aangeven onder de pagina ‘Mijn gegevens’. Het pensioen dat 
je misschien bij een andere werkgever hebt opgebouwd, is 

niet meegenomen. Extra pensioen dat je zelf hebt bijgespaard, is ook niet 
opgenomen.

3
Wat is er wel of niet meegenomen in de berekening? 

De berekeningen die de  Pensioenplanner 
geeft, zijn een indicatie van het netto-
bedrag dat je straks aan pensioen van 
ons en aan AOW-pensioen van de 
overheid ontvangt. De bedragen zijn 

 gebaseerd op de belastingtarieven zoals die nu bij 
ons bekend zijn. Dit kan dus nog veranderen.

4
Hoe zeker is het bedrag dat ik zie?

Je kunt de  
Pensioenplanner 
niet gebruiken om je 

keuzes vast te leggen. Dit doe je zelf 
zo’n zes maanden voordat je met 
pensioen wilt gaan. Je ontvangt 
hiervoor een brief met formulieren. 
Je vindt dit formulier ook terug in 
Mijn Pensioencijfers. Als je eerder of 
in deeltijd met pensioen wilt gaan, 
moet je  hierover eerst afspraken 
maken met je werkgever. 

Tip: als je de gewenste keuzes hebt 
berekend, maak dan een afdruk 
door op Afdrukken te klikken. Je 
kunt dit overzicht gebruiken als 
hulpmiddel bij je aanvraag.

5
Hoe leg ik mijn keuzes vast?

Waar vind ik de Pensioenplanner?
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‘Ik ga doen 
waar ik zelf 
zin in heb’

In gesprek met… 
Jos Zegers

Jos Zegers (66) kijkt al uit naar zijn aanstaande pensioen. Per 1 juli 2020 
vertrekt hij bij MSD vanuit een fulltime dienstverband, naar een fulltime 
leven als gepensioneerde. Of hij zich gaat vervelen? Daar maakt hij zich 
geen zorgen over. Hij heeft genoeg plannen voor straks.

Hoe heb je je voorbereid op je 
 pensioen?
‘Ik heb me er niet zo op voorbereid. 
Je pensioen bij Pensioenfonds MSD 
gaat automatisch in als je 67 jaar wordt. 
Gelukkig was ik ervan op de hoogte 
dat je dienstverband al eerder eindigt, 
namelijk op je AOW-leeftijd. Voor mij 
is dat bij 66 jaar en 4 maanden. Om 
niet in een gat van 8 maanden te 
 vallen, heb ik ervoor gekozen om mijn 
pensioen van Pensioenfonds MSD 
tegelijkertijd in te laten gaan met mijn 
AOW-pensioen.’

Kijk je uit naar je pensioen?
‘Jazeker. Ik heb kleinkinderen, en 
ik  verheug me erop om ze vaker 
te  kunnen zien. Daarnaast heb ik 
genoeg hobby’s. Zo ben ik bezig met 
het  digitaliseren van een fotoarchief 
voor twee families en werk ik aan een 
stamboom van mijn eigen familie. Ik 
heb altijd vrij veel sociaal werk gedaan, 
maar dat ga ik op een lager pitje zetten. 

Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik na 
mijn pensioen geen verplichtingen 
meer aan ga. Ik ga doen waar ik zelf 
zin in heb!

Ik heb trouwens geluk dat ik in een 
goede periode thuis kom te zitten. 
Midden in de zomer, dus hopelijk is het 
dan goed weer. Dan pak je wat eerder 
de fiets of je gaat lekker wandelen. 
Ik verdwijn niet meteen achter de 
geraniums.’

Heb je een pensioentip voor je 
 collega’s?
‘Laat je goed informeren over je 
 pensioen en lees de pensioen-
informatie die je toegestuurd krijgt 
van het pensioenfonds. Anders mis je 
misschien wat. En denk ook na over 
hoe je je vrije tijd gaat invullen.  
Als je thuis zit en je verveelt je, dan val 
je in een gat. Dat zou ik niet fijn vinden.’ 

Check je 
 pensioenleeftijd  
én je AOW-leeftijd
Werk je op dit moment 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 www.svb.nl. Om de 
tussentijd te overbruggen, kun je 
er bijvoorbeeld voor kiezen om je 
pensioen van ons fonds eerder in te 
laten gaan. 
 
Ben je niet meer in dienst bij MSD? 
Dan kan een andere pensioenleef-
tijd voor jou gelden. Afhankelijk van 
je pensioenregeling is dit 62, 65 of 
67 jaar.
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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.

Jouw vraag, ons antwoord
Veelgestelde vragen

Wanneer 
wordt mijn 
 pensioen 
 uitbetaald?

Je pensioen wordt op de 23ste 
van de maand op je rekening 
bijgeschreven. Valt de 23ste in het 
weekend? Dan is de betaling op 
de vrijdag ervoor. In de komende 
maanden is dat als volgt: 

• 22 mei
• 23 juni
• 23 juli
• 21 augustus
• 23 september
• 23 oktober 

Ontvang je pensioen op een 
buitenlandse rekening? Dan kan 
het zijn dat de betaling een paar 
dagen later op je rekening staat. 
De bedoeling is: vóór het einde 
van de maand.

Wat is het verschil tussen Mijn Pensioencijfers en 
Mijnpensioenoverzicht.nl?
Mijn Pensioencijfers
Dit is je beveiligde persoonlijke omgeving bij Pensioenfonds MSD.  
Je vindt de inlogbutton rechtsboven op onze website www.pf-msd.nl. In  
Mijn Pensioencijfers zie je hoeveel je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds 
MSD. Je kunt hier ook pensioenzaken zelf regelen, zoals het aanmelden van 
je  partner. Werknemers vinden hier ook de Pensioenplanner terug.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijg je een totaaloverzicht van je  
pensioen bij verschillende pensioenfondsen en -verzekeraars, inclusief je  
AOW-pensioen.

Contact
Je kunt ons…
... Alle vragen stellen die je wilt. Houd 
daarbij je  klantnummer bij de hand. Dan 
kunnen we je sneller  helpen. Je vindt 
het klantnummer op de brieven en op 
elk  pensioenoverzicht dat je van ons 
 ontvangt. 

Hoe kan ik mijn e-mailadres doorgeven aan het 
pensioenfonds?
Pensioenfonds MSD is digitaal. Want digitaal communiceren is sneller, 
 goedkoper én milieuvriendelijker dan via de post. Je kunt je persoonlijke 
 informatie altijd veilig online raadplegen en uitprinten.
• Ben je oud-werknemer of met pensioen? Geef dan je persoonlijke 

e-mailadres door via www.mijnpensioencijfers.nl/msd.
• Werk je bij MSD? Je werkgever heeft je zakelijke e-mailadres aan ons 

doorgegeven. Maar wil je informatie liever op je persoonlijke e-mailadres 
ontvangen? Wijzig dan je e-mailadres via www.mijnpensioencijfers.nl/msd. 

Wil je informatie toch liever per post ontvangen? Geef dat dan ook door via 
Mijn Pensioencijfers.

 … bellen
Je kunt ons bellen: 088 - 116 3009.  
Wij zijn elke werkdag van  
8.30 - 17.00 uur bereikbaar.

 … mailen
Kan naar: pf-msd@azl.eu.  
Dat kan 7 dagen per week.

 ... schrijven
Stuur je brief naar Pensioenfonds 
MSD, Postbus 4471, 
6401 CZ Heerlen.

Of kijk voor meer informatie op onze 
website www.pf-msd.nl.  


