
Vragenuur

September 2020



Mededeling van huishoudelijke aard

Iedereen graag op mute 

 Heb je een vraag die je zelf in de meeting wilt stellen 
De moderator unmute in volgorde van binnenkomst vraag

 Je kan de vraag ook stellen via chat
De moderator leest dan de vraag – op volgorde van    
binnenkomst - anoniem voor 



Welkom!

Door corona staat alles op z’n kop!

 Geen deelnemersvergadering 
 Wel een nieuwsbrief in juli 

Het bestuur zit nu voor je klaar om
vragen te beantwoorden. 



Agenda

 Korte inleiding 
 Hoe zag 2019 eruit voor het MSD Pensioenfonds? 
 Pensioenakkoord
 Stand van zaken omtrent NewCo

 Verdere vragen

 Verder informatie 

 Reacties



Korte inleiding

Hoe zag 2019 eruit voor Pensioenfonds MSD? 



Financiële positie pensioenfondsen 31 december 2019



Pensioenfonds MSD dekkingsgraden 2018 - 2020



Vragen naar aanleiding van financiele positie Pensioenfonds MSD? 



Korte inleiding

Pensioenakkoord
- Waarom zijn de wijzigingen nodig?
- Wat zijn de wijzigingen op hoofdpunten?
- Hoe ziet dat er dan voor de deelnemers uit?



Pensioenakkoord

Waarom zijn de wijzigingen nodig?
 Verwachtingen deelnemers hoger dan men kan waarmaken

Geen verhogingen/indexatie, mogelijk zelfs korting
 Demografie

Weinig premiesturing mogelijk, de renteschommelingen en 
beleggingsopbrengsten bepalen uitkomst

 Systeem is niet transparant
Relatie premie-inleg, beleggingsrendement, reservering

 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
ZZP, wisseling dienstverband



Pensioenakkoord

Wat zijn de wijzigingen op hoofdpunten?
 Overgang naar een nieuw pensioencontract
 Keuze uit 2 mogelijke contracten:

• Het nieuwe pensioencontract
• Wet verbeterde premieregeling

 Beide contracten zijn premieregelingen, verschillen zijn 
beperkt

 Hoofdonderdelen:
• Loslaten nominale zekerheid  naar verwacht pensioen
• Minder buffervorming zorgt voor eerder indexeren
• Afschaffing doorsneepremie
• Er kan sneller sprake zijn van korten



Pensioenakkoord

Hoe ziet dat er dan voor de deelnemers uit?

Vermogen primo jaar

+ ingelegde premie

+ toebedeeld rendement

+ bijdrage uit solidariteitsreserve

Vermogen ultimo jaar Uw vermogen ultimo jaar



Vragen naar aanleiding van pensioenakkoord? 



Korte inleiding

Stand van zaken omtrent NewCo



Korte inleiding

 Partijen: werkgever, vakorganisaties, PF MSD

 Proces:
• Technische werkgroep (Maart-Juli)
• Resultaat 1: voorstel mogelijke kandidaten 

pensioenuitvoerders
• Er volgden onderhandelingen tussen werkgever en 

vakorganisaties (Juli- September)
• Resultaat 2: keuze pensioenuitvoerder en 

inhoudelijke (financiële) afspraken ‘’overgang’’
• Ligt nu ter goedkeuring achterban (eind September)



Uitgangspunten selectie uitvoerder

Het fonds moet  zo 
financieel gezond mogelijk zijn

Het beleid van het fonds is gericht op het  nemen van (gepast) risico

De pensioenregeling sluit aan bij 
de huidige regeling

Goede opbouw op basis van het huidig premieniveau

A

B

C

D



Pensioen voor NewCo medewerkers –onderhandelingsresultaat

 Nieuwe  pensioenopbouw: PF PGB (voert momenteel voor ruim 2600 
werkgevers en 250 duizend personen de pensioenregeling uit)
• Opbouw wordt zoveel mogelijk voortgezet 
• Dekking bij overlijden/arbeidsongeschiktheid
• Pensioenleeftijd 68 jaar 

 Opgebouwd pensioen bij PF MSD: blijft bij PF MSD

 Verder:
• NewCo betaalt voorwaardelijk gedurende maximaal 3.5-4.5 jaar 

meer pensioenpremie aan PGB dan momenteel aan PF MSD
• MSD garandeert 2 maal 0.6% indexatie @ PGB
• MSD creëert een depot om eventueel verschil tussen indexatie 

actieve MSD’ers en (straks) inactieve NewCo medewerkers in 
voorkomend geval te compenseren



Vragen naar aanleiding van pensioen NewCo? 



Verdere vragen



Beschikbare informatie over het Pensioenfonds MSD 

Hebben wij je e-mailadres al? 
E-mailadres aan ons doorgeven? Dat kan via Mijn Pensioencijfers. 

www.pf-msd.nl: een bezoekje waard!

- MSD pensioenregeling in een paar minuten uitgelegd: klik hier! 
- (Online) verkort Jaarverslag 2019
- Mijn Pensioencijfers: wat heb ik opgebouwd bij het fonds van MSD
- Actuele informatie over het fonds

http://www.pf-msd.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=FTqVL9KX73I&feature=youtu.be


Afsluiting

Reacties?
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