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Voorwoord voorzitter 

Positief over 
 pensioen

In 2021 ziet de 
financiële situatie 
van ons fonds er 
tot nu toe weer een 
stuk rooskleuriger 
uit dan vorig jaar. 
Wij zijn dan ook 
erg blij dat we de 
pensioenen dit jaar 
konden verhogen. 

Uit gesprekken met deelnemers  
(zoals de focusgroep met slapers) 
blijkt dat jullie tevreden zijn over 
Pensioenfonds MSD én over jullie 
pensioen. In het landelijke pensioen
onderzoek  geven MSD’ers aan 
positiever te zijn als het gaat om hun 
verwachte pensioeninkomen dan de 
gemiddelde Nederlander. 

Wel blijkt uit dit onderzoek dat (jonge) 
MSD’ers relatief weinig weten van 
het nieuwe pensioenstelsel. Daar lees 
je in deze Beter Pensioen dan ook 
meer over.

Louis Eilers 
Voorzitter Pensioenfonds MSD

Goed nieuws:  
je pensioen is verhoogd
Pensioenfonds MSD heeft de pensioenen per 1 juli 2021 verhoogd. De opgebouwde 
pensioenen van de werknemers zijn met 2% verhoogd. Dat komt overeen met de 
stijging van de lonen. De pensioenen van oud-werknemers en gepensioneerden zijn 
met 1,5% verhoogd. Dat komt overeen met de prijsontwikkeling. 

De financiële situatie van ons pensioenfonds was goed genoeg om de pensioenen te 
kunnen verhogen. Voor een verhoging wordt geen reserve gevormd en er wordt ook 
geen premie voor betaald. We kunnen dus niet garanderen dat de pensioenen elk jaar 
worden verhoogd. 

Meer weten? Kijk dan op onze website: www.pf-msd.nl/toeslagverlening. 

In gesprek 
met jullie
In juni vonden de jaarlijkse deelnemersvergaderingen (digitaal) plaats. Het 
bestuur gaf een toelichting bij het jaarverslag van 2020. Na afloop was er ruimte 
voor vragen. Bedankt aan iedereen die erbij was. Heb je de bijeenkomst gemist 
of wil je de vragen en antwoorden nog eens nalezen? Ga dan naar  
www.pf-msd.nl/documenten.

Verder was er in september een focusgroep met oud-deelnemers (slapers) van 
ons pensioenfonds. In een klein gezelschap hebben we met enkele slapers 
gesproken om te horen wat zij van onze communicatie vinden. We zijn erg blij 
met dit waardevolle gesprek en zullen de geleerde lessen de komende periode 
in praktijk brengen. Bedankt aan de slapers die hun mening wilden delen.

Dit vinden MSD’ers van  pensioen…
In mei stuurden we een uitnodiging voor het landelijke pensioenonderzoek aan  
(oud-)MSD'ers. De uitkomsten geven inzicht in hoe er gedacht wordt over pensioen.  
Dat is belangrijk, omdat er nu voorbereidingen worden getroffen voor de toekomstige 
 pensioenregeling. Maar liefst 483 respondenten gaven hun mening. Een aantal 
 resultaten op een rij: 

• We sluiten over het algemeen goed aan bij het landelijke gemiddelde
• MSD’ers zijn iets positiever als het gaat om vertrouwen in voldoende 

 pensioeninkomen
• Jonge MSD’ers weten relatief weinig van het nieuwe  pensioenstelsel
• 77% vindt duurzaam beleggen belangrijk. Dat is hoger dan het gemiddelde
• Opvallend: het algemene beeld dat jongeren meer risico willen nemen dan 

ouderen blijkt niet uit het onderzoek… 

Ons fonds evalueert de resultaten en bekijkt eventuele  vervolgstappen.
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10.874  
personen 
Zoveel deelnemers telt ons fonds op 
31 december 2020. 4.686 werknemers 
bouwen pensioen op. 1.590 gepensio-
neerden ontvangen maandelijks 
 pensioen en 4.598 oud-werknemers 
hebben na vertrek hun pensioen laten 
staan.

 € 3,5 miljard 
Dit is het belegd vermogen van ons 
fonds. Het belegd vermogen is het 
volledige bedrag dat het pensioenfonds 
belegt.

 

11,5%
Dit was de opbrengst van de 
 beleg gingen in 2020. In totaal  
komt het beleggingsresultaat uit  
op € 361 miljoen. 

Meer cijfers?
Dit zijn een aantal belangrijke cijfers  
uit ons jaarverslag van 2020. Wil je 
meer lezen? Op onze website 
www.pf-msd.nl/documenten vind je het 
jaarverslag én een verkorte versie van 
het jaarverslag. In een paar muisklikken 
ben je op de hoogte van de belangrijk-
ste cijfers van Pensioenfonds MSD in 
2020.

2020 in 
cijfers

€ 27,5 miljoen 
In 2020 werd € 27,5 miljoen 
aan  pensioenen uitbetaald aan 
 gepensioneerden.

www.pf-msd.nl
 
Dit is de website van ons  pensioenfonds. 
Hier vind je veel informatie over de 
 pensioenregeling van  Pensioenfonds MSD.

www.mijnpensioenoverzicht.nl
 
Door in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl 
krijg je een compleet overzicht van je pensioen. Van ons 
fonds, maar ook van eventuele andere  pensioenfondsen 
of verzekeraars. Ook je AOW- pensioen van de overheid 
is hierin meegenomen.

Wegwijs in 
pensioenwebsites  

www.mijnpensioencijfers.nl/msd
 
Dit is de beveiligde omgeving op de  website 
van Pensioenfonds MSD. Je logt in met 
DigiD. Vervolgens zie je wat je bij ons fonds 
hebt opgebouwd en kun je direct zaken 
 regelen voor je pensioen. Ook vinden werk-
nemers van MSD hier de Pensioen planner. 
Daarmee kun je berekenen wat bepaalde 
keuzes betekenen voor de  hoogte van je 
pensioen.

Pensioen. Het blijft voor velen een lastig 
 onderwerp dat vaak vooruit wordt geschoven. 

En áls je dan online gaat zoeken, kom je heel veel 
informatie tegen. Waar begin je? En hoe zorg je dat 

je niet  verdwaald? Geen nood. Wij helpen je op 
weg en delen drie belangrijke websites.
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In gesprek met… Lars Hinze

‘Niemand van ons 
is dagelijks met 
pensioen bezig.’

Lars Hinze (45) werkte van 2003 tot 2015 voor MSD. Inmiddels 

werkt hij voor een Deense farmaceut, maar voelt hij zich nog 

steeds betrokken bij MSD en het pensioenfonds. ‘MSD was en is 

een leuk bedrijf. Ik heb nog regelmatig contact met oud-collega’s.’

Waar denk je aan bij het onderwerp 
pensioen?
‘Een oudedagsvoorziening. Het voelt 
als een geruststelling dat je ook na je 
actieve carrière nog gegarandeerd bent 
van een inkomen. Zodat je tot aan je 
overlijden hopelijk nog een flink aantal 
jaren van het leven kan genieten.’

Heb je je al eens in je eigen 
pensioen verdiept?
‘Ik heb me er wel eens in verdiept en 
ook al eens wat opzij gezet. Ik ben er 
nu wat minder mee bezig, omdat ik 
denk dat het wel goed geregeld is. 
 Zowel bij Pensioenfonds MSD als bij 
mijn huidige werkgever. Ik denk ook 
dat mijn uitgavenpatroon later een stuk 
anders is. Je persoonlijke omstandig-
heden veranderen mee. Tegen die tijd 
zullen de kinderen op eigen benen 
staan en gaan ook de kosten voor 
woonruimte omlaag. Ik blijf het wel in 
de gaten houden.’

Hoe kijk je als oud-deelnemer  
naar Pensioenfonds MSD?
‘Positief. Je wordt nog steeds  pro  actief 
op de hoogte gehouden door het 
pensioenfonds. Bijvoorbeeld door deze 
pensioenkrant. Je krijgt informatie in 

hapklare brokken en in eenvoudige Jip-
en-Janneketaal. Dat is prettig. Niemand 
van ons is dagelijks met pensioen 
bezig. Dus het is fijn als je er een paar 
keer per jaar op geattendeerd wordt.

Het is wel jammer dat de deelnemers-
vergaderingen vanwege de corona-
maatregelen niet fysiek konden   
door gaan. Dat was een mooi excuus 
 geweest om weer eens naar Haarlem 
af te reizen. Niet alleen om op de 
hoogte te blijven van het pensioen-
fonds, maar ook om bekende gezichten 
te zien. In die zin voel ik me nog steeds 
verbonden met het bedrijf en het 
 pensioenfonds.’

Heb je een tip voor je oud-collega’s?
‘Je hebt steeds meer mogelijkheden 
om je pensioen wat individueler te 
 maken. Je kunt bijvoorbeeld eerder 
stoppen met werken, maar je ontvangt 
dan wel minder pensioen. Dus je 
kunt ofwel accepteren dat je minder 
 inkomen ontvangt, of op tijd zelf in-
vesteren in je pensioen. Ik heb nog de 
helft te gaan en voel me fit en energiek. 
Maar ik zou ook graag nog wat reizen 
maken. Het is goed om daar op tijd 
over na te denken.’
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Keuzes voor je pensioen
Binnen de regeling kun je je pensioenleeftijd aan
passen aan je wensen. Werk je nu bij MSD? Dan kun 
je vanaf 55 jaar volledig óf in deeltijd met pensioen 
gaan. Ben je niet meer in dienst bij MSD? Dan kunnen 
andere leeftijden voor jou gelden, afhankelijk van je 
pensioenregeling.

Je kunt ook keuzes maken voor de hoogte van je 
pensioen:

• Eerst een periode meer pensioen krijgen, daarna 
minder (of andersom)

• Ouderdomspensioen verhogen tot je AOW krijgt
• Partnerpensioen inruilen voor extra  ouderdoms  

pensioen (of andersom)
 
Op onze website www.pfmsd.nl vind je meer 
 informatie over de keuzemogelijkheden.

Welkom nieuwe slapers
De afsplitsing van Organon & Co. is afgerond. 
Een grote groep van ruim 1.000 deelnemers is 
nu oud-deelnemer (slaper) bij Pensioenfonds 
MSD. Jij ook? Zorg dan dat je digitaal bereikbaar 
blijft, door je persoonlijke e-mailadres aan ons 
door te geven. Dat kan door in te loggen op onze 
website www.pf-msd.nl.

 MSD
St Pensioenfonds
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Nieuws uit 

de organisatie

Er lopen binnenkort zittings-
termijnen af bij het  Bestuur en 
Verantwoordingsorgaan. Houd 
onze website in de gaten voor 
meer informatie!

‘Persoonlijk 
 pensioensparen 
wordt de kern’
Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Een nieuwe 

oude dag voor iedereen die in Nederland pensioen 

opbouwt via hun werkgever. Maar waarom is er 

 behoefte aan een nieuw pensioenstelsel? En hoe bereidt 

Pensioenfonds MSD zich voor? We vroegen het aan 

Frank Mattijssen, bestuurslid (en voormalig voorzitter) 

van Pensioenfonds MSD.

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?
‘Eigenlijk hebben de lage dekkingsgraden van veel pensioen-
fondsen als gevolg van een langdurige lage rente de  discussie 
over ons pensioenstelsel doen oplaaien. De noodzaak is 
 ont staan om het stelsel aan te passen om het zo minder 
afhankelijk te maken van de rente. Als deelnemer ga je dit 
merken.’

Wat gaat er veranderen voor de deelnemer?
‘We gaan straks van een uitkeringsstelsel naar een premie-
stelsel. Bij een uitkeringsstelsel ligt er meer risico bij de 
 werkgever, bij een premiestelsel meer bij de deelnemer. 
En dat risico gaat twee kanten op. Als deelnemer loop je 
het risico dat je pensioen minder waard wordt, maar het kan 

In gesprek met…  
Frank Mattijssen
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Nieuwe  
pensioenstelsel  
komt een jaar 
later
In een eerdere editie van de Beter 
Pensioen kondigden we de komst  
van het nieuwe  pensioenstelsel al aan, 
maar daarna bleef het stil. Dat komt 
omdat de overheid bezig is met de 
uitwerking hiervan.  
Het plan was om de wet in 2022 
klaar te hebben. Dit is nu maximaal 
één jaar uitgesteld, naar 2023.   
Minister Koolmees heeft meer tijd 
nodig om het voorstel zorgvuldig voor 
te  bereiden.  
Pensioenfondsen krijgen een jaar 
 langer (tot uiterlijk 2027) de tijd om 
hun regeling aan te passen.

Via een speciale themapagina op 
onze website houden we je op de 
hoogte als er ontwikkelingen zijn:  
 
https://www.pfmsd.nl/detoekomst
vanjeaowenpensioen/

ook zijn dat je pensioen veel meer waard wordt. Beleggings-
resultaten komen eerder bij de deelnemer terecht.’

Kun je dat wat meer uitleggen?
‘Nu ben je gewend om een Uniform Pensioenoverzicht te 
krijgen, met daarop een bedrag dat je redelijkerwijs aan 
 pensioen mag verwachten. Het pensioenfonds denkt dit waar 
te kunnen maken op basis van de huidige financiële situatie 
van het pensioenfonds (en de kans op verhoging). In het 
nieuwe stelsel is dat andersom. Persoonlijk pensioensparen 
wordt de kern, in plaats van collectief. Je krijgt straks een 
pot geld en die zet je om in een uitkering als je met pensioen 
gaat. Hoe hoog die is, hangt af van de omstandigheden op 
dat moment. De rente blijft in de uitkeringsfase wel een rol 
spelen.

Ook kan de werkgever straks niet meer bijstorten. Dit hoeft 
niet direct slecht te zijn. Doordat je als fonds geen buffers 
hoeft aan te houden, komen de baten ook eerder bij de deel-
nemer terecht. Voor jonge deelnemers is het nieuwe stelsel 
een positieve ontwikkeling, want die bouwen meer op in de 
nieuwe regeling. Uiteraard is het wel belangrijk om ook na te 
denken over solidariteit tussen alle generaties.’

Hoe bereidt Pensioenfonds MSD zich voor?
‘We zijn daar met een werkgroep al een hele tijd druk mee 
bezig. De wetgeving ligt nog niet helemaal vast, maar de 
 kaders zijn er. Het wordt een hele omslag voor de pensioen-
administratie, maar bijvoorbeeld ook voor het beleggings-
beleid. Dat speelt straks een nog belangrijkere rol. Ook voor 
de communicatie over pensioen verandert er het een en 
ander.’

En nu?
‘Vanuit het pensioenfonds zelf is het wachten op de werkge-
ver en de sociale partners. Als de nieuwe wetgeving bekend 
is, zullen zij belangrijke beslissingen moeten nemen. Om een 
zo goed mogelijke financiële toekomst voor alle deelnemers 
te regelen. Wij voeren als bestuur de nieuwe regeling straks 
uit.’
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Minder werken

Ga je minder werken? Dan krijg je 

minder salaris. Daardoor bouw je 

minder pensioen op. Log in op onze 

website en check of je genoeg hebt 

voor later.

Veranderingen 

in je werk?

Verlof

Als je vakantiedagen opneemt of met 

zwangerschapsverlof bent, heeft dat geen 

gevolgen voor je pensioen. Neem je onbetaald 

verlof op? Dan heeft dat wel gevolgen voor je 

pensioenopbouw. Tenzij je ervoor kiest om je 

pensioenpremie door te betalen. Je betaalt 

dan óók het deel dat de werkgever normaal 

gesproken betaalt. Je regelt dit met je werk-

gever. Tijdens het onbetaald verlof (maximaal 

18 maanden) loopt de risicoverzekering van het 

partnerpensioen (overlijdensrisico) wel door.

Nieuw in dienst

Bijna met pensioen

Je kunt voor een deel zelf bepalen wanneer je met 

pensioen gaat. En er valt nog meer te kiezen. Kijk bij 

Pensioen op maat op onze website.

Stop je met werken of ga je ergens anders 

werken? Dan stopt de pensioenopbouw bij 

ons fonds. Je krijgt dan een brief met de 

eindstand van je pensioen. Je kunt je 

pensioen meenemen naar je nieuwe fonds.

Andere baan

Lees meer op onze website: 

https://www.pf-msd.nl/deelnemer/verandert-je-situatie/werk/

Je hoeft niets te doen om te starten met de 

opbouw van je pensioen. Je werkgever meldt je bij 

ons aan. Je ontvangt (digitaal) een brief met een 

samenvatting van onze pensioenregeling.

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

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: 

• 23 november 2021
• 20 december 2021
• 21 januari 2022
• 23 februari 2022
• 23 maart 2022
• 22 april 2022 
 
Ontvang je pensioen op een 
 buitenlandse rekening? Dan kan 
het zijn dat de betaling een paar 
dagen later op je rekening staat.

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 (digitale) post die je van ons ontvangt. 

 … 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 neem een kijkje op onze contactpagina www.pf-msd.nl/
contact voor een antwoord op je vraag. 


