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Voorwoord voorzitter 

Een mooi én 
verantwoord 
pensioen 

Pensioenfonds 
MSD streeft ernaar 
om ook op lange 
termijn een goed 
pensioen voor je te 
regelen. Dat doen 
wij door ons 
vermogen te 

beleggen. Dit gebeurt zo goed en 
zorgvuldig mogelijk. 

Het pensioenfonds wil daarbij op 
een maatschappelijk verantwoorde 
manier beleggen. Dat wil zeggen op 
een manier die goed is voor jouw 
pensioen, maar ook met respect voor 
de medemens en onze planeet. Dat 
brengt uitdagingen met zich mee, 
want de uitvoering hiervan is nog in 
ontwikkeling. 

In deze Beter Pensioen gaan we iets 
dieper in op onze beleggingen én  
het belang van maatschappelijk 
 verantwoord beleggen.

Louis Eilers 
Voorzitter Pensioenfonds MSD

Ben je erbij?
De jaarlijkse deelnemersvergaderingen komen er weer aan.  
Tijdens deze  vergaderingen geeft het bestuur uitleg over de 
 belangrijkste ontwikkelingen bij ons fonds het afgelopen jaar.  
Je kunt je  aanmelden via onze website www.pf-msd.nl/aanmelden. 
De deelnemersvergaderingen op locatie kunnen alleen doorgaan als de 
 coronamaatregelen dat toelaten.

dinsdag 28 juni van 15.00 - 17.00 uur in Haarlem

woensdag 29 juni van 15.00 - 17.00 uur en van 20.00 - 21.30 uur digitaal

donderdag 30 juni van 10:00 tot 12:00 uur in Boxmeer

donderdag 30 juni van 15:00 tot 17:00 uur in Oss

Wijzigingen in de 
organisatie
Marieke van Denderen, Jan van  Nispen 
en Cees Mens zijn  herbenoemd als 
leden van het  Verantwoordingsorgaan. 
Paul Koopman is herbenoemd als 
 bestuurslid.

Beter  
Pensioen  
stapje 
 groener

Is het je al opgevallen dat deze Beter Pensioen anders aanvoelt? Onlangs 
vroeg een lezer waarom de Beter Pensioen in zo’n milieuonvriendelijke 
plastic folie wordt verstuurd. Dat zette ons aan het denken. We zochten 
uit of er alternatieven waren en zo ontdekten we dat we door iets dikker 
papier te gebruiken, geen plastic folie nodig hebben. Om het nog mooier 
te maken bleek dit milieuvriendelijkere alternatief ook nog eens goedkoper. 
Dus niet alleen beter voor onze planeet, maar ook voor onze portemonnee.
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Eerder met pensioen
Je pensioen van ons fonds gaat 
standaard in op je 67ste. Maar je kunt 
ervoor kiezen om eerder met pensioen 
te gaan. Dit kan vanaf je 55ste. 

Ouderdomspensioen inruilen 
voor extra partnerpensioen
Wil je meer pensioen regelen voor je partner? 
Bijvoorbeeld omdat je partner niet genoeg 
eigen pensioen heeft? Dan kun je een deel van 
je pensioen voor jezelf gebruiken om extra 
pensioen voor je partner te regelen.

Eerst meer pensioen, 
daarna minder
Wil je de eerste jaren van je pensioen meer te 
besteden hebben? Dan kun je in het begin een hoger 
pensioen ontvangen. Dit kan voor minimaal 1 jaar en 
maximaal 10 jaar. In de periode daarna ontvang je 
minder pensioen.

Ouderdomspensioen 
verhogen tot je AOW krijgt
Ga je eerder met pensioen? Dan ontvang je 
mogelijk nog geen AOW van de overheid. Je kunt 
ervoor kiezen om het pensioen van ons tijdelijk te 
verhogen tot het moment waarop je ook AOW 
ontvangt.

In deeltijd met pensioen
Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen al 
eerder gedeeltelijk in te laten gaan. Voor het 

andere deel blijf je dan werken. 
Dit kan ook vanaf je 55ste.

 

Partnerpensioen inruilen 
voor extra ouderdomspensioen

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of heb je 
geen partner? Dan is het voor jou wellicht 

interessant om (een deel van) het partnerpensio-
en om te zetten in extra pensioen voor jezelf. Als 

je een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel 
instemmen.

 

Eerst minder pensioen, 
daarna meer

Het kan ook andersom. Heb je bijvoorbeeld een 
partner die nog werkt? Dan kun je ervoor kiezen om 

in het begin minder pensioen te ontvangen. 

De kleine lettertjes
Deze keuzes gelden voor iedereen die pensioen 
opbouwt in de huidige pensioenregeling. 
Op onze website lees je meer over de 
voorwaarden: www.pf-msd.nl/deelnemer/
hoeveel-krijg-je/pensioen-op-maat.

Ben je oud-werknemer? Dan heb je misschien 
pensioen opgebouwd in een oudere regeling en 
gelden er andere voorwaarden. Je leest ze ook 
op onze website: www.pf-msd.nl/oud-deelnemer/
hoeveel-heb-ik-opgebouwd/pensioen-op-maat.

Hoe geef ik mijn keuzes door?

Je ontvangt automatisch een keuze-
formulier van ons uiterlijk 6 maanden 
voor je 67ste. Daarmee kun je je keuzes 
aan ons doorgeven. Wil je eerder of in 
deeltijd met pensioen gaan? Geef dat 
dan 6 maanden voor de gewenste 
ingangsdatum aan ons door. 

Handig:  
de Pensioenplanner

Gebruik de Pensioenplanner  
om te zien wat bepaalde keuzes 
betekenen voor de hoogte van  
je pensioen. Je vindt de 
 Pensioenplanner als je inlogt  
op onze website www.pf-msd.nl 
(alleen voor werknemers van 
MSD). 

Pensioen op maat
De pensioenregeling van Pensioenfonds MSD biedt allerlei 

 keuzemogelijkheden. Op die manier kun je je pensioen, binnen de 

 mogelijkheden, aanpassen aan je persoonlijke situatie, voorkeuren en 

levensstijl. We zetten de keuzes voor je op een rij.
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Mark Geels (45) werkt als Associate Director Network Strategy and Execution 

voor MSD Animal Health. Dat betekent dat hij zich bezig houdt met de  

langetermijnstrategie voor het productienetwerk van Animal Health. Mark 

heeft een gezonde interesse in pensioen en in het bijzonder in het thema 

duurzaamheid.

Waar komt je interesse voor duurzaamheid 
vandaan?
‘Grappig genoeg word ik er thuis vooral door mijn 
kinderen op gewezen. Maar ook binnen mijn werk 
is het een belangrijk thema. Ik houd me bezig met 
langetermijnstrategieën en duurzaamheid is daar-
mee verweven. Ook MSD heeft duurzaamheid hoog 
op de agenda gezet.’

En hoe zit dat volgens jou bij Pensioenfonds 
MSD?
‘Ik zag een bericht in de media voorbij komen over 
ESG-doelen (zie kader voor uitleg, red). Na het lezen 
vroeg ik me af waar ons MSD pensioenfonds eigen-
lijk in investeert. Mijn zoektocht leverde niets op, 
die informatie was voor mij niet te vinden. Ik nam 
vervolgens contact op met het pensioenfonds en 
schreef een brief aan de voorzitter. Ik bleek de eer-
ste te zijn die het pensioenfonds hierover benader-
de. Ik sprak voorzitter Louis Eilers en hij kon gelukkig 
wel vertellen dat duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord beleggen steeds belangrijkere thema’s 
zijn, die ook bij het bestuur op de agenda staan.’ 

Vind je het belangrijk dat Pensioenfonds MSD 
hier meer aandacht aan besteed?
‘Een pensioenfonds is in mijn ogen een pact voor de 
lange termijn. Het is een prachtig solidair instrument 
tussen werkgever, werknemer en gepensioneerden. 
Maar er wordt naar mijn mening teveel aandacht 
besteed aan rendement op de korte termijn en een 
eventuele verhoging die daar tegenover staat. Dat 

is logisch, want dat is wat de mensen nu direct 
raakt. Zeker de generatie babyboomers die net met 
pensioen zijn of gaan. Maar een langetermijnvisie 
mag absoluut niet ontbreken. Want er is geen lange 
termijn als we op dezelfde voet in bedrijven blijven 
investeren die niet duurzaam zijn. Wat hebben we 
aan hoge rendementen als de aarde straks niet meer 
leefbaar is?’ 

Hoe ver moet een pensioenfonds volgens jou 
daarin gaan?
‘Je kunt eigenlijk twee kanten op. Je kunt heel 
rigoureus zijn en alleen maar in bedrijven beleggen 
die duurzaamheid als hoofddoel hebben. Aan de 
andere kant kun je als aandeelhouder de bedrijven 
waar je nu al in belegt op allerlei andere gebieden 
aansporen om meer bezig te zijn met duurzaamheid. 
Ik ben meer van de eerste school in dit geval. Een 
pensioenfonds kan veel gemakkelijker het goede 
voorbeeld geven door in duurzaamheid te inves-
teren. Juist omdat het pensioenfonds er ook voor 
toekomstige generaties is. Daar kun je het moeilijk 
mee oneens zijn, toch?’

Wat is jouw hoop voor de toekomst?
‘Naast haar kernactiviteit om medicijnen voor mens 
en dier te ontwikkelen en produceren, wil MSD ook 
een sociaal-maatschappelijk verantwoorde speler 
zijn. Het is mijn hoop dat Pensioenfonds MSD op 
diezelfde weg mee gaat. De neuzen lijken in ieder 
geval de goede richting op te staan.’

In gesprek met… Mark Geels

‘Wat hebben we aan 
hoge rendementen als 
de aarde straks niet 
meer leefbaar is?’
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Wat is ESG?
Als het gaat over maatschappelijk 
 verantwoord beleggen, valt vaker de 
term ESG. ESG staat in (Europese) 
wet- en regelgeving voor Environ-
ment (milieu en klimaat), Social 
(mensenrechten) en Governance 
(sociale  verhoudingen). 
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'De wereld is  
in beweging  
en wij  bewegen  
mee'

In gesprek met… Paul Koopman

 
Onrust in de (beleggings)wereld
Het is erg onrustig in de wereld. Ook het 
 pensioenfonds is geschokt door de situatie in 
Oekraïne en leeft mee met alle mensen die door  
het oorlogsgeweld worden  getroffen. We zien  
dat deze situatie ook van invloed is op de (wereld)
economie maar wat hiervan het effect is op de  
waarde van onze  beleggingen is nu nog niet bekend.  
Het bestuur houdt de ontwikkelingen scherp in de 
gaten.
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Paul Koopman (56) werkt voor de 

 wereldwijde treasury afdeling van MSD  

en is al meer dan 20 jaar lid van de 

 Beleggingscommissie van  Pensioenfonds 

MSD. Door de jaren heen heeft hij veel  

zien veranderen.  

We spreken met hem over het beleggings

beleid van Pensioenfonds MSD én hoe hij 

aankijkt tegen maatschappelijk verantwoord 

beleggen.

Waar komt je interesse in pensioen vandaan?
‘Dat is zo gegroeid. Toen ik in 2001 ging werken 
voor een treasury afdeling binnen MSD, werd ik 
gevraagd om het pensioenfonds te helpen.  
Ik sloot me aan bij de Beleggingscommissie. 
Niet lang daarna vlogen op 9/11 twee vliegtuigen 
in het WTC en als reactie daarop crashten de 
beurzen. Dat was meteen de vuurdoop voor mij. 
Daarna maakten we met de Beleggingscommissie 
nog 2 crisissen mee. Ondanks die tegenslagen 
hebben we het goed gedaan de afgelopen jaren. 
De dekkingsgraad is boven de minimale grenzen 
gebleven. Daar mogen we trots op zijn.’

Wat doet de Beleggingscommissie eigenlijk?
‘We zijn een team van zes MSD’ers en worden 
aangevuld door een beleggings adviseur van 
 Mercer.   
Samen met het bestuur zijn we  verantwoordelijk 
voor de  beleggingen van het pensioenfonds. 
Dat is een hele verantwoordelijkheid, want we 
 beleggen een vermogen van ruim 3,6 miljard. 
Onze taak en ambitie is om te zorgen voor een 
dusdanig  rendement, dat we de  pensioenen 
 kunnen verhogen en zo laten mee stijgen met 
de lonen en prijzen.  Daarnaast valt de selectie 
van  vermogensbeheerders ook binnen de taken 
van de beleggingscommissie.’

Hoe komt het beleggingsbeleid tot stand?
‘Elke vijf jaar voeren we een studie uit, dat 
heet een Asset Liability  Management studie.  
We kijken dan naar de risico’s en de  rendementen 
en proberen zo het optimale punt te  bepalen. 
Hoeveel risico kunnen we nemen om het juiste 
rendement te krijgen. Dat leggen we vast in ons 
beleggingsbeleid.’

Maatschappelijk verantwoord beleggen is 
momenteel een veelbesproken thema.  
Ook bij jullie?
‘Zeker, je ziet een groot verschil tussen 20 jaar 
 geleden en nu. Enkele jaren geleden werd er 
een eerste stap gezet met een uitsluitingenlijst. 
 Pensioenfondsen mochten bijvoorbeeld niet meer 
beleggen in fabrikanten gerelateerd aan cluster-
munitie. Maar je ziet dat de beweging richting 
maatschappelijk verantwoord beleggen de laatste 
jaren in een stroomversnelling is gekomen. 

Als Beleggingscommissie onderschrijven we 
het belang van maatschappelijk verantwoord 
beleggen. Het is goed dat er veel discussie over is. 
Het is wel een moeilijk onderwerp, want ieder-
een kijkt er weer anders naar en er zijn nog geen 
eenduidige standaarden. Daar komt bij dat we 
afhankelijk zijn van wetgeving, waar we nog op 
moeten wachten. Toch zijn we in de tussentijd al 
aan de slag gegaan.’

Wat doen jullie dan in de tussentijd?
‘We werken met zogenaamde fondsmanagers, 
die in opdracht van ons beleggen. De mate waarin 
 fonds managers maatschappelijk  verantwoord 
beleggen, wordt uitgedrukt in een cijfer.  Mercer, 
onze  adviseur, heeft de fondsmanagers aan de 
hand hiervan  geclassificeerd.  
Bij een classificatie van 4 doet een fondsmanager 
eigenlijk niets met maatschappelijk verantwoord 
beleggen. Bij categorie 1 wordt er juist veel 
rekening mee gehouden. Een  aantal jaren geleden 
scoorden we gemiddeld een 3.8, maar intussen 
zitten we op een score van gemiddeld 2.8. Als 
we met een nieuwe fondsmanager in zee gaan, 
houden we met deze score rekening. Maar het 
blijft een uitdaging. Op dit moment bestaan er nog 
geen fondsmanagers managers in categorie 1 en 
die in 2 zijn beperkt. In dat licht is de 2.8 een eind 
in de goede richting. Maar we zijn er uiteraard nog 
niet.’

Is het lastig om veranderingen door te voeren 
in het beleggingsbeleid?
‘Het kan, maar het is niet eenvoudig om dit 
heel ad-hoc te doen. Elke vijf jaar leggen we het 
beleggings beleid vast. Je kan dat tussendoor 
niet zomaar wijzigen, zonder terug te gaan naar 
de tekentafel. Wijzigingen kosten geld en feitelijk 
dus rendement. Dit houdt ons echter niet tegen 
om actief kansen te zoeken en te benutten waar 
dit kan. Maatschappelijk verantwoord beleggen is 
iets waar wij, en ook de beleggingswereld in het 
algemeen, heel veel mee bezig zijn. De wereld 
is in beweging en wij bewegen mee. Het is niet 
 een voudig om op korte termijn te realiseren, maar 
we werken er wel naartoe. De weg naar Rome is 
ook niet in één dag geplaveid.’
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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 mei
• 23 juni
• 22 juli
• 23 augustus
• 23 september
• 21 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.

Veelgestelde vragen

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.

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. 

Wanneer ontvang ik mijn Uniform  Pensioenoverzicht?

Elk jaar ontvang je van Pensioenfonds MSD een  overzicht 
van je pensioen. Werknemers van MSD  ontvangen 
dit  pensioenoverzicht in mei. Oud-werknemers en 
 pensioengerechtigden ontvangen het in juni. Je 
 ontvangt dan een e-mail dat je overzicht klaar staat 
achter de inlog op onze website. Alleen als je  gekozen 
hebt voor communicatie per post, ontvang je het 

 pensioenoverzicht op papier.

Pensioen, wat moet  
ik  daarvoor doen?
Is pensioen voor jou nog een ver-van-je-bedshow?  
Of komt je pensioen al best dichtbij, maar schuif je het onderwerp nog steeds 
voor je uit? Want waar moet je beginnen? Geen nood, wij helpen je op weg.  
Ga naar www.pf-msd.nl/starten-met-stoppen. 


