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gaat
veranderen

Overgang naar Nieuw Pensioenstelsel:

“Het beste pensioen voor onze deelnemers”
Pensioenfonds MSD wil vroeg over naar het nieuwe pensioenstelsel.
Frank Mattijssen (bestuurslid namens de werkgever): “We hebben een mooi
uitgangspunt met onze hoge reserves en hoge dekkingsgraad.

Voor je ligt de
Beter Pensioen
Special. Je krijgt
deze omdat er een
nieuw pensioenstelsel komt in Nederland. Landelijk
hebben werkgevers,
vakbonden en
kabinet dit afgesproken. Een aantal
dingen blijven zoals ze zijn, maar hoe je
pensioen opbouwt en waar je recht op
hebt, dat verandert.
Werkgevers, vakbonden en uitvoerders
krijgen de tijd om alles goed te regelen.
MSD en de vakbonden willen graag
vroeg overstappen naar het nieuwe
pensioenstelsel. Hoe vroeg precies is
nog niet bekend, maar binnen een paar
jaar is het zover.
Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor jouw pensioen?
In deze Beter Pensioen Special lees
je er meer over. Je krijgt je eigen
pensioenpot én je draagt zelf meer
het risico. Vind je dat eng of is dat juist
fijn? Dat horen we graag van je. Doe
dus vooral mee aan het onderzoek dat
we door een extern bureau binnenkort
laten uitvoeren. Je bent van harte
uitgenodigd!

Hiermee creëren we graag een mooie pensioenregeling voor iedereen.”
Ingrid Pennings-Verhoeven (bestuurslid namens de deelnemers):
'We roepen deelnemers op om ons te helpen met een aantal te nemen besluiten'.

Wie zijn hierbij betrokken?
Frank Mattijssen: “Op de eerste plaats
MSD Nederland en de vakbonden, als
deel van de cao-besprekingen.
Standaard gaan alle opgebouwde
pensioenen over naar het nieuwe stelsel.
Werkgever en vakbonden zouden hier
van kunnen afwijken met goedkeuring
van De Nederlandsche Bank en van
het fonds. Binnen het stelsel kunnen
zij kiezen uit twee soorten pensioenregelingen.
Het pensioenfonds bepaalt wat er met
de reserves gebeurt. En de deelnemers
hebben een belangrijke stem in het
risico dat in het nieuwe stelsel gelopen
wordt met de beleggingen en dus met
het pensioen. Hoeveel risico zij willen
nemen met hun pensioen, dat is voor
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het bestuur de basis bij de keuze van
de beleggingen.”

Wordt pensioen echt heel anders?
Ingrid Pennings-Verhoeven:
“Veel blijft zoals het is. Er is straks
nog steeds AOW van de overheid
en pensioen via je werkgever. Dat
pensioen is er nog steeds als je vanwege je leeftijd niet meer werkt, als
je arbeidsongeschikt wordt én voor je
nabestaanden als je zou overlijden.
Wat verandert is dat iedereen zijn eigen
pensioenpot krijgt en daar ook zelf het
risico van draagt. De resultaten op de
beleggingen beïnvloeden je pensioenpot direct. Dat kan positief zijn, maar
ook negatief.”

Betekent de overgang naar het
nieuwe stelsel voor ieders pensioen
hetzelfde?
Frank: “Nee, dat is niet zo. Nu wordt
de pensioenopbouw van oudere deelnemers deels betaald uit de premies
van de jongeren. De jongeren profiteren hiervan als ze zelf ouder worden.
In het nieuwe pensioenstelsel bouwt
iedereen met zijn premie pensioen op
in zijn eigen pensioenpot.”
Ingrid: “De mensen die bij overgang
naar het nieuwe stelsel tussen de 40
en de 50 jaar zijn bouwen hierdoor
minder pensioen op dan voorheen. In
de wet staat dat dit gecompenseerd
moet worden, maar niet hoe. Je kunt
hiervoor de reserves van het fonds
gebruiken. Je kunt ook de premie
tijdelijk verhogen. Hoe de compensatie
vorm krijgt, bepalen de werkgever en
de vakbonden. Die zijn hier nu over in
gesprek.”

Hoe zit dat met het risico?
Frank: “Tot nu toe vulden pensioenfondsen in goede jaren hun buffers aan.
Straks zijn de opbrengsten sneller voor
de deelnemers, maar als het minder
goed gaat merk je dat ook sneller. Het
risico beperk je met je beleggingen;

we nemen meer risico voor jongere
deelnemers en minder voor oudere
deelnemers en gepensioneerden.
Gepensioneerden wil je zoveel mogelijk
beschermen tegen sterke schommelingen. Dat kunnen we doen door reserves in te bouwen en/of door te beleggen in producten die minder in waarde
schommelen. We mogen tegenvallers
ook spreiden in de tijd.”

Ingrid: “En dat blijft zo. We herhalen
dit onderzoek periodiek, zodat we op
de hoogte blijven van
wat deelnemers
willen.”

Ingrid: “We móeten ook risico nemen
met het kapitaal in het fonds. Als we
dat niet doen kan je pensioen nooit
hoog genoeg worden. Je kunt je geld
bijvoorbeeld wel op een spaarrekening
zetten, maar met de huidige rente zal
het niet veel opbrengen!
Wat we nu graag van
deelnemers willen
weten is hoeveel
risico zij zouden
willen dat
wij met het
pensioen
nemen. Dát
gaan we
hen vragen.”

Krijgen alle
deelnemers
van ons fonds
een uitnodiging
om hun mening
te geven?
Ingrid: “Zeker! We gaan
een onderzoek doen en het is
heel belangrijk dat zoveel mogelijk deelnemers daaraan meedoen. Of ze nu
wel of niet nog werken bij MSD of al
met pensioen zijn. Hoe beter we weten
hoeveel risico ze willen lopen met hun
pensioen, hoe beter het is.”
Frank: “De uitkomsten van het onderzoek wegen zwaar bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille die we gaan voeren in
het nieuwe pensioenstelsel
én voor het risico dat we
daar willen lopen.”
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Doe je mee?
Binnenkort nodigt een extern bureau iedereen uit om vragen te
beantwoorden over je pensioen en de risico’s die je ermee wilt
nemen. Met de uitkomsten geeft het bestuur verder vorm aan je
pensioen in het nieuwe pensioenstelsel.

Hoe doe ik mee?

Als je bij ons hebt aangegeven dat we jou
digitaal mogen benaderen dan ontvang je
de uitnodiging via e-mail. Check op Mijn
Pensioencijfers of je e-mailadres nog
actueel is! Ontvang jij liever post van ons,
dan ontvang je een brief met de uitnodiging.

Laat je stem horen!

Ook als je nog jong bent, als je het woord pensioen nog niet wilt horen, of
als je vindt dat je er geen verstand van hebt. Ieders mening is belangrijk.

Jouw vraag, ons antwoord
3 veelgestelde vragen
Kan mijn pensioen
in het nieuwe
pensioenstelsel sterk
in waarde dalen?

Waarom verandert het pensioen in Nederland?
Nu is niet duidelijk genoeg hoeveel geld je
betaalt voor je pensioenopbouw. En gaat
het goed met de economie, dan stijgen pensioenen soms toch niet. Dat voelt oneerlijk.
Ook wisselen mensen vaker van baan, werken als zelfstandige of een poos niet.
Daar passen de huidige regels
niet goed bij. Daarom worden
ze aangepast.

Het fonds beperkt die kans met de
beleggingen. We bouwen reserves
in en voor oudere deelnemers en
gepensioneerden beleggen we in
producten die minder in waarde
schommelen. Helemaal voorkomen
kunnen we het niet.

Wanneer gaan de veranderingen in?
De komende jaren, maar wanneer precies is niet bekend. Als het de politiek lukt, dan geldt de Wet toekomst
pensioenen per 1 januari 2023. Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten de pensioenen aangepast zijn aan deze wet.
Pensioenfonds MSD wil dit graag vroeg doen. Via diverse kanalen, zoals de website van het pensioenfonds
(https://www.pf-msd.nl/de-toekomst-van-je-aow-en-pensioen/), houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

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.

Colofon
Beter Pensioen Special is een uitgave van Stichting Pensioenfonds MSD vanwege de komst van het
nieuwe pensioenstelsel. Aan de tekst kun je geen rechten ontlenen; dat kan wel aan het officiële
pensioenreglement van Pensioenfonds MSD.

