
 

  

  
  
  
  
  
 
 
 
VERSLAG VAN DE DEELNEMERSVERGADERING OP DONDERDAG 11 JUNI 2009 
 

 

1. Opening 

De voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds MSD, de heer Mattijssen, opent de 
jaarlijkse deelnemersvergadering en begroet alle aanwezigen. Hij constateert verheugd dat dit jaar 
meer personen aanwezig zijn dan voorgaande jaren. Dit komt waarschijnlijk door de 
ontwikkelingen op de financiële markten en de recessie waardoor de pensioenfondsen meer 
aandacht krijgen en het onderwerp “pensioenen” meer leeft.  
 
De heer Mattijssen introduceert vervolgens de aanwezige bestuurs- en commissieleden, de leden 
van het verantwoordingsorgaan en de externe adviseurs van het Pensioenfonds en geeft een korte 
toelichting over hun werkzaamheden voor het Pensioenfonds .  

Tot slot merkt de voorzitter in zijn openingswoord op dat deze bijeenkomst jaarlijks wordt 
georganiseerd om de deelnemers, oud-deelnemers (de zogenaamde “slapers”) en de 
pensioengerechtigden van het Pensioenfonds te informeren over het jaarverslag, de financiële 
situatie van het Pensioenfonds, het toeslagbesluit (indexatiebesluit) en de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen het Pensioenfonds. Dit jaar zal de voorzitter ook een toelichting geven op 
de financiële crisis en de gevolgen voor het Pensioenfonds. 

2. Behandeling en vaststelling van het verslag van de deelnemersvergadering van 11 juni 2008 

De voorzitter stelt het verslag paginagewijs, zowel tekstueel als inhoudelijk, aan de orde.  
 
Een van de aanwezigen merkt bij pagina 2, 4e alinea, laatste zin op dat wordt vermeld dat in het 
bestuur een lid gekozen is door en uit de kring van de pensioengerechtigden, maar dat volgens 
hem geen verkiezingen zijn gehouden. Daarom dient volgens spreker in deze zin het woord 
“door”te worden geschrapt. Dit geldt volgens spreker ook voor pagina 3, 2e alinea waar wordt 
vermeld dat in het verantwoordingsorgaan twee leden gekozen zijn door en uit de 
pensioengerechtigden. Deze wijzigingen zullen worden aangebracht in het verslag. 
De heer Beijer (bestuurslid namens de pensioengerechtigden) licht toe dat het bestuur in 2007 
onder de pensioengerechtigden een oproep heeft gedaan om zich kandidaat te stellen als lid van 
het verantwoordingsorgaan dan wel bestuur. In eerste instantie waren er meer kandidaten dan 
beschikbare zetels (vacatures). Na voorbereiding van de kandidaten en persoonlijke gesprekken 
tussen bestuur en kandidaten bleken er precies genoeg kandidaten te zijn als beschikbare zetels 
voor de pensioengerechtigden. Voor het verantwoordingsorgaan waren er twee kandidaten voor 
de twee zetels: de heren Van Bladeren en Mostert. Voor het bestuur was er één kandidaat voor 
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één zetel: de heer Beijer. Aangezien er evenveel kandidaten waren als het aantal beschikbare 
zetels/vacatures waren geen verkiezingen nodig en werden de kandidaten geacht te zijn gekozen 
door de pensioengerechtigden. (Noot van het secretariaat: dit is in december 2007 
gecommuniceerd aan de pensioengerechtigden bij de bekendmaking van de vertegenwoordigers 
van de pensioengerechtigden in het bestuur en verantwoordingsorgaan). 

Verder zijn geen vragen of opmerkingen zodat het verslag, met inachtneming van voornoemde 
tekstuele wijziging op pagina 2 en 3 en met dank aan de samensteller, wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen en ontwikkelingen 

De voorzitter geeft een korte toelichting bij enkele belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten 
in 2008. Ten eerste licht de voorzitter het huidige bestuursmodel (ingevoerd eind 2007) en de 
governancestructuur toe.   

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden, waarvan drie leden benoemd door de werkgever  
(de heren F. Mattijssen, voorzitter en A. Koning en mevrouw M. van Onzenoort), twee leden 
benoemd door de Ondernemingsraad (de heren J. Link, vice voorzitter, en J. Melenhorst) alsmede 
een lid uit de kring van de pensioengerechtigden (de heer J. Beijer). 
Het bestuur wordt bijgestaan door de Administratie en Communicatie Commissie, de 
Beleggingscommissie, de Compliance Commissie alsmede de externe adviseurs van AZL en 
Mercer.  
De Administratie en Communicatie Commissie bestaat uit de heer A. Koning (voorzitter),                                           
de heer J. Melenhorst, de heer J. Beijer alsmede de heer C. de Wuffel (externe adviseur).                                         

De Beleggingscommissie bestaat uit de heer P. Koopman (voorzitter), de heer J. Link,  
de heer E. Rivera, de heer F. van Doorn alsmede de heer J. Koolstra (externe adviseur).                                             

De Compliance Commissie bestaat uit de compliance officer wetgeving en opleiding (de heer J. 
Link) en de compliance officer gunstbetoon (mevrouw E. Hondius). De voorzitter deelt mede dat 
de compliance officer gunstbetoon met name controleert of de bestuurs- en commissieleden zich 
houden aan de gedragscode die geldt voor deze leden; of er geen uitnodigingen/geschenken door 
een bestuurs- of commissielid worden geaccepteerd die volgens de gedragscode niet 
geaccepteerd mogen worden. De compliance officer wetgeving en opleiding zorgt met name voor 
de vaststelling en bewaking van een opleidings- en deskundigheidsplan voor de bestuurs- en 
commissieleden. Jaarlijks volgen de bestuurs- en commissieleden een training die door de 
compliance officer wetgeving en opleiding wordt ingevuld en gecoördineerd. 

Per 1 januari 2008 is het verantwoordingsorgaan ingesteld en de voorzitter legt uit dat dit orgaan 
als een soort van Raad van Commissarissen voor het Pensioenfonds fungeert, met dien verstande 
dat het beleid wordt getoetst. Het bestuur dient jaarlijks verantwoording af te leggen aan het 
verantwoordingsorgaan.  
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit twee door de werkgever benoemde werkgeversleden (de 
heren C. Mens, voorzitter, en L. Tauro, vice voorzitter), twee door de Ondernemingsraad 
benoemde werknemersleden (de heren E. Barens en W. Menet) en twee leden uit de kring van de 
pensioengerechtigden (de heren C. van Bladeren en F. Mostert).  
 
In 2008 hebben het verantwoordingsorgaan en het bestuur driemaal een gezamenlijke vergadering 
gehad en de samenwerking verloopt plezierig en efficiënt. Het verantwoordingsorgaan en het 
bestuur houden elkaar scherp en het bestuur ervaart deze nieuwe governancestructuur als 
positief.  
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Het verantwoordingsorgaan heeft zich een positief beeld gevormd van het gevoerde beleid aan de 
hand van het jaarverslag, actuariële rapporten, fondsdocumenten en diverse overige overzichten 
alsmede overleg met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan heeft hiervan verslag gedaan in het 
jaarverslag 2008. De reactie van het bestuur hierop is eveneens in het jaarverslag 2008 
opgenomen.  

Het extern toezicht op het bestuur wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB), de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en PricewaterhouseCoopers, de externe accountant. De AFM 
ziet met name toe op de communicatie van het Pensioenfonds.  

Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de visitatiecommissie, waarvan de instelling op korte 
termijn zal worden afgerond. Op grond van de Principes Goed Pensioenfondsbestuur heeft het 
verantwoordingsorgaan hierover adviesrecht en de instelling van de visitatiecommissie wordt dan 
ook door het bestuur met het verantwoordingsorgaan afgestemd evenals de onderwerpen die 
betrokken zullen worden in de visitatie. De visitatiecommissie zal bestaan uit 3 externe en 
onafhankelijke deskundigen en naar verwachting eind 2009 zal de eerste visitatie uitgevoerd 
worden. De bevindingen van de visitatiecommissie zullen in de toekomst ook worden opgenomen 
in het jaarverslag. 

In 2008 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan communicatie. Zo heeft het bestuur een 
communicatieplan vastgesteld, een pensioenplanner voor de actieve deelnemers 
geïmplementeerd op de website van het Pensioenfonds, de website geactualiseerd en meer 
gebruikersvriendelijk gemaakt, het Uniform Pensioenoverzicht verzonden en een artikel uit het 
personeelsblad “Schakels” (waarin een interview met de heren Beijer en Koning over het 
Pensioenfonds en de kredietcrisis) verstrekt aan alle verzekerden van het Pensioenfonds. Voor al 
deze communicatie-uitingen heeft de Administratie en Communicatie Commissie veel 
voorbereidend werk verricht. 

4. Financiële crisis en gevolgen voor Stichting Pensioenfonds MSD 

De voorzitter deelt mede dat het bestuur de financiële ontwikkelingen in 2008 zeer nauw heeft 
gevolgd; 2008 was een uitzonderlijk jaar en was in veel beleggingscategorieën het slechtste 
beleggingsjaar sinds de jaren ‘30. Daarnaast was de rentebeweging erg volatiel.  
De kredietcrisis die in 2007 al in Amerika was ingezet heeft in 2008 geresulteerd in een 
wereldwijde recessie. Veel banken zijn in de problemen geraakt en vanuit Amerika zijn veel 
kredietproblemen ontstaan. Door de negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten en de 
daling van de marktrente hadden zeer veel pensioenfondsen ultimo 2008 een reservetekort 
danwel dekkingstekort. Bij een dekkingsgraad lager dan het vereist vermogen (105% + de 
benodigde reserves/buffers) is sprake van een reservetekort en bij een dekkingsgraad lager dan 
het minimaal vereist vermogen (105%) is sprake van een dekkingstekort.  
 
Pensioenfonds MSD had per 31 december 2008 geen reservetekort of een dekkingstekort; de 
aanwezige dekkingsgraad bedroeg per 31 december 2008 110,4% en de vereiste dekkingsgraad 
110,2%.  
Ondanks dat de dekkingsgraad van 159,4% eind 2007 naar 110,4% eind 2008 is gedaald, heeft het 
Pensioenfonds het relatief gezien toch goed gedaan vanwege het nieuwe beleggingsbeleid dat in 
2007 is ingevoerd. Het nieuwe beleggingsbeleid heeft goed gewerkt in een moeilijke tijd, waarbij 
de afdekking van het renterisico bepalend was voor het relatief goede resultaat. Hierdoor heeft het 
Pensioenfonds wel flinke klappen opgelopen op de aandelenmarkt, maar is het Pensioenfonds niet 
geheel onder water geraakt. 
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Het totale beleggingrendement bedroeg over 2008 -/- 6,3% en is ten opzichte van andere 
pensioenfondsen geen slecht resultaat. 

In 2009 houdt de wereldwijde recesssie aan en is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds verder 
gedaald. 
Het bestuur heeft besloten om de pensioenpremie vanaf 1 januari 2009 te verhogen van 24,6% 
naar 30% van de pensioengrondslag.  
Per 31 maart 2009 heeft het Pensioenfonds een reservetekort; de dekkingsgraad van het 
Pensioenfonds bedraagt 106,7% en de vereiste dekkingsgraad bedraagt 110,2%. Het  
Pensioenfonds dient vóór 1 juli 2009 een langetermijnherstelplan in te dienen bij DNB. Dit plan laat 
zien dat het Pensioenfonds binnen een periode van 15 jaar weer de vereiste dekkingsgraad haalt.  
Per 31 mei 2009 bedraagt de dekkingsgraad 114,4% en heeft het Pensioenfonds geen 
reservetekort meer.  

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de (adviserend) actuaris, de heer Van Boesschoten van 
Mercer (Nederland) B.V., die het volgende agendapunt nader zal toelichten.      

5. Jaarverslag – Jaarrekening 2008, inclusief Actuarieel Verslag 

De heer Van Boesschoten (verder: de actuaris) gaat in zijn toelichting nader in op een viertal 
onderwerpen, te weten 1.) statistieken inzake aantal deelnemers 2.) resultaten boekjaar 2008  
3.) beoordeling financiële positie eind 2008 en 4.) risicobudgettering en eventuele vragen over de 
kredietcrisis in relatie tot pensioenen en Pensioenfonds MSD. Bij zijn presentatie maakt hij gebruik 
van een aantal sheets. De actuaris deelt mede dat in deze presentatie een aantal sheets van twee 
jaar geleden zijn opgenomen zodat nog eens nagegaan kan worden hoe het bestuur tot het 
nieuwe beleid is gekomen.  
 
ad 1) Statistieken inzake aantal deelnemers 

Een belangrijke statistiek voor het Pensioenfonds is het verzekerdenbestand. Het 
verzekerdenbestand kan worden gesplitst in drie soorten deelnemers, te weten de actieve 
deelnemers, de gewezen deelnemers (de “slapers”) en de pensioengerechtigden (de 
“pensioentrekkenden”). Het aantal gewezen deelnemers is eind 2008 ten opzichte van eind 2007 
gedaald vanwege pensionering, maar ook vanwege waardeoverdracht (de opgebouwde 
pensioenaanspraken worden meegenomen naar de nieuwe pensioenuitvoerder). Het aantal 
actieve deelnemers is in 2008 gedaald als gevolg van omstandigheden en ontwikkelingen binnen 
MSD Nederland. Voorts deelt de actuaris mede dat Stichting Pensioenfonds MSD een relatief jong 
pensioenfonds is en dat het aantal pensioengerechtigden de komende jaren gestaag zal 
toenemen. 
 
ad 2) Resultaten boekjaar 2008 

De actuaris geeft aan dat met ingang van 2007 het Financieel Toetsingskader (FTK) van toepassing 
is en de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) op basis van marktrente in plaats van een vaste 
rekenrente van maximaal 4% vastgesteld moeten worden. De marktrente wordt afgeleid van de 
zogenaamde FTK-rentetermijnstructuur welke door DNB wordt gepubliceerd. In 2008 is de rente 
ten opzichte van 2007 zeer sterk gedaald, waardoor de VPV eind 2008 met bijna € 60 miljoen is 
toegenomen. Deze toename van de VPV werkt heel erg door in het resultaat dat boekjaar 2008 is 
behaald.  
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Het totaal resultaat bedroeg over 2008 € -/- 64,122 miljoen. De actuaris geeft een toelichting bij de 
belangrijkste bronnen. 
 
Het resultaat op intrest bedroeg in 2008 € -/- 64,578 miljoen. Dit negatieve resultaat wordt 
veroorzaakt door de achteruitgang van het belegd vermogen als gevolg van het 
beleggingsrendement van -/- 6,3% alsmede de toename van de voorziening pensioenverplichting 
met circa € 60 miljoen als gevolg van renteontwikkelingen (daling van de rentetermijnstructuur).  

De kosten voor de toeslagverlening worden geheel door het Pensioenfonds gefinancierd en deze 
kosten bedroegen voor de toeslagverlening per 1 juli 2008 € 2,581 miljoen.  

Vervolgens licht de actuaris het resultaat op premies (+/+ € 3,109 miljoen) nader toe. Voor de 
opbouw van nieuwe pensioenaanspraken was € 4,4 miljoen nodig en voor de herverzekering van 
de verplichte dekking van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen € 0,422 miljoen. De ontvangen 
premies bedroegen in 2008 € 7,929 miljoen. De actuaris licht toe dat de te ontvangen premie in 
2009 circa € 9,3 à € 9,4 miljoen zal bedragen in verband met de premieverhoging per  
1 januari 2009 naar 30% van de pensioengrondslag. De benodigde premie voor opbouw in 2009 
zal echter ook toenemen. 

Het resultaat op arbeidsongeschiktheid bedroeg in 2008 € 0,350 miljoen en werd voornamelijk 
veroorzaakt door vrijval uit de reservering vanwege de lage instroom in de WIA (Wet Werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen) alsmede het resultaat op het premiedeel voor de excedent 
verzekeringen.  

De vraag wordt gesteld wat het resultaat op diversen inhoudt. Het resultaat op diversen bedroeg  
in 2008 € -/- 0,441 miljoen. De actuaris licht toe dat dit resultaat met name wordt veroorzaakt door 
de wijziging van de voorziening sterftetrend gedurende boekjaar 2008. Uit de CBS-gegevens blijkt 
dat er een trend is dat mensen gemiddeld langer leven en met ingang van 2007 (inwerkingtreding  
van het FTK) moeten pensioenfondsen nu al reserveren voor de verwachting dat mensen langer 
leven (de zogenaamde voorzienbare trend in overlevingskansen ofwel sterftetrend). Met ingang 
van 1 januari 2008 wordt bij de vaststelling van de VPV rekening gehouden met sterftetrend. Van 1 
januari 2007 tot 1 januari 2008 had het Pensioenfonds een aparte voorziening sterftetrend.  

Het belegd vermogen is met 6% afgenomen en de actuaris licht toe dat vanaf 2007 (invoering van 
het FTK) niet alleen het behaalde beleggingsrendement invloed heeft op de dekkingsgraad, maar 
ook de wijzigingen van de rentetermijnstructuur.  

 
ad 3) Beoordeling financiële positie eind 2008 

De actuaris deelt mede dat de financiële positie van Stichting Pensioenfonds MSD onder het  
FTK-regime is beoordeeld. Naast de waardering van de VPV op basis van marktwaarde dient in het 
FTK-regime getoetst te worden of het fonds voldoet aan twee normen die door de toezichthouder 
(DNB) worden gesteld. Het gaat dan om het Minimaal Vereist Vermogen en het Vereist Vermogen. 
Bij de vaststelling van deze normen wordt gekeken naar het risico dat een pensioenfonds neemt; 
hoe hoger het risico hoe hoger de benodigde buffer moet zijn.  

Het minimaal vereist vermogen bedraagt ultimo 2008: 105% en het vereiste vermogen bedraagt 
ultimo 2008: 110,2%. Het aanwezige vermogen van Stichting Pensioenfonds MSD bedraagt 
ultimo 2008: 110,4%. De actuaris deelt mede dat de Stichting Pensioenfonds MSD op basis van 
de FTK-toets ultimo 2008 dan ook net géén tekort laat zien; de financiële positie van Stichting 
Pensioenfonds MSD is derhalve voldoende. 
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4) Risicobudgettering en eventuele vragen over de kredietcrisis in relatie tot pensioenen en 
Pensioenfonds MSD 

De actuaris legt aan de hand van een voorbeeld het begrip risicobudgettering uit. Bij een risicoloze 
belegging is van te voren bekend welk rendement wordt behaald op het belegd vermogen; het 
risicobudget bedraagt dan 0. De actuaris vervolgt dat het Pensioenfonds een hoger rendement 
wenst te behalen om toeslagen op de pensioenen te kunnen verlenen. Om een hoger rendement 
te kunnen behalen dient het Pensioenfonds meer risico te nemen. Het risicobudget geeft dan aan 
hoeveel extra risico het Pensioenfonds moet nemen om een bepaald extra rendement op het 
belegd vermogen te kunnen behalen. Bij dit risicobudget accepteert het Pensioenfonds een 
bepaalde volatiliteit van de beleggingen (ook wel tracking error genoemd), waardoor de kans 
bestaat dat het belegd vermogen toeneemt, maar ook een kans dat het belegd vermogen 
afneemt. Bij de oude beleggingsportefeuille vóór eind 2007, waarbij belegd werd in gewone 
obligaties en aandelen in volwassen markten, bedroeg het risicobudget 19%. Bij de nieuwe 
beleggingsportefeuille vanaf eind 2007, waarbij risico’s werden afgedekt en/of gespreid 
(beleggingscategorieën werden toegevoegd) gold ultimo 2007 een risicobudget van maximaal 
10,8%. De actuaris deelt mede dat vanwege de daling van de dekkingsgraad het risicobudget 
thans (ultimo 2008) is gedaald naar 7,2%, omdat het Pensioenfonds wil voorkomen dat de 
dekkingsgraad nog verder wegzakt.  
Aan de hand van een grafiek uit de recent uitgevoerde Continuïteitsanalyse, welke 
pensioenfondsen eens per 3 jaar dienen uit te voeren, laat de actuaris zien dat het Pensioenfonds 
in staat is om binnen 15 jaar te herstellen. Deze grafiek geeft een stress test weer vanaf een 
dekkingsgraad van 105%, waarbij wel 500 economische scenario’s zijn bezien. Hierbij wordt 
getoetst of het Pensioenfonds, startend vanuit een dekkingsgraad van 105%, in staat is om in 15 
jaar volledig te herstellen. Uit de grafiek blijkt dat de nominale dekkingsgraad naar verwachting 
binnen een periode van 15 jaar groeit naar 149,0% en het Pensioenfonds dus voldoende 
herstelkracht heeft. Indien het Pensioenfonds zich in een beter scenario (betere financiële positie) 
bevindt kan het Pensioenfonds iets meer risico nemen ten aanzien van de beleggingsportefeuille, 
aldus de actuaris.  

De actuaris vervolgt dat het bestuur het besluit om de pensioenpremie per 1 januari 2009 te 
verhogen genomen heeft voordat het Pensioenfonds in een situatie van reservetekort gekomen is. 
Het beleid van het Pensioenfonds is zodanig dat het Pensioenfonds zo ver mogelijk van een tekort 
wil wegblijven. De dekkingsgraad is van 110,4% ultimo 2008 via 106,7% gestegen naar 114,4% 
ultimo mei 2009. De belangrijkste kracht om uit een situatie van reservetekort of dekkingstekort te 
komen is volgens de actuaris de beweging van de beleggingen en de renteontwikkeling.  
 
Als er geen vragen meer zijn over deze presentatie dankt de voorzitter de heer Van Boesschoten 
voor zijn duidelijke toelichting op het jaarverslag en financiële positie van het fonds. 

6. Financiële positie Pensioenfonds en toeslagverlening 

De voorzitter deelt mede dat Pensioenfonds MSD een relatief jong fonds is, waardoor het voor het 
Pensioenfonds moeilijker is om uit een dip te komen. Het fondsbestuur heeft zijn eigen 
risicogrenzen vastgesteld en de pensioenpremie per 1 januari 2009 verhoogd omdat de 
dekkingsgraad van het fonds door die grenzen is gezakt.  

De voorzitter deelt vervolgens mede dat het bestuur, met inachtneming van de financiële positie 
van het Pensioenfonds en na de actuaris hierover te hebben gehoord, besloten heeft om af te zien 
van toeslagverlening per 1 juli 2009. De opgebouwde pensioenrechten van zowel de actieve 
deelnemers als de inactieve deelnemers (de pensioengerechtigden, de slapers, de 
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arbeidsongeschikte deelnemers en vervroegd uitgetredenen) zullen per 1 juli 2009 niet worden 
verhoogd. Dit bestuursbesluit is conform het beleid, zoals vastgelegd in de actuariële- en 
bedrijfstechnische nota van het Pensioenfonds. De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich 
realiseert dat dit geen populair besluit is, maar dat het bestuur zowel in goede tijden als in slechte 
tijden (zo veel als mogelijk) het beleid wenst te volgen.   
De voorzitter benadrukt dat de toeslagregeling van het Pensioenfonds voorwaardelijk is ondanks 
het feit dat het bestuur wel de intentie heeft om, indien de financiële positie dit toestaat, jaarlijks 
een toeslag te verlenen. Aan de in het verleden toegekende toeslagen kunnen echter geen 
rechten worden ontleend ten aanzien van toekomstige toeslagen. Het bestuur beslist jaarlijks op 
basis van de financiële positie van het Pensioenfonds en na de actuaris te hebben gehoord, of er 
een toeslag kan worden verleend. 

7. Rondvraag 
Op de vraag van een van de aanwezigen of het bestuur heeft vastgesteld bij welke dekkingsgraad  
weer een toeslag zal worden verleend, antwoordt de voorzitter dat het bestuur een beleidskader 
heeft vastgesteld dat is vastgelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota. In dit kader is 
bepaald dat het bestuur bij een dekkingsgraad van 130% een toeslag zou kunnen verlenen en bij 
een dekkingsgraad van 140% een inhaaltoeslag zou kunnen verlenen om gemiste verhogingen uit 
het verleden in te halen. De voorzitter benadrukt echter dat beide toeslagen voorwaardelijk zijn en 
dat toeslagverlening in deze situaties dus ook niet is gegarandeerd. 

De voorzitter wijst er voorts op dat (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden er rekening 
mee moeten houden dat het bestuur volgend jaar in 2010, bij de huidige financiële positie van het 
Pensioenfonds (ultimo mei 2009 bedraagt de dekkingsgraad 114,4% en is er geen sprake meer 
van een reservetekort), wederom zou kunnen besluiten om geen toeslag te verlenen. 

Er wordt een vraag gesteld of de stijging van de dekkingsgraad van 110,4% ultimo 2008 naar 
114% ultimo mei 2009 te danken is aan het langetermijnherstelplan. De voorzitter deelt mede dat 
dit niet het geval is. De beweging van 110,4% naar 114,4% is zelfs via 106,7% gegaan. De 
beweging in de beleggingen is de belangrijkste factor geweest in het herstel maar dit is niet 
veroorzaakt doordat er op een andere manier is belegd. De premieverhoging heeft maar een klein 
effect op de dekkingsgraad (1,3%-punt dekkingsgraadverhoging). De rest moet van de financiële 
markten en rente komen.  

Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe het bestuur de fusie tussen MSD en Schering-Plough 
tegemoet ziet en een eventuele fusie van beide pensioenfondsen. De voorzitter antwoordt dat op 
dit moment de beide ondernemingen nog geheel onafhankelijk werken en dat het pensioenfonds 
‘slechts’ uitvoerder van de pensioenregeling is. Er dient eerst overeenstemming te worden bereikt 
over de arbeidsvoorwaarden, welke taak toebehoort aan de werkgever en CAO-partijen. De taak 
van het bestuur is vervolgens om alle belangen evenwichtig te behartigen.   

Vervolgens wordt een vraag gesteld over de verzekering van het partnerpensioen: vervalt het 
partnerpensioen als het dienstverband wordt beëindigd? De actuaris antwoordt dat bij Stichting 
Pensioenfonds MSD het partnerpensioen standaard 70% van het ouderdomspensioen bedraagt. 
Bij veel pensioenfondsen is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis en vervalt het 
partnerpensioen bij einde dienstverband. Gewezen deelnemers kunnen dan een gedeelte van het 
ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Bij Stichting Pensioenfonds MSD is dit niet 
aan de orde omdat het partnerpensioen op opbouwbasis plaatsvindt.  
Op de vraag of het partnerpensioen op opbouwbasis in de toekomst gewijzigd zal worden in 
partnerpensioen op risicobasis, antwoordt de actuaris dat dit een besluit is van de werkgever en 
CAO-partijen.     
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Er wordt opgemerkt dat Stichting Pensioenfonds MSD op een gegeven moment in 2007 het 
renterisico heeft afgedekt en spreker vraagt zich af waarom andere grote pensioenfondsen als 
ABP en Shell dit niet hebben gedaan. De voorzitter deelt mede dat ABP en Shell de grootste 
pensioenfondsen zijn en dat er volgens de betreffende fondsen voor die orde en grootte qua 
belegd vermogen geen rentemarkt was. Daarnaast dekken pensioenfondsen het renterisico af 
omdat ze een bepaalde rentevisie hebben.  
De Beleggingscommissie van Pensioenfonds MSD heeft met hulp van Mercer en Robeco het 
renterisico afgedekt door middel van een beleggingsfonds met rentederivaten (het LDI-fonds).  

Tot slot verzoekt een van de aanwezigen het bestuur om volgend jaar te zorgen voor een 
microfoon met geluidsinstallatie.  

8. Sluiting 

Aan het eind van de deelnemersvergadering bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst 
en ieders inbreng en sluit hij vervolgens de vergadering. 


