
Pensioenfondsen staan onder druk. 
Gepensioneerden voelen het in hun 
portemonnee en werkenden bouwen 
via hun werkgevers minder pensioen op 
dan voorheen. “Als het goed gaat met de 
economie, is de rente meestal wat hoger en 
dan gaat het ook goed met de pensioenen”, 
zegt Frank Mattijssen, Finance-directeur 
van MSD Nederland en voorzitter van de 
Stichting Pensioenfonds MSD. “Maar he-
laas zit Europa economisch in zwaar weer 
en dan geldt het omgekeerde.”

Ook (oud) MSD’ers worden geraakt door 
de nieuwe regels. De afgelopen jaren zijn 
pensioenen en aanspraken niet verhoogd 
(‘geïndexeerd’) en daarnaast betaalden 
werkgever en werknemer samen steeds 
het maximale aan pensioenpremies. 
Frank: “Toch mogen we blij zijn! Het MSD 
Pensioenfonds staat er relatief goed voor 
en behoort zelfs tot de top 10% van best 
gefinancierde ondernemingspensioenfond-
sen van Nederland. Andere fondsen hebben 
moeten korten op pensioenaanspraken 
(afstempelen), daarvan is bij ons geluk-
kig geen sprake geweest. En bovendien 
profiteren we voorlopig nog van de garantie 
van ons moederbedrijf dat zij bijstorten in 

het pensioenfonds als onze dekkingsgraad 
in de gevarenzone komt.” 

Nieuwe regels
Frank: “Sommige nieuwe regels raken 
alle MSD’ers. Neem de verlaging van het 
maximale opbouwpercentage per 1 januari 
2015. Ieder jaar bouw je pensioenaan-
spraken op met een percentage van de 
‘pensioengrondslag’ – kort door de bocht is 
dat je jaarsalaris min het deel van je salaris 
waarover je geen pensioen opbouwt – dat 
heet ‘franchise’ – omdat je later AOW 
krijgt. Het maximale opbouwpercentage 
in MSD’s middelloonregeling - waarbij je 
pensioen wordt bepaald door het gemid-
delde salaris tijdens je loopbaan – daalde 
van 2,25% in 2013, naar 2,15% in 2014, 
tot 1,875% nu. De franchise daalt echter 
ook. Dat geeft een positief effect, omdat 
hierdoor een groter deel van je inko-
men overblijft waarover pensioen wordt 
opgebouwd. Maar per saldo bouw je toch 
minder op.” (zie rekenvoorbeeld)

Frank verduidelijkt het effect van het lagere 
opbouwpercentage. “Neem de puur denk-
beeldige situatie waarin de pensioengrond-
slag ieder jaar 30.000 euro is. Reken je 
met 2,25%, dan krijg je er ieder jaar € 675,- 
pensioen bij en heb je na dertig jaar 20.250 
euro. Maar reken je met 1,875%, dan kom 
je na dertig jaar uit op 16.875 euro. Flink 
minder dus.”

“Je zou verwachten dat er dan minder 
pensioenpremie betaald hoeft te worden, 
maar dat is helaas niet het geval. De  
grootste boosdoeners zijn de huidige 
lage rente, de hogere buffers die fondsen 
nu moeten aanhouden en de stijgende 
levensverwachting. Hierdoor is het nodig 
dat zowel MSD als de medewerkers even-

veel pensioenpremie blijven betalen als 
voorheen.”

MSD’ers met hoge inkomens worden ook 
direct geraakt door het feit dat vanaf 2015 
geen (regulier) pensioen meer kan worden 
opgebouwd voor het deel van het salaris 
dat hoger is dan 100.000 euro. Frank: “De 
betrokken medewerkers worden apart ge-
informeerd over de consequenties hiervan.” 

fonds MSD kijkt ook naar de dekkingsgraad 
voordat er een besluit wordt genomen of de 
pensioenaanspraken wel of niet geïndexeerd 
kunnen worden. Maar welke dekkings-
graad? “Er bestaan namelijk verschillende 
eisen ten aanzien van de hoogte en verschil-
lende definities om de dekkingsgraad te 
berekenen”, legt Frank uit.

DNB-eis 1: minimale dekkingsgraad
De wet eist een minimale dekkingsgraad 
van 105%, dat betekent dat je €1,05 in kas 
moet hebben voor elke euro die je aan pen-
sioen moet uitkeren.

DNB-eis 2: wettelijk vereiste  
dekkingsgraad
Daarnaast moet je extra reserves hebben, de 
hoogte daarvan hangt af van de beleggings-
risico’s die een fonds neemt. Met die extra 
reserves kom je op een hoger percentage: 
de vereiste dekkingsgraad. De methode van 
berekening van de vereiste dekkingsgraad 
wordt vastgesteld door DNB. Kom je onder 
de vereiste dekkingsgraad dan moet je in 
een herstelplan aan DNB verantwoorden 
welke maatregelen je neemt om binnen tien 
jaar weer op de wettelijk vereiste dekkings-
graad te komen.

DNB-dekkingsgraad
Om de dekkingsgraad daadwerkelijk te 
berekenen heb je een rentepercentage 
nodig. De DNB-dekkingsgraad wordt 
berekend door voor de waardering van de 
pensioenverplichtingen uit te gaan van een 
‘rentetermijnstructuur’ waarbij men een 
‘Ultimate Forward Rate’ (UFR) gebruikt. 
Ingewikkelde termen, maar van belang is 
dat de lange rentes daarmee kunstmatig 
‘omhoog worden gehouden’. Overigens heeft 
de DNB de laatste tien jaar haar definitie 

van de te gebruiken rente verschillende 
keren gewijzigd. 

Beleidsdekkingsgraad
Voor de beoordeling of de dekkingsgraad 
voldoet aan de eisen hanteert DNB de 
zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De 
beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 
DNB-dekkingsgraad van de voorgaande 12 
maanden.

Marktwaardedekkingsgraad
Frank: “Je kunt de dekkingsgraad ook 
berekenen op basis van de actuele rente (de 
‘echte’ rente). Dit geeft dan de marktwaar-
dedekkingsgraad. De methode van DNB zo-
als hiervoor beschreven leidt tot een hogere 
dekkingsgraad. Toch geeft het gebruik van 
de actuele rente het beste beeld van de wer-
kelijke financiële positie van het fonds. Om 
die reden hanteert het MSD Pensioenfonds 
deze dekkingsgraad bij het financiële beleid. 
Wij vinden dat verstandig, met het oog op 
een toekomstbestendig pensioen.”

Wat kan ik zelf doen?
Ook in 2015 zal de druk op de betaalbaar-
heid van pensioenregelingen groot blijven. 
Frank benadrukt daarom dat het van be-
lang is dat iedereen zelf ook goed kijkt naar 
de eigen pensioensituatie: “Hoeveel heb 
ik straks nodig? Bouw ik met de recente 
wijzigingen nog wel voldoende pensioen 
op? Wellicht kan je aanvullend sparen of 
los af op je hypotheek, zodat je later minder 
geld nodig hebt. Kom je er zelf niet uit, 
raadpleeg dan een financieel expert, want 
iedere situatie is anders.”

Meer weten? Lees dan verder op  
www.pf-msd.nl en/of elders op internet.  

Druk op betaalbaarheid pensioen blijft groot 

Toekomstbestendig 
pensioenPer 1 januari 2015 heeft de overheid een aantal maatregelen 

doorgevoerd in de pensioenwetgeving om de druk van een 
hogere levensverwachting en de aanhoudend lagere rente 
op te vangen. Hoe worden MSD’ers geraakt door deze maat-
regelen en hoe reageert ons Pensioenfonds?

P-TEAM GEEFT RAAD!
Vanaf maart vind je in Beter een bericht  
van ons ‘P-team’, dat bestaat uit ‘pensioen-
experts’ uit Boxmeer, Oss en Haarlem.  
Zij geven praktische uitleg over de MSD 
pensioenregeling – van collega’s voor  
collega’s – gaan in op de pensioen- 
actualiteit en leggen moeilijke pensioen-
termen uit. Heb je een vraag over  
pensioenzaken, stel ‘m dan aan het P-team, 
via beter@merck.com.

De dekkingsgraad
Naast dit alles geldt voor pensioenfondsen 
sinds januari een aangepast ‘financieel toet-
singskader’ (FTK). Frank: “Door strengere 
wettelijke eisen en aangepaste rekenregels 
hoopt de overheid  dat fondsen financiële 
mee- en tegenvallers gelijkmatiger  kun-
nen spreiden over de tijd. Die regels gaan 
bijvoorbeeld over het berekenen van de 
dekkingsgraad, de belangrijkste graad-
meter voor de financiële situatie van een 
pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft een 
indicatie of een fonds in staat is om de pen-
sioenen nu en in de toekomst uit te betalen 
en wordt berekend door de bezittingen van 
een fonds te delen door de waarde van de 
pensioenverplichtingen.”

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een 
pensioenfonds precies genoeg geld om alle 
opgebouwde pensioenen uit te betalen, hoe-
wel hierbij geen rekening wordt gehouden 
met inflatie. Toezichthouder De Nederland-
sche Bank (DNB) kijkt naar de dekkings-
graad om te bepalen of ons pensioenfonds 
gezond is. Het bestuur van het pensioen-

REKENVOORBEELD
Situatie in 2014: (opbouw 2,15% per jaar)

Persoon A verdient:                                      44.000
Franchise MSD Pensioenfonds (afgerond):  13.449

De pensioengrondslag is dan:                     30.551
Persoon A bouwt dan op in 2014:  30.551 x 2,15% = € 657,- (afgerond)

Situatie in 2015: (opbouw 1,875% per jaar en een iets lagere franchise)

Persoon A verdient:                                      44.000
Franchise MSD Pensioenfonds (afgerond):  12.642

De pensioengrondslag is dan:                     31.358
Persoon A bouwt dan op in 2015:  31.358 x 1,875% = € 588,- (afgerond)
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