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e afgevaardigden van het bestuur 
van het Pensioenfonds MSD kon-
den het afgelopen najaar, tijdens de 

deelnemersvergaderingen in Boxmeer, Oss 
en Haarlem, ook niet mooier maken dan het 
was. Al presteerde ‘ons’ fonds ook in 2015 
relatief goed (zie kader), de historisch lage 
rente gooide afgelopen jaar opnieuw roet in 
het eten voor iedereen die hoopte op indexa-
tie van pensioenuitkeringen en –aanspraken.

“Als bestuursleden vonden we het natuurlijk 
niet leuk om deze boodschap weer te moeten 
geven”, zeggen Frank Mattijssen en Marij 
van Onzenoort. “Ook wij verlangen naar de 
situatie dat er weer ‘gewoon’ geïndexeerd 
kan worden. Maar zolang de rente laag 
is, blijft het alle hens aan dek met het oog 
op ons aller belang: een financieel gezond 
pensioenfonds op de korte én lange termijn. 
MSD-pensioenen moeten nu, maar ook over 
twintig, dertig, veertig jaar betaald kunnen 
worden.”

Afstempelen
Niet kunnen indexeren is al vervelend  
genoeg, maar het kan nog erger:  
afstempelen. “Dat wil zeggen dat er vanwege 
economische en/of renteontwikkelingen 
gekort moet worden op pensioenuitkeringen 
en –aanspraken. Gelukkig is dat voor het 
Pensioenfonds MSD nu niet aan de orde, 
omdat ons hoofdkantoor zo vriendelijk is 
geweest om – zonder daartoe verplicht te 
zijn – 16,8 miljoen euro over te maken naar 
de spaarpot van ons pensioenfonds.”

Garantie
Zo’n gulle, vrijwillige gift, dat vraagt om  
uitleg. Marij, één van de bestuursleden 
namens de werkgever: “In 2013 doneerde 

ons hoofdkantoor al een aanzienlijk 
geldbedrag, zodat de pensioenfondsen van 
Schering-Plough en MSD financieel gezond 
konden samensmelten. Later gaf men een 
tot en met 2018 geldende garantie af. Op 
de deelnemers vergaderingen is nog eens 
uitgelegd wat die behelst: men heeft destijds 
toegezegd om financieel bij te springen als  
er volgens de Nederlandse regels bij het  
Pensioenfonds MSD afgestempeld zou  
moeten worden.”

Gevarenzone
Is dat nu dan het geval? “Nee, gelukkig nog 
niet, maar door de combinatie van steeds 
verder wegzakkende renteniveaus en de 
vorig jaar ingevoerde strengere wetgeving, 
onder meer met betrekking tot de buffers die 
pensioenfondsen moeten aanhouden, komen 
we wel dichter in de buurt van de gevaren-
zone.”

Bestuursvoorzitter Frank: “Kort en  
eenvoudig uitgelegd: volgens de meest  
actuele rekenregels van De Nederlandse 
Bank (DNB) lag onze dekkingsgraad –  
die de verhoudingen weergeeft tussen het 
aanwezige vermogen en de verplichtingen 
van een pensioenfonds – aan het eind van 
2015 rond de 124 procent.”

“Dat is zo’n 4 procent boven de door de DNB 
‘vereiste dekkingsgraad’ – dat is de minimale 
dekkingsgraad (105 procent) + een x-aantal 
procenten, waardoor DNB zeker weet dat 
een fonds ook voldoende reserves heeft. Kom 
je onder dat vereiste vermogen, dan zit je in 
de gevarenzone. Dan moet je herstelplannen 
schrijven en komt afstempelen in zicht.”
“Het hoofdkantoor ondersteunt onze stra-
tegische – behoudende – visie, gericht op 

de gezondheid van ons fonds op de lange 
termijn. Ver wegblijven bij die gevarenzone, 
dat is het devies. Wat ons betreft betekent 
dat een vereist vermogen + 5 procent, dat 
beschouwen wij als een veilige buffer.” 

Bijstorten
Frank: “Op basis van de in 2014 gemaakte 
afspraken, gebaseerd op de toen geldende 
regels en wetten, zou het hoofdkantoor niet 
bij hoeven te storten. Maar door de nieuwe 
rekenregels en strengere wetgeving doken we 
eind 2015 dus ongeveer één procent onder 
onze veilige buffer. Dat hebben we uitgelegd 
aan het hoofdkantoor en daar toonde men 
begrip voor de nieuw ontstane situatie.“

“Omdat men onze langetermijnvisie  
steunt heeft men die ‘ongeveer één procent’ 
omgerekend in cash geld (16,8 miljoen euro 
– 4.500 euro per actieve deelnemer) en dat is 
inmiddels overgeboekt van de bankrekening 
van het hoofdkantoor, naar de rekening van 
ons fonds.”

“Deze bijstorting biedt geen garantie voor 
een vergelijkbaar gebaar in de toekomst, 
als de rente zo laag blijft of zelfs nog lager 
wordt. Maar het zorgt bij ons wél voor 
rust tot het volgende DNB-meetmoment, 
eind 2016. Bovendien is dit geld nu echt 
van ons en daar profiteren we ook van 
als de rente straks – hopelijk – weer gaat 
stijgen. Hoe je het ook bekijkt, dit is goed 
nieuws!”

Wil je teruglezen wat er is besproken  
tijdens de deelnemersvergaderingen in  
het najaar van 2015? Lees dan het artikel  
in de november-Beter en/of bekijk de  
relevante documenten op www.pf-msd.nl.

Moederbedrijf 
vult spaarpot 

pensioenfonds aan
De ongekend lage rente blijft de  

gemoederen in pensioenland  
behoorlijk bezighouden. In aanloop 
naar de bekendmaking van nieuwe  

cijfers – in maart – verschijnen in  
de media alweer berichten over  

pensioenfondsen die wellicht moeten 
‘afstempelen’. Ook het relatief goed 

presterende Pensioenfonds MSD heeft 
last van de rentedip, maar dankzij 

een nieuwe, gulle gift van het hoofd-
kantoor blijft ons pensioenfonds in 

2016 in elk geval uit de gevarenzone.

D

Tijdens de laatste deelnemersvergaderingen sprak Frank ook over de eventuele financiële steun vanuit het hoofdkantoor ter sprake.

Dekkingsgraad Pensioenfonds 
MSD in Top 10%
Via de website van de DNB (www.dnb.nl)  
is het meest recente overzicht te vinden 
van beleidsdekkingsgraden van alle  
individuele pensioenfondsen die onder 
toezicht staan van de DNB. Bij het ter 
perse gaan van dit nummer nam het 
Pensioenfonds MSD de 17de positie in van 
in totaal 233 pensioenfondsen. ‘Ons’ fonds 
behoort met die score dus ruimschoots 
tot de Top 10% van best presterende 
pensioenfondsen. Op 10 maart aanstaande 
wordt de nieuwe ‘ranglijst’ gepubliceerd.

Pensioennieuws op website 
Neem ook eens een kijkje op de recent ver-
nieuwde website www.pf-msd.nl, het belang-
rijkste middel voor de communicatie tussen 
bestuur en deelnemers. Op deze fraai vormge-
geven website worden met enige regelmaat 
ook nieuwsberichten geplaatst. Over recente 
dekkingsgraden – zie bijvoorbeeld het bericht 
‘Beleidsdekkingsgraad is 125,7% in derde 
kwartaal’ – en over andere actuele pensioen-
zaken, zie bijvoorbeeld het bericht ‘Wijzigingen 
in bestuur en VO vanaf 1 januari 2016’.
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