
Pensioenvraag?

Het P-team geeft  
antwoord!
In het Financieele Dagblad stond onlangs een artikel over de 
financiële prestaties van pensioenfondsen. Het Pensioenfonds 
MSD kwam daarbij, net als een klein aantal andere bedrijfs-
pensioenfondsen, relatief goed uit de verf. Wat is ‘ons geheim’?

Voordat we het antwoord op die vraag ‘onthullen’ eerst een nieuwtje. 
De gegevens in het FD-artikel waren gebaseerd op de situatie per 
eind maart 2016, maar inmiddels zijn ook de cijfers per eind juni 
bekend. In de ranglijst die De Nederlandsche Bank (DNB) ieder 
kwartaal publiceert is het Pensioenfonds MSD iets gedaald, van 
de 16de naar de 18de plaats, maar daarmee behoren ‘we’ nog altijd 
ruimschoots tot de 10% van best presterende pensioenfondsen. 

En dat terwijl vele miljoenen pensioenen ‘onder water’ staan –  
6,5 miljoen volgens het FD-artikel. Meerdere fondsen, waaronder 
ambtenarenpensioenfonds ABP, lieten al doorschemeren dat zij vre-
zen de uit te betalen pensioenen in 2017 te zullen moeten verlagen.

Grote spelbreker voor veel pensioenfondsen is de aanhoudend lage 
rente. Fondsen moeten hun verplichtingen berekenen op basis van 
de rente: hoe lager de rente, hoe meer geld ze in kas moeten hebben. 
Het grootste geheim van de (bedrijfs-)fondsen die nu goed presteren 
is dat ze het ‘renterisico hebben afgedekt’, dat doen ze onder meer 
door bovengemiddeld veel te investeren in specifieke obligaties 
waarvan de koerswaarde stijgt, als de rente daalt. Ook het MSD-
fonds doet dit. 

Heb je meer ‘veilige’ obligaties en minder aandelen, dan verklein je 
in algemene zin wel je kans op beleggingswinst. Toch doen de zeer 
betrokken experts van het PF MSD er dag in, dag uit alles aan om 
pensioenfondsinvesteringen optimaal te laten renderen. Wat daarbij 
helpt is de garantie die ons hoofdkantoor tot en met 2018 heeft 
afgegeven tegen pensioentekorten (zie Beter 1 van 2016). Door die 
garantie kan het PF MSD met net iets meer risico beleggen en in het 
tweede kwartaal van 2016 betaalde dat zich uit: van de Top 50 best 
presterende pensioenfondsen hadden ‘wij’ het allerhoogste kwartaal-
rendement in risicovolle beleggingen (6,7%).

Ons fonds profiteert zo dus van de garantstelling van ons hoofdkan-
toor. Bedrijfspensioenfondsen – fondsen die, net als bij MSD, gelinkt 
zijn aan één bedrijf – profiteren tot slot soms ook van concrete 
bijstortingen door het moederbedrijf. Ook dat kan dus een deel van 
‘het geheim’ zijn van bedrijfspensioenfondsen die financieel beter 
presteren dan bedrijfstakpensioenfondsen.

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioen- 
experts uit Boxmeer, Oss en 
Haarlem. Heb jij ook een vraag 
voor het P-team, stel ’m dan via 
beter@merck.com of bezoek 
www.pf-msd.nl. 

Eerder dit jaar kwamen in deze hepatitis-
serie onder meer collega’s van ClinOps, 
Medical Affairs en Regulatory Affairs aan het 
woord. Deze teams doen cruciaal werk in de 
aanloop naar de introductie van Zepatier®, 
ons geneesmiddel dat kort geleden in EU-
verband werd goedgekeurd voor de behande-
ling van chronische hepatitis C, genotype 1 
en 4, bij volwassenen.

Even cruciaal in de fase voor introductie is 
de rol van het team van Market Access, Po-
licy & Communications (MAPC). Meer over 
de ‘MA’ en de ‘C’ lees je in een volgende Be-
ter, nu kijken we met Matthijs van Meerveld, 
Associate Director Governmental Affairs, 
naar de ‘P’ van Policy (beleid). Waarmee 
houdt hij zich in deze periode, met betrek-
king tot hepatitis, concreet bezig? 

“Mijn blik is gericht op het gehele hepatitis-
beleidsveld. Zoals de beleidsmakers in 
Den Haag: ambtenaren bij het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
Tweede Kamerleden. Maar ik richt mij ook 
op andere personen en organisaties die het 
beleid omtrent hepatitis kunnen beïnvloe-
den. Denk aan het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM) dat namens 
minister Schippers de coördinatie van het 
hepatitisbeleid voert, en de Gezondheidsraad 
die de overheid adviseert over de zorg. En 
last, maar zeker not least de Nederlandse en 
Europese organisaties voor patiënten met 
leveraandoeningen.”

Nationale Hepatitis Dag
“Veel van mijn werk draait nu om 1 novem-
ber, Nationale Hepatitis Dag. Dit is een 

jaarlijkse bijeenkomst met stakeholders uit 
het hepatitis-veld, uit binnen- en buitenland. 
Nu voor het derde jaar georganiseerd en dit 
jaar komen drie belangrijke zaken op die 
dag samen. In de eerste plaats wordt het 
zogenoemde Nationaal Hepatitis Plan ge-
presenteerd, een ‘strategisch plan voor actie’, 
gericht op het terugdringen van hepatitis B 
en hepatitis C. Dit plan is op verzoek van het 
ministerie van VWS en onder leiding van het 
RIVM opgesteld door een ‘initiatiefgroep 
hepatitis’, met daarin diverse medisch  
specialisten en andere hepatitis-experts.”

“Ook wordt het advies verwacht van de Ge-
zondheidsraad, over de mogelijkheden voor 
vroegtijdige opsporing van hepatitis B en C 
in risicogroepen. Er zijn veel patiënten met 
hepatitis die niet weten dat ze chronisch ge-

infecteerd zijn, terwijl zij wel forse gezondheids-
risico’s lopen, waaronder een verhoogde kans op 
leverziekten zoals levercirrose en leverkanker.”

“In de lunchpauze verzorgt MSD een symposium. 
Onze Managing Director Kaja Natland spreekt 
daar en wij hebben de Amerikaanse professor Jef-
frey Lazarus en de directeur van de Nederlandse 
Leverpatiënten Vereniging uitgenodigd voor een 
presentatie van de zogenoemde ‘hep-CORE’ stu-
die. Hierin wordt het beleid van Europese landen 
met betrekking tot de bestrijding van virale he-
patitis onder de loep genomen. Ook Nederland is 
onderzocht. Een tipje van de sluier: er valt in veel 
landen nog ontzettend veel winst te boeken!”

“Met het oog op 1 november en de introductie 
van Zepatier spreek ik nu veel mensen. Een be-
langrijk doel daarbij is om MSD zichtbaarder te 
maken als belangrijke partner in de strijd tegen 
hepatitis. Dat zijn we al decennia lang en met Ze-
patier voegen we daar een nieuw hoofdstuk aan 
toe, die boodschap breng ik overal zo duidelijk 
mogelijk over.” 

Honderden mensen sterven
“Mensen scherp houden, dat is een belangrijke rol 
die ik kan spelen. Ondanks meer kennis van de 
ziekte en verbeterde behandelingsopties slagen 
betrokken beroepsgroepen en het gezondheids-
veld er momenteel niet in om de ziektelast en 
sterfte terug te dringen. In Nederland overlijden 
er nu naar schatting jaarlijks tussen de 300 en 
650 mensen aan de gevolgen van een hepatitis-
infectie.” 

“In 2015 heeft minister Schippers alle patiënten 
met chronische hepatitis toegang gegeven tot de 
nieuwste klasse geneesmiddelen met genezings-
percentages tot ver boven de 90 procent. Dat is 
fantastisch, maar daarmee zijn we er nog niet; 
teveel patiënten zijn niet in beeld bij zorgverle-
ners. De vraag is hoe we ervoor gaan zorgen dat 
ook die patiënten daadwerkelijk toegang krijgen 
tot een kans op genezing. De Nationale Hepati-
tis Dag op 1 november zal ons hopelijk een stap 
verder brengen.”

“We willen allemaal hetzelfde: hepatitis de wereld 
uithelpen. Beleidsmakers en experts smeden 
plannen, schrijven adviezen, voeren studies uit, 
organiseren nationale en wereldwijde hepatitis-
dagen. Maar al die mooie woorden moeten nu 
worden omgezet in helder beleid en concrete 
acties! Bij MSD zijn we er klaar voor...” 

Via Beter Kort kun je meer lezen over het 
Nationale Hepatitis Plan, over het advies van de 
Gezondheidsraad en over de Hep-CORE studie.

“Tijd voor actie!”
MSD houdt beleidsmakers scherp op  
en rond Nationale Hepatitis Dag

In Beter lees je dit hele jaar al over 

positieve ontwikkelingen in de strijd 

tegen virale hepatitis. Uitroeiing 

is binnen handbereik, zeggen de 

experts, mede dankzij de komst van 

nieuwe, innovatieve behandelingen, 

waaronder ons geneesmiddel 

Zepatier®. Toch is het gevecht nog  

lang niet gewonnen, sterker nog: 

het hoge aantal sterfgevallen in 

Nederland baart zorgen. “Al die 

mooie woorden moeten worden 

omgezet in concreet beleid”, aldus 

collega Matthijs van Meerveld. 
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