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Moederbedrijf stort opnieuw fors bij

Nieuwe extra financiële 
injectie voor  

Pensioenfonds MSD

heeft ons bestuur daarom opnieuw moeten besluiten om 
de pensioenuitkeringen en -aanspraken niet te indexeren. 
Heel vervelend, maar op basis van ons beleidskader (zie  
kader) konden we niet anders. Als bestuur gaan we voor 
een financieel gezond pensioenfonds op korte én lange 
termijn. MSD-pensioenen moeten nu, maar ook straks 
betaald kunnen worden.”

Gevarenzone
“Wat we willen voorkomen is dat uitkeringen en aanspra-
ken vanwege economische en/of renteontwikkelingen 
gekort moeten worden. Maar het renteniveau is nu zo laag 
dat dat scenario zelfs in zicht kan komen voor fondsen die 
financieel goed presteren.” 

Hoe blijven we weg uit de gevarenzone? “Bij bedrijfspen-
sioenfondsen biedt het moederbedrijf soms de helpende 
hand. MSD doet dat gelukkig ook. Men steunt onze visie en 
heeft een paar jaar geleden een garantie afgegeven: als aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, blijft men tot en met 
2018 de spaarpot van het Pensioenfonds aanvullen.”
“Dat is nu opnieuw gebeurd en daarmee mogen we echt  
van geluk spreken. Op basis van de voorwaarden is men  
namelijk niet verplicht te betalen. Ingewikkeld verhaal, 
maar kort gezegd komt dat door de vele recente verande-
ringen in pensioenwetten en -regels.” 

Hogere bijdrage
In Beter 1 van 2016 legden collega-bestuursleden Marij van 
Onzenoort en Frank Mattijssen uit hoe de hoogte van het 
bij te storten bedrag wordt bepaald. Fred en Louis vatten 
het kort samen: “We willen 5% boven de door de DNB 
‘vereiste dekkingsgraad’ blijven, dat beschouwen wij als 
een veilige buffer. Maar door de steeds verder wegzakkende 
rente, in combinatie met veranderde rekenregels is voor 
2016 een veel hogere bijdrage van het moederbedrijf nodig 
om op die 5%-buffer te kunnen blijven, dan voor 2015.”

Het Pensioenfondsbestuur vond in de VS gelukkig een 
luisterend oor en op 12 december is het benodigde 
bedrag – ongeveer 120 miljoen euro – overgemaakt. 
Nog voor het jaareinde en dat maakt het extra prettig. 
“Het 2015-bedrag ontvingen we pas in januari 2016. Nu 
kregen we het geld al eerder, waardoor onze financiële 
experts het ook beter kunnen laten renderen. Ook  
daarvan profiteren onze Pensioenfonds-deelnemers.”

Pensioennieuws op website 
Kijk deze kerstvakantie eens op www.pf-msd.nl. Je vindt 
er nieuwsberichten, maar ook het beleidskader en andere 
belangrijke documenten, alles over de organisatie van het 
Pensioenfonds MSD, over dekkingsgraden en nog veel meer.
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Pensioenvraag?

Het P-team geeft  
antwoord!
Een 40-jarige collega stelde een toepasselijke vraag voor deze 
tijd van het jaar. “Een van mijn goede voornemens voor 2017 is 
om mezelf meer en beter te verdiepen in mijn pensioenzaken. 
Rond de feestdagen heb ik tijd om een goede start te maken. 
Welke eerste stappen raden jullie me aan?”

Om te beginnen: goed voornemen! En je bent in goed gezelschap. 
Steeds meer mensen beseffen zich gelukkig dat je niet vroeg genoeg 
kunt beginnen met het krijgen van ‘grip’ op je persoonlijke  
pensioenzaken. Pensioenvoorzieningen zijn in Nederland – én ook 
bij MSD – nog altijd relatief zeer goed geregeld, maar we weten  
via de media ook dat collectieve voorzieningen onder druk staan.

Hoe staan ‘we’ ervoor als jij straks jouw pensioengerechtigde 
leeftijd hebt bereikt? Dat is lastig te voorspellen... Beter te voorspel-
len is wat jij tegen die tijd zelf wil. Eerder stoppen met werken? Of 
juist langer doorwerken? Parttime met pensioen? Veel (dure) reizen 
maken, of juist wat eenvoudiger gaan leven? Het kan allemaal...

Probeer dit soort wensen in kaart te brengen en vertaal dat naar een 
persoonlijk pensioenplan. Op internet vind je genoeg hulpbronnen, 
denk aan www.nibud.nl en natuurlijk ons eigen www.pf-msd.nl.  
Op die website vind je een schat aan informatie! Plan vervolgens  
een uurtje met een onafhankelijk financieel adviseur – die je per  
uur betaalt, je wilt immers professioneel én onafhankelijk advies.

Nuttig én ook leuk om te doen rond de feestdagen is www.mijn-
pensioenoverzicht.nl bezoeken. Daar kun je zien wat je tot nu toe 
hebt opgebouwd aan pensioen, bij MSD en eerdere werkgevers, en 
inclusief AOW-uitkering. Ook kun je jouw pensioenrechten en die 
van je partner als één geheel bekijken. Dan zie je in één oogopslag 
een momentopname van hoe jullie er later sámen voor staan. 

Wil je inzoomen op je MSD-pensioen, ga dan naar https:// 
www.mijnpensioencijfers.nl/msd/. ‘Mijn Pensioencijfers’ is een  
online omgeving waarin je je pensioen kunt checken en zelf  
wijzigingen kunt doorvoeren. Je logt in met je DigiD. Daarna zie  
je in één oogopslag wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij het  
Pensioenfonds MSD. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden. 

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts 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.

Nog altijd behoort het PF MSD in ons land tot de financieel 
best presterende fondsen. Qua vermogensbeheer en  
beleggingsbeleid worden blijkbaar verstandige keuzes  
gemaakt en daarop zijn Fred van Doorn (een van de  
bestuursleden namens de werknemers) en Louis Eilers  
(een van de bestuursleden namens de werkgever),  
beide nauw betrokken bij het financiële werk, best trots. 

“De aanhoudend lage rente blijft wel roet in het eten gooien. 
Dekkingsgraden blijven daardoor laag en eerder dit jaar 

In Beter 1 van dit jaar las je dat MSD de spaarpot van ons 
pensioenfonds met bijna 17 miljoen euro had aangevuld, op  
basis van de dekkingsgraad van 2015. Nog in hetzelfde 
kalenderjaar volgt nu een tweede storting die toeziet op de 
dekkingsgraad van 2016. Pensioenfondsbestuurders Fred van 
Doorn en Louis Eilers reageren op dit goede nieuws voor ieder- 
een die bij het Pensioenfonds MSD (PF MSD) pensioenrechten 
heeft opgebouwd. “We mogen echt van geluk spreken.”


