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‘Ik zie er gruwelijk
tegenop om mijn
werk en collega’s te
moeten missen’

'Het uitgangspunt is dat je
alles zoveel mogelijk wil
houden zoals het is'
Jouw vraag,
ons antwoord
St Pensioenfonds

MSD

Voorwoord voorzitter

Wat brengt
2021?
2021 staat voor
MSD voor een
groot deel in het
teken van de
afsplitsing van
Organon & Co.
Voor Pensioen
fonds MSD
betekent dit dat
ruim 1.000 deelnemers straks slaper
worden bij ons fonds. We zullen de
pensioenen van deze groep zorg
vuldig blijven beheren. In deze Beter
Pensioen gaan we daar verder op in.

Ben je erbij?
Elk jaar organiseert ons fonds deelnemersvergaderingen. In deze vergadering
geeft het bestuur uitleg over de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen van het
afgelopen jaar. Zowel deelnemers, oud-deelnemers als pensioengerechtigden zijn
van harte welkom.
Dit jaar zullen de deelnemersvergaderingen digitaal plaatsvinden, vanwege de
onzekerheid rond de coronamaatregelen. Wil je bij de digitale vergadering aanwezig
zijn? Meld je dan aan via onze website www.pf-msd.nl/aanmelden.
Noteer de vergadering van jouw keuze alvast in je agenda!

dinsdag 29 juni van 15.00 - 17.00 uur
donderdag 1 juli van 10.00 - 12.00 uur

Verder hoopte ik jullie dit jaar weer
te zien bij de jaarlijkse deelnemers
vergaderingen. Vanwege de nog
onzekere situatie rond de corona
maatregelen, hebben we besloten
om het zekere voor het onzekere te
nemen. De deelnemersvergaderingen
zullen dit jaar digitaal plaatsvinden. Ik
hoop jullie allemaal digitaal te zien op
29 juni of 1 juli!
Louis Eilers
Voorzitter Pensioenfonds MSD

Wat vinden de s
 lapers?
Ben je oud-werknemer van MSD? Dan noemen we je ook wel ‘een slaper’
bij Pensioenfonds MSD. Wij zijn benieuwd of slapers van Pensioenfonds
MSD voldoende geïnformeerd worden. We zoeken daarom zo’n 10 oudwerknemers die in september ongeveer anderhalf
uur tijd hebben om dit in groepsverband (digitaal) te
bespreken. Vind je het leuk om je mening te delen?
Meld je dan aan via annelies_boorsma@merck.com.

Nieuw bij
Pensioenfonds MSD
Vanwege de overgang van
Wenny Raaijmakers naar O
 rganon &
Co., wordt Martijn van Hal op dit
moment ingewerkt als aspirant-
bestuurder. Marieke Poulie vervangt
Marij van Onzenoort in het
Verantwoordingsorgaan.
Verder verwelkomt P
 ensioenfonds
MSD Patrick Flissinger in de
Beleggingscommissie en
Kim van Asseldonk bij de Risk &
Compliance Commissie.
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Mijn
pensioen,
mijn UPO

Binnenkort ontvang je een pensioenoverzicht van
Pensioenfonds MSD. Op dit overzicht zie je hoeveel
pensioen je hebt opgebouwd bij ons fonds.
Dit noemen we ook wel het Uniform Pensioenoverzicht
(UPO). Ben je oud-werknemer bij MSD, maar nog niet
met pensioen? Dan ontvang je het UPO in augustus.
Wat is belangrijk om te checken op het UPO?

Je gegevens

1

Het UPO is gebaseerd op de gegevens die
bekend zijn bij ons fonds op de peildatum
1 januari 2021. Controleer je gegevens goed
en neem contact met ons op als het niet klopt.

2

De gegevens van je partner

Ben je getrouwd of heb je een gere
gistreerd partnerschap? Dan geeft de
gemeente automatisch de gegevens van
je partner aan ons door. Die zie je terug op je
UPO. Woon je samen? Dan staat je partner niet
automatisch op je UPO. Je moet in dat geval je
partner zelf aanmelden bij ons fonds. Dat kan
achter de inlog op onze website www.pf-msd.nl.

3

Je opgebouwde pensioen

Op het pensioenoverzicht zie je wat je aan
pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds
tot 1 januari 2021. De bedragen zijn bruto
jaarbedragen. Belastingen en premies gaan daar
nog van af.

Te bereiken pensioen
Verder zie je op het UPO ook het te bereiken
pensioen, als je op dit moment nog p
 ensioen
opbouwt. Dat is het pensioen dat je op je
67ste krijgt als je situatie tussentijds niet verandert.
Daarnaast zie je ook een schatting van het pensioen
dat je zou krijgen als het economisch mee- of tegen
zit.

Pensioen voor je nabestaanden en bij
arbeidsongeschiktheid
Er is bij ons fonds een pensioen voor je
partner (partnerpensioen) en kinderen (wezen
pensioen) geregeld als je komt te overlijden.
Op je UPO lees je hoeveel je nabestaanden
krijgen. Ook zie je wat er voor je geregeld is bij
arbeidsongeschiktheid.

4

5

Waarom wil je hypotheekadviseur je UPO zien?
Als je een hypotheek wil afsluiten, dan heb je tal van documenten nodig.
Er wordt steeds vaker naar je UPO gevraagd. Waarom is dat?
• Ben je nog geen 45 jaar? Dan kijkt de hypotheekverstrekker met name naar
je inkomen (en dat van je eventuele partner). Maar ook of er voldoende
inkomen is als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt.
• Ben je een 45-plusser? Dan is de kans groot dat de aflossing van je
hypotheek doorloopt tot na je pensioendatum. De hypotheekverstrekker wil
daarom weten of je niet alleen op het moment van aanvraag voldoende
inkomen hebt, maar ook of er voldoende inkomen is als je met pensioen
gaat.
• Ben je al met pensioen? Dan is je totale pensioeninkomen leidend voor je
maximale hypotheek. Ook als je je hypotheek wilt oversluiten.

Bekijk je UPO digitaal
Je UPO kun je digitaal terugvinden
in de beveiligde omgeving
Mijn P
 ensioencijfers op onze website
www.pf-msd.nl.
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In gesprek met… Wil van den Berg

‘Ik zie er gruwelijk
tegenop om mijn werk
en collega’s te moeten
missen’
Wil van den Berg (66) gaat bijna met pensioen. Als expert
Environment, Health & Safety bij MSD in Oss heeft hij het
nog steeds ontzettend naar zijn zin. ‘Ik ga liever nog niet met
pensioen, maar dat heb je helaas niet zelf in de hand.’

Wanneer gaat je pensioen in?
‘Op 1 juli ga ik met pensioen. Dan
bereik ik mijn AOW-leeftijd van 66 jaar
en 4 maanden en stopt automatisch
ook mijn dienstverband bij MSD.
Mijn pensioen van Pensioenfonds
MSD gaat pas met 67 jaar in. Om dat
te overbruggen heb ik mijn pensioen
van MSD iets naar voren gehaald.’

Hoe verliepen de voorbereidingen?
‘Eigenlijk ging dat heel soepel.
Toen ik vorig jaar hoorde dat mijn
AOW-leeftijd er al eerder aan kwam,
ben ik me gaan verdiepen in mijn pensioen. Ik ben naar de website van het
pensioenfonds gegaan en heb ingelogd
in de Pensioenplanner. Dat was voor
mij een openbaring. Ik ben gaan spelen
met de bedragen om mijn pensioen
aan te passen naar mijn eigen wensen.
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Een half jaar voor de ingang van mijn
AOW kreeg ik een formulier van het
pensioenfonds. Daarmee heb ik mijn
keuzes vastgelegd.’

Waarom zie je zo op tegen je
pensioen?
‘Ik zit er eigenlijk totaal niet op de
wachten. Sterker nog, ik zie er gruwelijk
tegenop om mijn werk en collega’s te
moeten missen. Ik ben nog fit, gezond
en sta midden in het leven. Het liefst
blijf ik nog twee dagen in de week werken. We kijken nu of dat op basis van
inhuur mogelijk is. Ik vind mijn werk
gewoon heel leuk.’

Heb je wel al plannen gemaakt
voor straks?
‘Ik zal me zeker niet vervelen. Ik ben
een fervent golfliefhebber. Op dit moment ga ik twee keer in de week golfen

met een vriendengroep. Als ik straks
met pensioen ben, kan ik nog vaker
golfen. Ik ben ook aangenomen als
Marshal, een soort manusje van alles
op de golfbaan. Dat ga ik één dag in de
week doen. Daarnaast heb ik een oud
huis, daar is altijd wel wat aan te doen.
Timmeren is mijn hobby. Eén van mijn
dochters is net het huis uit. Ik help haar
met het opknappen van hun huis. Mijn
andere twee dochters wonen trouwens
nog steeds gezellig thuis.’

Heb je een tip voor je collega’s?
‘Maak gebruik van de Pensioenplanner
van Pensioenfonds MSD. Die is voor
mij goud waard. Daarmee kun je
bekijken wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van je pensioen.
En zorg dat je dat op tijd doet. Voor je
het weet, staat je pensioen voor de
deur.’

Pensioen op maat!
Pensioenfonds MSD biedt mogelijkheden om
je pensioen op maat te maken. Je kunt niet
alleen een keuze maken voor je pensioenleef
tijd, je kunt ook:
• Eerst een periode meer pensioen krijgen,
daarna minder (of andersom)
• Ouderdomspensioen verhogen tot je
AOW krijgt
• Partnerpensioen inruilen voor extra
ouderdomspensioen
• Ouderdomspensioen inruilen voor extra
partnerpensioen
Op onze website www.pf-msd.nl vind je
meer informatie over de keuzemogelijkheden
en de voorwaarden. Log in en gebruik de
Pensioenplanner om met je eigen pensioen
cijfers te rekenen (alleen voor werknemers
van MSD).

Wanneer kan ik met pensioen?
Werk je op dit moment bij MSD? Dan gaat je
pensioen van Pensioenfonds MSD standaard in als
je 67 jaar wordt. Let goed op, want je dienstver
band eindigt op je AOW-leeftijd. Dat is voorlopig
nog eerder dan 67 jaar. Je kunt dit checken op
www.svb.nl. Om de tussentijd te overbruggen, kun
je er bijvoorbeeld voor kiezen om je pensioen van
ons fonds eerder in te laten gaan. Ben je niet meer
in dienst bij MSD? Dan kan een andere pensioen
leeftijd voor jou gelden. Afhankelijk van je
pensioenregeling is dit 62, 65 of 67 jaar.
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Gerke Bouma over pensioen en de afsplitsing
van Organon & Co.

‘Het uitgangspunt is dat
je alles zoveel mogelijk
wil houden zoals het is’
In opdracht van de sociale 
partners (de vertegenwoordigers
van werkgever MSD en de vak
organisaties) is er een werkgroep
opgericht. Deze werkgroep heeft
zich gebogen over de gevolgen van
de afsplitsing van Organon & Co.
voor de pensioenen. Gerke Bouma

Medewerkers van Organon & Co.
verlaten straks Pensioenfonds MSD
en gaan ergens anders pensioen
opbouwen. Waarom is dat?
‘In eerste instantie hebben we in kaart
gebracht wat de afsplitsing betekent
voor de pensioenopbouw voor de
medewerkers van Organon & Co. MSD
heeft een eigen pensioenfonds dat er
goed voor staat. Het uitgangspunt van
MSD is dat je alles zoveel mogelijk wil
houden zoals het is. Maar omdat er
sprake is van een nieuwe werkgever,
was de conclusie al snel dat het voor
deze groep niet mogelijk is om bij
Pensioenfonds MSD te blijven.

werkt bij Mercer, wereldwijd het
grootste adviesbureau op het
gebied van arbeidsvoorwaarden.
Vanuit zijn rol als onafhankelijke
pensioenadviseur is hij betrokken
geweest bij de werkgroep.

De volgende stap is dus om te kijken
naar de andere opties die je hebt. Je
gaat op zoek naar een regeling die
zoveel mogelijk aansluit bij die van
Pensioenfonds MSD en waar je zo veel
mogelijk waar krijgt voor je geld. Je kijkt
daarbij ook naar een stijl die aansluit bij
Pensioenfonds MSD. We hebben alle
mogelijke routes in kaart gebracht en
daar samen met de sociale partners
naar gekeken. Uiteindelijk zijn we bij
Pensioenfonds PGB uitgekomen.’

Wat gebeurt er met de pensioenen
van medewerkers van Organon &
Co. bij Pensioenfonds MSD?
‘Een van de eerste conclusies was
dat de pensioenopbouw ergens
anders heen moet gaan. De vraag die
daar bij hoort is, wat doe je met het
pensioen dat je al hebt opgebouwd?
Pensioenfonds MSD staat er heel
goed voor. Al snel werd de c onclusie
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getrokken dat het meenemen van het pensioen niet per se
meerwaarde heeft. Daarom laten we de pensioenen staan bij
Pensioenfonds MSD. Overigens waren de sociale partners heel
blij dat Merck in de Verenigde Staten hiermee heeft ingestemd.’

Zijn jullie in het proces nog tegen bijzonderheden aan
gelopen?
‘Een belangrijk onderdeel voor de vakbonden was de verhoging
van de pensioenen, oftewel indexatie. Ook dit mocht zoveel
mogelijk blijven zoals het was. Wanneer je uit dienst gaat, gelden
andere regels voor de verhoging van je pensioen. De verhoging
voor oud-werknemers kan in praktijk eventueel lager uitvallen dan
de verhoging voor werknemers. Werkgever MSD heeft daarom
een pot met geld achtergelaten bij Pensioenfonds MSD voor de
werknemers van Organon & Co. Als Pensioenfonds MSD besluit
om de pensioenen te verhogen, kan het verschil in verhoging
worden gecorrigeerd. Deze afspraak is eindig en geldt uiteraard
zolang er geld in de pot zit.’

Wat verandert er straks wel in de nieuwe regeling bij
Pensioenfonds PGB?
‘De pensioenleeftijd wordt straks 68 jaar. Dat lijkt een
verslechtering, maar dat is het niet. Je kunt namelijk eerder
–op je 67ste– stoppen met werken. Omdat hetopbouwpercentage van het pensioen hoger is, ga je daar niet op achteruit ten
opzichte van de situatie bij Pensioenfonds MSD. Er veranderen
nog wat meer details, maar daarover informeert de werkgever
en het nieuwe pensioenfonds de betreffende groep. Ook is
afgesproken dat medewerkers van Organon & Co. gegarandeerd
twee keer een ophoging van de pensioenen tegemoet kunnen
zien bij PGB van 0,6% over het opgebouwde pensioen. Eenmaal
in 2022 en eenmaal in 2023.’

En verandert er nog iets voor Pensioenfonds MSD?
‘Een grote groep van ruim 1.000 deelnemers wordt straks ouddeelnemer. Dat betekent dat ze geen pensioen meer opbouwen
bij Pensioenfonds MSD. De pensioenen die ze opgebouwd
hebben, blijven wel staan bij het fonds. Pensioenfonds MSD
is daarmee nog steeds groot genoeg om zelfstandig voort te
kunnen blijven bestaan. We verwachten door deze afsplitsing
weinig verandering bij Pensioenfonds MSD.’

Blijf bereikbaar
Pensioenfonds MSD communiceert
digitaal. We hebben daarvoor alle zakelijke
e-mailadressen van werknemers van MSD
geregistreerd. Stap je over naar Organon
& Co.? Zorg dan dat je digitaal bereikbaar
blijft, door je persoonlijke e-mailadres aan
ons door te geven. Je kunt je e-mailadres
wijzigen door in te loggen op onze
website www.pf-msd.nl.

Vragen?

Op onze website hebben we alle
veelgestelde vragen beantwoord over
de afsplitsing van Organon & Co. Kijk op
www.pf-msd.nl/veelgestelde-vragen
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Jouw vraag, ons antwoord

3 veelgestelde vragen

TROUWEN OF GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP
SAMENWONEN
Meld je partner aan door
in te loggen op onze
website www.pf-msd.nl.

Woon je in Nederland? Dan geeft de
gemeente dit automatisch aan ons door.
Woon je in het buitenland? Stuur ons dan
een gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte.

VERHUIZEN

OVERLIJDEN
Woon je in Nederland? Dan
ontvangen wij bericht over je
overlijden van de gemeente.
Woon je in het buitenland?
Dan moeten je
nabestaanden contact met
ons opnemen.

Verhuis je binnen
Nederland? Dan horen
wij dat automatisch van
je gemeente. Geef een
verhuizing in of naar het
buitenland wel aan ons door.

Wat als mijn
privésituatie
wijzigt?

UIT ELKAAR?
ZIEK EN
ARBEIDSONGESCHIKT
Raak je arbeidsongeschikt of wijzigt je
situatie (bijvoorbeeld meer of minder
arbeidsongeschikt)? Geef het aan ons door.

Ga je scheiden? Dan horen wij dat
automatisch van je gemeente. Je
ontvangt van ons een formulier om
de gemaakte afspraken door te geven.
Geef dit binnen twee jaar door. Woon je
samen en heb je je partner bij ons
aangemeld? Neem dan contact met ons
op om te laten weten dat de relatie is
beëindigd.

Wanneer wordt
mijn pensioen
uitbetaald?
Je pensioen wordt op de 23ste
van de maand op je rekening
bijgeschreven. Valt de 23ste in het
weekend? Dan is de betaling op
de vrijdag ervoor. In de komende
maanden is dat als volgt:
•
•
•
•
•
•

21 mei
23 juni
23 juli
23 augustus
23 september
22 oktober

Ontvang je pensioen op een
buitenlandse rekening? Dan kan
het zijn dat de betaling een paar
dagen later op je rekening staat.
De bedoeling is: vóór het einde
van de maand.

Snel je pensioen checken,
net als je b
 anksaldo?
Dat kan met de Pensioenchecker app! De Pensioenchecker laat je heel overzichtelijk zien hoeveel pensioen je krijgt, wanneer je met pensioen kan, wat extra sparen
doet voor je pensioen en of je eerder kunt stoppen met werken. Je kunt de app
gratis downloaden. Ga naar www.pensioenchecker.org.

Contact
Je kunt ons…
... Alle vragen stellen die je wilt. Houd
daarbij je k lantnummer bij de hand. Dan
kunnen we je sneller h
 elpen. Je vindt het
klantnummer op de (digitale) post die je van
ons ontvangt.

… bellen
Je kunt ons bellen: 088 - 116 3009.
Wij zijn elke werkdag van
8.30 - 17.00 uur bereikbaar.

… mailen
Kan naar: pf-msd@azl.eu.
Dat kan 7 dagen per week.

... schrijven
Stuur je brief naar Pensioenfonds
MSD, Postbus 4471,
6401 CZ Heerlen.
Of kijk voor meer informatie op onze
website www.pf-msd.nl.

Colofon
Beter Pensioen is een uitgave van Stichting Pensioenfonds MSD. Aan
de tekst kun je geen rechten ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële pensioenregle
ment van Pensioenfonds MSD. Adres: Stichting Pensioenfonds MSD, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

