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Beter Pensioen
‘Ik had geen idee van de
impact van scheiden op
mijn pensioen’
Karina Hoek (45) werkt bij MSD als HR Business Partner. In 2006 is ze
gescheiden. Los van de emoties die speelden in die periode, hebben zij en
haar ex-partner op financieel vlak alles goed kunnen regelen. Toch stond
het thema ‘pensioen’ destijds niet hoog op haar prioriteitenlijstje.
Karina Hoek werkt 15 jaar bij MSD. Toen
ze zes jaar in dienst was bij het bedrijf,
besloten zij en haar toenmalige echtgenoot uit elkaar te gaan. ‘Wij hebben
ervoor gekozen om te scheiden met
hulp van een mediator,’ vertelt ze.
‘Die heeft ons vooral geholpen met een
aantal praktische zaken. We hebben
samen gekeken naar de verdeling van
ons huis en de inboedel en h
 ebben
een omgangsregeling voor onze twee
kinderen vastgelegd. Ook het thema

“pensioen” kwam in een van de
gesprekken aan de orde.’

Heftige tijd
Zelf had Karina geen idee van de
impact van een scheiding op het
pensioen van haar en haar ex-partner.
‘Eerlijk gezegd lag mijn prioriteit daar
toen ook niet. In zo’n heftige tijd zijn er
andere elementaire zaken die je volle
aandacht vragen: nieuwe huisvesting
regelen, zorgen dat je kinderen niets
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Kun jij je wensen betalen?
Hoe mooi zou het zijn, als je al je
wensen kon realiseren en geld
daarvoor geen probleem was.
Kun jij jouw wensen realiseren?
Ook als je gaat scheiden of als er
iets anders in je leven verandert?
Juist dan is het belangrijk om ook
aan je pensioen te denken. Het
kan eraan bijdragen dat je leven
betaalbaar blijft.
De wens van Pensioenfonds MSD
is een betaalbaar en waardevast
pensioen voor ons allemaal.
De afgelopen jaren bewijzen hoe
moeilijk het is om dat te bereiken.
Sinds 2009 hebben we de pen
sioenen niet kunnen verhogen,
vooral door de lage rente. Twee
deelnemers in dit blad reageren:
‘Jammer, maar we snappen het
wel.’ 
Frank Mattijssen,
voorzitter Pensioenfonds MSD
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Bestuur presenteert jaarverslag 2014
In het jaarverslag lees je alles over
de cijfers en ontwikkelingen bij
Pensioenfonds MSD in 2014. Hiermee
legt het bestuur verantwoording af
over het beleid van vorig jaar.

•

Enkele belangrijke punten:
• Eind 2014 telt Pensioenfonds MSD
8.809 deelnemers. Er zijn
3.822 mensen die nog pensioen
opbouwen en 958 pensioen
gerechtigden. 4.029 deelnemers
bouwden in het verleden pensioen
op bij Pensioenfonds MSD en
hebben hun pensioen bij ons laten
staan.

•

•

Ons fonds heeft eind 2014
€ 1,6 miljard nodig om opgebouwd
pensioen nu en in de toekomst te
kunnen uitbetalen.
Dit bedrag is gestegen, door de
daling van de rente.
Het belegd vermogen is eind 2014
circa € 2,0 miljard. Het belegd vermogen is in 2014 toegenomen door
de ontvangen pensioenpremie en
door een positief beleggings
resultaat van ruim € 400 miljoen.
De dekkingsgraad van ons fonds is
gedaald naar 111,2% eind 2014.
Eind 2013 was de dekkingsgraad
nog 125,2%.

Je vindt het volledige jaarverslag op
onze website www.pf-msd.nl >
Documenten > Jaarverslag 2014. 

Deelnemersvergaderingen goed bezocht
Traditiegetrouw organiseerde
Pensioenfonds MSD dit najaar drie
deelnemersvergaderingen. De belangstelling was met ruim 200 deelnemers
groter dan eerdere jaren en daar is
het bestuur blij mee. In Oss kwamen

ca. 120 mensen, in Boxmeer ruim 60
en in Haarlem ca. 50. Het bestuur gaf
een toelichting op ontwikkelingen en
belangrijke zaken over je pensioen.
Het waren positieve bijeenkomsten
waarbij veel, goede vragen zijn g
 esteld.

Heb je de bijeenkomst gemist, of wil
je de informatie nog eens nalezen?
Op de documentenpagina van onze
website vind je de presentatie.

AOW-leeftijd gaat
sneller naar 67 jaar

Jaap Verweij benoemd in
Verantwoordingsorgaan

Vanaf een bepaalde leeftijd ontvang je
AOW-pensioen van de overheid. Welke leeftijd is
dat precies? Dat verschilt, omdat die leeftijd de komende
tijd in stappen omhoog gaat naar 67 jaar. Oorspronkelijk
zou de AOW-leeftijd in 2023 op 67 jaar uitkomen.
De regering heeft nu b
 esloten dat de AOW-leeftijd al in
2021 de 67 bereikt. Als we a llemaal langer blijven leven,
gaat de AOW-leeftijd ook na 2021 verder omhoog.

In mei deden we in Beter Pensioen een oproep voor
versterking in het Verantwoordingsorgaan (VO) en het
bestuur. Intussen is Jaap Verweij in het VO benoemd
namens de deelnemers.

Bereken jouw AOW-leeftijd op www.svb.nl >
AOW-pensioen > Wanneer krijgt u AOW? 
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Er worden nog meer benoemingen verwacht voor het
Verantwoordingsorgaan en voor het bestuur. Wil je weten
wie er verder benoemd worden? Hou dan onze website
in de gaten. 

Karina Hoek

‘Neem je pensioen mee
als onderdeel van de
onderhandelingen’
Vervolg van voorpagina

tekort komen. Daar lag onze focus. Toch
adviseerde onze mediator ons om goed
te kijken naar ons pensioen.’

beiden vrede mee en vonden het de
meest rechtvaardige manier om ons
pensioen op deze manier te verdelen.’

Karina en haar ex-man waren getrouwd
in gemeenschap van goederen.
‘We hebben destijds afgesproken dat
we ons ouderdomspensioen eerlijk
zouden verdelen. Dat is wettelijk zo
geregeld, al kun je hier ook andere
afspraken over maken. Ik heb recht op
de helft van het ouderdomspensioen
van mijn ex-partner dat is opgebouwd
tijdens ons huwelijk en omgekeerd.
Omdat ik in die periode een dienstverband had van 60%, terwijl mijn
ex-partner fulltime werkte, leek het me
niet meer dan billijk om het op deze
manier te regelen. We hadden daar

Relatief klein bedrag
Elk jaar als Karina haar UPO ontvangt,
ziet ze daarop welk bedrag van haar
pensioen voor haar ex-partner is gereserveerd. ‘Omdat ik nog maar zes jaar
pensioen bij MSD had opgebouwd én
parttime werkte, gaat het om een relatief klein bedrag. Daar staat tegenover
dat ik straks een aanvulling krijg in de
vorm van een deel van het pensioen
van mijn ex-partner.’ Zorgen of haar
eigen pensioen straks voldoende is om
van te leven, maakt ze zich niet. ‘MSD
heeft een goede pensioenregeling.
Omdat ik nu vier dagen per week werk,

bouw ik meer op. Ook heb ik de bonus
die ik op mijn werk had ontvangen
één keer benut om mijn pensioenspaarpot aan te vullen.’

Flinke waarde
Mede door haar huidige functie als
HR Business Partner beseft Karina
goed dat het heel belangrijk is om
tijdens een scheidingsproces serieus
naar je pensioen te kijken. ‘Afhankelijk
van hoe lang je pensioen hebt opgebouwd en hoe lang je huwelijk heeft
geduurd, kan de pensioenpot een flinke
waarde vertegenwoordigen. Mijn tip is
dan ook om dit gegeven mee te nemen
als onderdeel in de onderhandelingen
rond je scheiding en niet te gemakkelijk
afstand te doen van je rechten.’ 

Ga je scheiden? Dit kun je regelen
Scheiden en ouderdomspensioen
Je ex-partner heeft recht op de helft van
het ouderdomspensioen dat je tijdens
je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Je kunt ook
andere afspraken maken.

Scheiden en partnerpensioen
Als jij overlijdt, krijgt jouw ex-partner het
partnerpensioen dat je tot de datum
van de echtscheiding of de beëindiging
van het geregistreerd partnerschap

had opgebouwd. Dit heet dan bijzonder
partnerpensioen.
Jij en je ex-partner kunnen afstand doen
van het recht op bijzonder partner
pensioen. Je eventuele nieuwe partner
krijgt het dan. Of je verhoogt er je eigen
ouderdomspensioen mee als je met
pensioen gaat.

Conversie
Je kunt afspreken dat je ex-partner
een zelfstandig ouderdomspensioen

krijgt. Dit heet conversie. Wij rekenen
dan het ouderdomspensioen voor je
ex-partner samen met het bijzonder
partnerpensioen om naar een apart
ouderdomspensioen dat ingaat op de
pensioendatum van je ex-partner.

Hoe regelen?
Op de website lees je meer over deze
en andere mogelijkheden. Je leest ook
hoe je zaken kunt regelen, binnen welke
termijn en of er voorwaarden gelden. 

St Pensioenfonds
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Regels voor
verhogen
pensioen
Voor verschillende groepen gelden
verschillende regels:
•

Nog in dienst?
We proberen jaarlijks per 1 juli
je pensioen te verhogen met de
loonsverhogingen bij MSD. Het
gaat om de algemene component van die loonsverhogingen
tussen 1 april van het ene jaar
en 31 maart van het volgende.

•

Niet meer in dienst of met
pensioen?
We proberen jaarlijks per 1 juli
je pensioen te verhogen met de
prijsstijgingen. Het gaat om de
afgeleide consumentenprijs
index, gemeten tussen april
van het ene jaar en april van
het volgende.

Verhoging van je pensioen is geen
garantie en alleen mogelijk als
Pensioenfonds MSD er financieel
gezien goed genoeg voorstaat. De
dekkingsgraad, berekend met de
actuele, echte rente, moet hiervoor
hoger zijn dan 125%. De overheid
eist hoge buffers, omdat verhogen
de zekerheid van de pensioenen
niet in gevaar mag brengen. De
kans dat je pensioen stijgt, daalt
daardoor.
Het bestuur wil lusten en lasten
eerlijk verdelen tussen jong en
oud. Wordt het pensioen niet
verhoogd dan merken gepensio
neerden dat direct, maar voor
werknemers geldt het ook.
En sinds 2014 is voor hen de
pensioenleeftijd 67 jaar. Zij bouwen
sinds dat jaar ook minder pensioen
op; in 2015 is de opbouw verder
verlaagd.
Sinds 2009 is er wel genoeg
geld om de pensioenen nu en in
de toekomst te kunnen betalen,
maar niet voldoende om ze te
verhogen. 

Arjan Ooms

‘Ook een beetje
voor mezelf
zorgen’

Sinds 6 jaar werkt Arjan Ooms (33 jaar) als Clinical Research Manager bij
MSD in Haarlem. Hij gaat in 2048 pas met pensioen. Financieel gezien is
prioriteit 1 een spaarpot vormen, zodat alles goed is geregeld voor zijn
vrouw en kinderen. Een aanvulling regelen op zijn eigen pensioen, staat
lager op zijn lijstje.
Heb je gehoord dat je pensioen
dit jaar niet verhoogd wordt?
‘Uit de media begrijp ik dat eigenlijk
ieders pensioen omlaag gaat, omdat
we minder opbouwen. En de pot die
we al hebben opgebouwd wordt dit
jaar niet verhoogd. Wat er nu besloten
wordt is niet gunstig voor het pensioen,
maar misschien gaat het in de toekomst wel weer een andere kant op.’

Is het terecht dat pensioenfondsen
voorzichtig moeten zijn?
‘Op zich wel. Over veertig jaar moet
er ook nog geld zijn voor wie dan met
pensioen gaat. Maar stel dat ik nu
met pensioen zou zijn, dan zou ik het
niet leuk vinden dat het pensioen nu
niet stijgt. Het klinkt ook wel tegenstrijdig met berichten dat er bij alle
Nederlandse pensioenfondsen samen
zoveel miljarden in kas zijn. Dan denk je
weer: waarom kan er niets uit?’

Wat vind je ervan dat je pensioen
achterblijft bij de inflatie?
‘Niet leuk, maar ik snap het wel. De
salarissen gaan ook weinig of niet vooruit. Bovendien: je hebt er geen invloed
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op. Zeker de gepensioneerden niet.
Het is wel een teken om te kijken wat
ik zelf zou kunnen doen. Ik moet ook
een beetje voor mezelf zorgen! Met
beleggingen of andere investeringen.
Dan heb ik straks AOW, pensioen van
Pensioenfonds MSD én geld uit een
eigen potje. Bovendien heb ik wel
invloed op dat eigen potje.’

Zou je je hele pensioen zelf willen
regelen?
‘Zeker niet! Ik ben heel blij dat MSD als
werkgever het pensioen goed geregeld
heeft en ik heb daar ook vertrouwen
in. Soms hoor ik van vrienden dat er
bij hun werkgever niets geregeld is. Zij
komen, vrees ik, van een koude kermis
thuis. Want wie gaat vrijwillig, naast
zijn vaste lasten, iets inleggen voor zijn
pensioen? Ik heb zelf weinig aandacht
voor mijn pensioen en tóch bouw ik
pensioen op. Dat is beter.’ 

Geld daalt in waarde
Met € 100 koop je dit jaar net iets
minder dan vorig jaar. Daarom probeert
Pensioenfonds MSD het opgebouwde
pensioen te verhogen. In 2014 was de
inflatie 1,0%. Stijgt je pensioen in enig
jaar niet, maar is er wel inflatie, dan
daalt de waarde van je pensioen. Stel
in 2008 had je € 1.000. Door de inflatie
was dat bedrag in 2014 nog € 898
waard. (bron: CBS StatLine)

Hans Hulsbergen

‘Wij zijn niet
de enigen’

Jaar

Bedrag

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

€ 1.000
€ 988
€ 975
€ 953
€ 930
€ 907
€ 898

Inflatie

1,2%
1,3%
2,3%
2,5%
2,5%
1,0% 

Tegenwoordig is Hans Hulsbergen (68 jaar) stadsgids in Haarlem.
Vrijwilligerswerk dat hij graag doet. Jarenlang werkte hij bij MSD. Eerst als
administrateur voorraadbeheer, later op de financiële administratie om
daar de declaraties van collega’s te verwerken. ‘Ik heb het altijd goed gehad
bij MSD.’
Hoe vind je het dat je pensioen
niet verhoogd wordt?

De werkgever zorgt ervoor dat je
pensioen niet daalt.

‘Dat is jammer, maar ik heb er vrede
mee. Het pensioenfonds kan niet
verhogen door de lage rente. Het is
nu eenmaal erg afhankelijk van de
economie. Het pensioen blijft achter bij
de inflatie, maar dat gaat geleidelijk.’

‘Daar ben ik uiteraard blij mee. Het
geeft mij het gevoel dat mijn pensioen
nu en in de toekomst in goede handen
is. MSD is altijd een heel goede baas
geweest. Niet alleen voor pensioen,
ook op andere vlakken zijn veel dingen
erg goed geregeld. Dat is geen geslijm
hoor, ik heb het gewoon altijd goed
gehad bij MSD.’

Voel je het in je portemonnee?
‘Dat valt wel mee. Er zullen zeker
mensen zijn die in de problemen
komen, maar voor mij geldt dat niet.
Als de pensioenen verlaagd zouden
moeten worden, dan is het een ander
verhaal. Maar ik ben ervan overtuigd
dat het bestuur het beleid zo kiest dat
dát niet aan de orde komt.’

Zijn de regels te streng?
‘Nee, per slot zijn wij als gepensioneerden niet de enigen die geld verwachten
van het pensioenfonds. De mensen die
nu nog aan het werk zijn hebben straks
ook recht op hun deel. Kijk, het is niet
leuk dat er niet meer uit kan, maar ik
zie het als de beste manier om er toch
nog iets leuks van te maken.’

Heb je nog een tip voor jongeren?
‘Toen ik begon te werken was ik 22.
Toen drukte iemand me op het hart:
“Ga meteen sparen voor je pensioen.
Dat is verstandig!” Je hoefde toen pas
vanaf je 25ste mee te doen aan de
pensioenregeling. Nu doen jongeren
vanaf hun eerste werkdag mee. Toch
geef ik de tip door: leg al vroeg iets
extra’s opzij voor je inkomen na pen
sionering. Ik weet het: je bent jong en
je wilt iets anders. Toch doen!’ 

Hoe is de
financiële
situatie?
Halverwege 2015 was de
beleidsdekkingsgraad van
Pensioenfonds MSD 128,3%.
Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf
maanden, berekend met een
rekenrente die De Nederlandsche
Bank voorschrijft, de Ultimate
Forward Rate.
Pensioenfonds MSD berekent de
dekkingsgraad ook met de actuele,
echte rente. Dan is de dekkingsgraad 117,0%. Deze waarde is de
basis voor de beleidsbeslissingen,
onder andere voor het verhogen
van de pensioenen.
Op de hoogte blijven van de
financiële situatie?
Op www.pf-msd.nl publiceren we
per kwartaal nieuwe cijfers. 

St Pensioenfonds
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Nieuwe website: wat vind ik waar?
De website van Pensioenfonds MSD is onlangs in een nieuw jasje gestoken
en heeft een nieuwe, beveiligde omgeving waarin jij je eigen pensioenzaken
kunt regelen. Aan het online adres www.pf-msd.nl is niets veranderd, maar
de website die er staat is compleet verbouwd. Je kunt de website overal en
altijd raadplegen; op je smartphone, tablet, laptop of vaste computer.
Mijn Pensioencijfers:
wat kan ik ermee?
Op de website vind je Mijn Pensioencijfers. De naam zegt het al: hier zie
je hoeveel je hebt opgebouwd bij ons
pensioenfonds en hoeveel pensioen
je kunt verwachten als je straks stopt
met werken. Wil je je partner met
wie je samenwoont aanmelden of
wil je je pensioen meenemen van je
oude pensioenfonds? Dat kun je zelf
regelen via Mijn Pensioencijfers. Ook

is het bijvoorbeeld mogelijk om een
correspondentieadres door te geven of
vragen te stellen.

Pensioenplanner
In Mijn Pensioencijfers vind je de
pensioenplanner. Onze pensioen
regeling kent verschillende keuze
mogelijkheden. In de pensioenplanner
kun je zien welke gevolgen de keuzes
die je maakt hebben voor de hoogte
van je pensioen. De pensioenplanner

Geef je feedback
Rechtsonder op de site vind je
een feedbackknop. Mis je informatie?
Wil je ons laten weten wat je van de
nieuwe website vindt?
Dat kan door feedback te geven via
de feedbackknop.
We horen het graag!

is beschikbaar voor iedereen die aan
het werk is bij MSD, echter niet voor
oud-werknemers en voor (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten.

Inloggen, hoe doe ik dat?
Op de website zie je rechtsboven de
knop ‘Inloggen’. Daar kun je inloggen
met je DigiD om in de beveiligde omgeving van Mijn Pensioencijfers terecht
te komen. Je DigiD is je persoonlijke
inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door
in te loggen met je DigiD is je privacy
gegarandeerd. Alleen jij kunt je persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt,
wordt de informatie nergens bewaard.
Heb je nog geen DigiD? Of ben je je
wachtwoord vergeten? Kijk dan op de
website van DigiD: www.digid.nl. 

In de toekomst meer digitaal
Ons pensioenfonds wil in de toekomst
meer digitaal communiceren. Sinds
1 juli 2015 geldt een nieuwe wet
Pensioencommunicatie en die biedt
hiertoe meer mogelijkheden. Belangrijk
hierbij is dat Pensioenfonds MSD je
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digitaal kan bereiken. En daar hebben
we e-mailadressen voor nodig:
•

Werk je nog bij MSD, dan koppelen
we hiertoe je Merck-e-mailadres op
termijn aan Mijn Pensioencijfers.

•

Ben je niet meer in dienst of ben je
met pensioen? Ga dan naar
MijnPensioencijfers.nl/MSD, log in
met je DigiD en geef ons je
e-maladres door. 

@

In gesprek met… Jef Melenhorst

‘Pensioenfonds MSD
is met de nieuwe
website digitaal
weer up-to-date’

Jef Melenhorst is bestuurslid bij Pensioenfonds MSD en lid van de
Administratie- en Communicatiecommissie. Hij heeft de afgelopen
maanden meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe website.
‘Zowel inhoudelijk als qua vormgeving hebben we een gigantische slag
gemaakt. Ik ben erg tevreden met het eindresultaat.’
Waarom een nieuwe website?
‘De oude website was verouderd en
een vernieuwingsslag was hard nodig.
Ook qua timing sluit de overgang naar
een nieuwe website goed aan bij de
actualiteit. Per 1 juli is de nieuwe wetgeving rondom pensioencommunicatie
van kracht gegaan. Digitale communi
catie krijgt daardoor een belangrijkere
rol. Ook het beleid van ons fonds
passen we daar op aan. De website
wordt het belangrijkste communicatiemiddel.´

Wat zijn de grootste veranderingen
aan de website?
´Zowel inhoudelijk als qua v ormgeving
hebben we stappen gezet. De uitstraling van de website is compleet
gemoderniseerd. Het hele design
is veranderd. Zo wordt er veel meer
gebruik gemaakt van foto’s en beeld-

materiaal. Daarnaast is er een inhoudelijke slag geslagen. De website is veel
beter toegespitst op de verschillende
doelgroepen. Bovendien is het taal
gebruik onder handen genomen, dat is
ook een vernieuwing. Van een formele
website, die prima klopte, zijn we naar
een website gegaan die veel meer
aansluit bij een moderne manier van
communiceren.
Ook technisch is er een en ander
veranderd. We werken met een nieuw
platform, dat veel gemakkelijker te
onderhouden is en gestandaardiseerd
is. De operationele kosten van de
website dalen daardoor flink.
Ook nieuw is de toegang tot Mijn
Pensioencijfers. Daar kun je inloggen
om te zien hoeveel pensioen je hebt
opgebouwd bij ons pensioenfonds.’

Wat vinden anderen van
het eindresultaat?
´Tot nu toe hoor ik veel positieve
reacties. De testversies van de website
zijn goed overgekomen. Ik ben dan ook
erg benieuwd naar de reacties van de
bezoekers. Geef dus zeker je m
 ening.
Dat kan heel gemakkelijk via de feedbackknop die op iedere webpagina
terugkomt. Met die feedback kunnen
we de website aanpassen en verder
verbeteren.’

Verwacht je ook meer bezoekers
op de website?
´Ik hoop echt dat er meer gebruik
gemaakt wordt van de website. De
oude website werd regelmatig bekeken, maar niet intensief. Ik hoop dat er
een soort omschakeling ontstaat in het
hoofd van de deelnemers. Als je iets
wil weten, dan kun je naar de website
om snel een antwoord te krijgen op
je vraag. Ook als je iets wilt weten
over je persoonlijke situatie. Dan kun
je inloggen om inzicht te krijgen in je
eigen pensioen. De pensioenplanner is
ook te bereiken achter de inlog. Dat is
niet nieuw, maar ik hoop dat mensen
aangespoord worden om daar toch naar
te gaan kijken.´ 

Het adres van de website:
www.pf-msd.nl.
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Jouw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen?
Je vindt veel informatie op www.pf-msd.nl.
Je kunt ons ook bellen: 088 - 116 3009 (elke werkdag van 8.30 - 17.00 uur) of mailen: pf-msd@azl.eu.

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Je pensioen wordt op de 23ste van elke maand op je
rekening bijgeschreven. Dat gebeurt in de loop van de
dag. Valt de 23ste in een weekend, dan is de betaling op
de vrijdag ervoor.
In de komende maanden is dat als volgt:
23 oktober, 23 november, 21 december 2015,
22 januari, 23 februari, 23 maart 2016.
Ontvang je pensioen in het buitenland, dan duurt
het langer voordat je pensioen op je rekening is
bijgeschreven. De bedoeling is: vóór het einde van de
maand.

Ik ga samenwonen. Moet ik iets doorgeven
aan Pensioenfonds MSD?
Als je gaat samenwonen, is er niet automatisch iets
geregeld voor je pensioen. Wil je dat je partner recht
krijgt op partnerpensioen als je overlijdt? Meld je
partner dan bij ons aan. Doe dit door een kopie van het
samenlevingscontract op te sturen, samen met een
aanmeldingsformulier.
Er gelden bepaalde voorwaarden. Die lees je op onze
website. Daar vind je ook het aanmeldformulier. De
stukken kun je insturen via MijnPensioencijfers.nl/MSD.
Je ontvangt bericht als wij je aanmelding hebben
geaccepteerd.

Kan ik mijn AOW-pensioen en het pensioen van MSD tegelijk in laten gaan?
Ja, dat kan, als je je pensioen van Pensioenfonds MSD eerder laat ingaan dan op de standaardleeftijd. Standaard start je
pensioen immers pas op de eerste van de maand waarin je 67 wordt, terwijl de AOW de komende tijd nog eerder start. Je
pensioen van Pensioenfonds MSD kun je vanaf je 55ste laten ingaan, of vanaf 57,5 jaar, afhankelijk van je pensioenregeling.
Wil je je pensioen eerder laten ingaan? Vraag dit dan minimaal 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons aan
en overleg het bijtijds met je werkgever. Bedenk dat het bedrag dat je per maand aan pensioen ontvangt lager is als je je
pensioen eerder laat ingaan. Je krijgt immers langer uitbetaald en hebt ook minder opgebouwd.
Tip: Weten welke AOW-leeftijd voor jou geldt? Kijk op www.svb.nl > AOW-pensioen > Wanneer krijgt u AOW?

Henk Curfs, Inez Soogelee, Sander Heijne en Lianne Italiaander beantwoorden jouw vragen graag.

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 pensioenreglement van Pensioenfonds MSD.
Adres: Stichting Pensioenfonds MSD, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

