
Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord! 
“Vandaag vond ik m’n ‘Uniform Pensioenoverzicht’ 
(UPO) in de brievenbus. Tot nu toe borg ik die altijd  
ongelezen op, maar nu hoorde ik dat ik zo’n UPO toch 
altijd echt even goed moet bekijken. Waarom is dat?”

Jaarlijks krijgt iedereen die pensioen opbouwt bij MSD, zijn 
of haar UPO thuisgestuurd. Dit vloeit voort uit een wettelij-
ke verplichting. Sinds 2008 moeten alle pensioenuitvoerders 
deze UPO’s – met altijd exact dezelfde indeling – verstrek-
ken, met als doel om mensen meer en beter te informeren 
over het al opgebouwde en nog op te bouwen pensioen.

Je UPO is om meerdere redenen belangrijk. Je ziet bijvoor-
beeld in één oogopslag hoeveel pensioen je vanaf je 67ste per 
jaar van het Pensioenfonds MSD zou krijgen als je nu bij 
MSD zou stoppen, en hoeveel je zou krijgen als je tot je 67ste 
door zou werken bij MSD. Let op: je ziet bruto bedragen – 
over pensioenuitkeringen moet je straks belasting betalen 
– en je ziet alleen je MSD-pensioen. AOW-pensioen en
eventueel bij andere werkgevers opgebouwd pensioen staat
niet in je UPO, maar die vind je wel via de handige website
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

In je nieuwe UPO is alle actuele wetgeving verwerkt en 
bovendien wordt alles dat bij pensioenen van belang kan zijn 
(zoals partnerpensioen en pensioen(opbouw) bij arbeids-
ongeschiktheid) kort en helder uitgelegd. Als je je UPO dus 
ieder jaar even goed bekijkt, dan ben je direct van alles op de 
hoogte. En misschien nog wel belangrijker: je weet of je in 
actie moet komen. Bijvoorbeeld omdat je eerder wilt stoppen 
met werken, omdat je meer of minder wilt gaan werken, 
omdat je pensioen wilt ‘omruilen’, of omdat je extra pensioen 
wilt opbouwen naast je MSD-pensioen.

Kortom: je UPO is handig, makkelijk leesbaar én belangrijk. 
Zeker even goed lezen, dus!

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit Boxmeer, 
Oss en Haarlem. Zij geven praktische uitleg over de MSD 
pensioenregeling, gaan in op de actualiteit en leggen 
moeilijke pensioentermen uit. Heb je een vraag  
over pensioenzaken, stel ’m dan aan het P-team,  
via beter@merck.com. 


