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Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord! 
“In de krant las ik iets over een nieuw aangenomen wet Pensioen
communicatie. Wat houdt die wet in en wat ga ik daar als deelnemer 
van het Pensioenfonds MSD van merken?”

Per 1 juli 2015 is inderdaad de nieuwe wet Pensioencommunicatie in-
gegaan. Met de uitvoering van deze wet wil de overheid mensen beter 
informeren over pensioenen en op die manier het ‘pensioenbewustzijn’ van 
deelnemers aan pensioenregelingen verhogen.

De wet stelt eisen aan pensioenfondsen over hoe ze communiceren met 
(ex-)deelnemers. Eisen zoals het gebruik van eenvoudig te begrijpen  
taal en het in hapklare brokken aanbieden van belangrijke informatie.  
Met de net gelanceerde, vernieuwde website van het Pensioenfonds MSD 
(www.pf-msd.nl) voldoet ‘jouw’ pensioenfonds al voor een belangrijk deel 
aan de nieuwe eisen.

De uitvoering van de wet Pensioencommunicatie gaat in delen. Per 1 juli 
2015 werd bijvoorbeeld al tijdige, duidelijke, correcte en evenwichtige infor-
matieverstrekking vereist. Na 1 januari 2016 zal het Uniform Pensioenover-
zicht (UPO) dat we ieder voorjaar sturen, nog overzichtelijker worden aan-
geboden; en je kunt iets gaan merken van de zogenaamde ‘Pensioen 1-2-3’. 

Pensioen 1-2-3 biedt je die hapklare brokken, op papier en/of digitaal: 
duidelijke informatie, geïllustreerd met steeds terugkerende icoontjes, 
over je pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 geeft in drie lagen – laag 1, 2 en 3 
– antwoord op dé vragen die er voor jou toe doen: wat biedt mijn pensioen-
regeling wel en niet, hoe bouw ik pensioen op, welke keuzes heb ik, hoe
zeker is mijn pensioen, welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder en
wanneer moet ik in actie komen?

Je bepaalt zelf hoeveel informatie je wilt hebben. Na het lezen van laag 1 – 
‘je pensioenregeling in 5 minuten’ - ken je de belangrijkste elementen van je 
pensioenregeling. Vervolgens bepaal je zelf of je meer wilt weten. De infor-
matie onder laag 2, ‘je pensioenregeling in 30 minuten’, gaat dieper in op de 
onderwerpen en onder laag 3 vind je alle details over je pensioenregeling.

De gelaagde opzet van Pensioen 1-2-3 komt het best tot zijn recht in 
digitale vorm. Tijdens of na het lezen van laag 1 kan je bijvoorbeeld via elk 
kopje en icoon voor meer details doorklikken naar laag 2 en/of 3. Neem nu 
alvast eens een kijkje op www.pensioen123.nl; in 2016 hoor je er meer over!

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


