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Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord! 
Een collega stelde de volgende vraag: “Ik zie op mijn Uni-
form Pensioenoverzicht (UPO) staan, dat mijn pensioen-
leeftijd 67 jaar is. Dat was vorig jaar nog 65. Hoe zit dat?”

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er nu wat verwarring kan 
ontstaan over het begrip ‘pensioenleeftijd’. Dit begrip wordt 
in communicatie over pensioenzaken namelijk gebruikt voor 
twee verschillende dingen: 1) AOW-pensioenleeftijd en 2) de 
pensioenleeftijd waarmee het Pensioenfonds MSD rekent. In 
de UPO van MSD lees je dat die pensioenleeftijd 67 jaar is. 
Het verwarrende is dat die leeftijd nu nog eigenlijk niets zegt 
over het moment waarop je daadwerkelijk met pensioen gaat. 

Veel mensen gaan (nu nog) met pensioen op het moment 
waarop zij voor het eerst recht hebben op een AOW-uitkering, 
een bedrag dat zij vanaf de AOW-pensioenleeftijd maandelijks 
van de overheid krijgen. Zoals je ongetwijfeld via de media 
hebt gehoord, schuift de AOW-pensioenleeftijd geleidelijk 
op naar 67 jaar. In 2015 krijgen mensen voor het eerst een 
AOW-uitkering op een leeftijd van 65 jaar en 3 maanden. 
Vanaf 2016 wordt de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden 
verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee 
ligt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar. 
Daarna wordt de AOW-leeftijd – volgens de plannen – gekop-
peld aan de levensverwachting. Op www.rijksoverheid.nl kun 
je jouw AOW-leeftijd berekenen. 

De pensioenregeling vanuit werkgevers kent een aparte, wet-
telijk vastgelegde pensioenleeftijd. Vanaf 1 januari 2014 is die 
leeftijd verhoogd naar 67 jaar en dat geldt voor iedereen die 
pensioen opbouwt via een pensioenfonds. Dat betekent niet 
dat de pensioenopbouw sinds januari 2014 wordt gebaseerd 
op een pensioenleeftijd van 67 jaar. Het betekent wél dat de 
opbouw van pensioen bij het Pensioenfonds MSD – volgens 
de nu geldende wetten en regels – plaatsvindt tot uiterlijk 67 
jaar. Bij de omrekening naar die 67 jaar ben je geen pensioen 
kwijtgeraakt. Het pensioen gaat later in, maar de uitkering per 
jaar wordt wel hoger. Per saldo komt het op hetzelfde neer. 

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit Boxmeer, Oss 
en Haarlem. Zij geven praktische uitleg over de MSD pen-
sioenregeling, 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. 


