
Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord! 
“Als ik onverhoopt kom te overlijden, ziet mijn partner dan 
eigenlijk iets terug van het pensioen dat ik bij MSD heb  
opgebouwd?”

Dat is een goede vraag, want dat is lang niet bij alle pensioenfond-
sen het geval. Met het partnerpensioen zit je bij het Pensioenfonds 
MSD, in vergelijking met veel andere pensioenfondsen, echt goed. 
Kom je te overlijden, dan krijgt je partner ongeveer 70% van het 
ouderdomspensioen, tot het moment dat hij of zij zelf ook komt te 
overlijden. Het gaat om het ouderdomspensioen dat voor jou op 
de pensioendatum zou zijn opgebouwd (dus inclusief toekomstige 
opbouw). Kom je te overlijden nadat de deelname aan de pensioen-
regeling is beëindigd, dus nadat je uit dienst bent getreden, dan is 
het partnerpensioen 70% van het door jou opgebouwde ouderdoms-
pensioen. In bepaalde gevallen kan het partnerpensioen wel lager 
zijn, bijvoorbeeld als een eerdere partner recht heeft (gehouden) op 
partnerpensioen. 

Vanuit het Pensioenfonds MSD krijgen je kinderen ‘wezenpensioen’. 
Dit is zo’n 10% van het opgebouwde pensioen, tot hun 18de en soms 
zelfs tot hun 27ste, bijvoorbeeld als het kind nog studeert of arbeids-
ongeschikt is. 

Het maakt binnen de MSD-regeling niet uit of je zelf actief deelne-
mer (in dienst), ‘slaper’ (niet meer in dienst, maar ook nog niet met 
pensioen) of gepensioneerde bent op het moment van je overlijden: 
in al die gevallen hebben je partner (maar ook eventueel je kinderen) 
recht op een deel van het door jou bij het Pensioenfonds MSD opge-
bouwde pensioen. Je partner, dat is de persoon met wie je getrouwd 
bent, een geregistreerd partnerschap hebt, of een notarieel samenle-
vingscontract, zit qua partnerpensioen altijd goed. Maar in de MSD-
regeling krijgt ook een eventuele ex-partner een deel van de taart, dat 
noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Woon je ongehuwd samen 
dan moet je je partner wel eerst aanmelden bij Pensioenfonds MSD!

Ook interessant in de MSD-regeling is de mogelijkheid om de 
waarde van opgebouwde (partner-) pensioenen ‘uit te ruilen’, zo kun 
je je pensioenregeling voor jou én je partner perfect op maat maken. 

Kijk voor nadere informatie over alles wat te maken heeft met  
partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen en wezenpensioen op 
www.pf-msd.nl. 

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.


