
Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord!
Naar aanleiding van een vraag van een collega  
bij de laatste deelnemersvergadering, ging de vorige 
P-team-column onder meer over de mogelijkheid 
om vervroegd met pensioen te gaan. Dit keer twee 
tips die je inzicht geven in de financiële gevolgen 
van – bijvoorbeeld – eerder stoppen met werken.

Vorige keer kon je lezen dat de opbouw van pensioen – 
volgens de nu geldende wetten en regels – bij het  
Pensioenfonds MSD plaatsvindt tot uiterlijk 67 jaar. 
Onze pensioenregeling biedt ook de mogelijkheid om  
al eerder met pensioen te gaan. Het maandbedrag dat  
je als ‘vervroegd pensionaris’ aan pensioen ontvangt, 
valt dan wel lager uit dan het bedrag dat je zou krijgen 
als je zou doorwerken tot je 67ste. Je krijgt immers lan-
ger uitbetaald en hebt minder opgebouwd. 

Wil je weten hoe dat in jouw geval exact uitpakt? Ga 
dan naar www.pf-msd.nl en gebruik de Pensioenplan-
ner. Met behulp van je DigiD log je in en kom je bij 
‘Mijn Pensioencijfers’. Daarna kun je ‘spelen’ met de 
Pensioenplanner, bijvoorbeeld om je pensioen te bere-
kenen wanneer je stopt met werken op je AOW-leeftijd, 
of misschien één of twee jaar eerder. Met betrekking tot 
je MSD-pensioen geldt overigens dat een ingangsda-
tum láter dan op de eerste dag van de maand waarin je 
67 jaar wordt, nu volgens ons pensioenreglement niet 
mogelijk is.

Voor het bekijken van scenario’s met verschillende 
ingangsdata van je pensioen kun je binnenkort ook 
terecht op de website www.mijnpensioen overzicht.nl. 
Deze handige site geeft je een totaaloverzicht van je 
opgebouwde AOW-rechten en alle pensioenaanspraken 
die je in je leven als werknemer hebt opgebouwd en  
nog opbouwt. Inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl 
doe je ook met behulp van je DigiD.

Ken je Mijnpensioenoverzicht.nl nog niet, maak  
dan kennis met alle mogelijkheden via het korte  
en duidelijke animatiefilmpje waarnaar wordt  
verwezen op de homepage van de website.

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit  
Boxmeer, Oss en Haarlem. Heb jij ook een  
vraag voor het P-team,  
stel ’m dan via  
beter@merck.com  
of bezoek  
www.pf-msd.nl.


