
Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord!
Een MSD’er die in 2018 haar AOW-leeftijd bereikt, merk-
te bij een deelnemersvergadering op dat haar AOW-leef-
tijd anders is dan haar MSD-pensioenleeftijd. “Vanaf het 
moment dat ik mijn AOW-uitkering krijg, wil ik ook een 
MSD-pensioenuitkering. Hoe krijg ik dat voor elkaar?”

De pensioenleeftijd staat bij het Pensioenfonds MSD stan-
daard op 67 jaar. Dat wil zeggen dat de opbouw van pensioen 
– volgens de nu geldende wetten en regels – plaatsvindt tot 
uiterlijk 67 jaar. Die leeftijd vind je ook terug in je Uniform 
Pensioen Overzicht (UPO) en met die leeftijd wordt ook stan-
daard gerekend in de Pensioenplanner, een rekenmodule die 
je vindt via www.pf-msd.nl. 

Uiteindelijk zal de AOW-leeftijd ook stijgen naar 67 jaar – en 
nog wel verder, als onze levensverwachting blijft toenemen 
– maar nog actieve 60-plussers bereiken de AOW-leeftijd nu 
eerder. Ben je bijvoorbeeld deze maand 64 geworden, dan 
krijg je in 2018 voor het eerst AOW in de maand dat je je 
66ste verjaardag viert. 

Terug naar de MSD pensioenleeftijd. Betekent dit dat je 
bij MSD pas met pensioen ‘mag’ gaan als je 67 jaar bent? 
Nee! Onze pensioenregeling biedt namelijk de mogelijkheid 
om vervroegd met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld op jouw 
AOW-leeftijd, of één of twee jaar daarvoor. Bedenk wel dat 
het maandbedrag dat je aan pensioen ontvangt lager is dan 
wat je zou krijgen als je zou doorwerken tot je 67ste. Je krijgt 
immers langer uitbetaald en hebt minder opgebouwd.

Wil je voor je 67ste bij MSD met pensioen, dan moet je zelf in 
actie komen. Bespreek het met je leidinggevende en neem mi-
nimaal 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum contact 
op met AZL, het kantoor dat in opdracht van ons Pensioen-
fonds de pensioenadministratie doet.

Tot slot: met de Pensioenplanner kun je zelf ‘spelen’ en ver-
schillende scenario’s berekenen. En vanaf eind juli kun je ook 
meerdere scenario’s zien via www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Hoe dat allemaal zit, lees je in de volgende P-team column! 

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.


