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Beter Pensioen
Wanneer kun je met
pensioen?
Vroeger was met pensioen gaan overzichtelijk: als je 65 werd, ruilde je je
salaris in één keer in voor AOW én aanvullend pensioen. Nu gaat je AOW
later in en op een ander moment dan je pensioen van Pensioenfonds MSD.
Daarom is het goed om te bedenken hoe je ervoor kunt zorgen dat je in elke
periode voldoende inkomen hebt.

Wanneer krijg je AOW?
Steeds later, dat is duidelijk. Dat komt
doordat we gemiddeld steeds langer
leven. De kosten van de jaren waarin
we niet meer werken werden te hoog.
Om die kosten te beperken schuift de
AOW-leeftijd sinds 2013 steeds verder
op.
Je AOW-leeftijd hangt af van je geboortedatum en van de levensverwachting.
Wie bijvoorbeeld in mei 1953 geboren
is, krijgt AOW als hij 66 jaar en vier
maanden is.

Ben je eerder of later geboren, dan
geldt voor jou een andere AOW-leeftijd.
Vijf jaar vóór het zover is, staat je AOWleeftijd vast.

Wanneer krijg je pensioen van
Pensioenfonds MSD?
Ben je nog aan het werk of ben
je arbeidsongeschikt, dan gaat je
pensioen van Pensioenfonds MSD
standaard in als je 67 jaar wordt.
Je kunt je pensioen ook eerder laten
ingaan.

St Pensioenfonds

MSD
Zie je het
aankomen?
Je pensionering zie je aankomen.
Wanneer je pensioen en je AOW
precies ingaan, is dan weer niet
altijd even duidelijk en daarom
zetten we dat in deze Beter
Pensioen op een rij. Compleet
met mogelijke oplossingen.
Maar John Lennon zei het al:
‘Life is what happens to you,
while you’re busy making other
plans.’ Ziek worden of overlijden,
dat zie je niet altijd aankomen.
Scheiden of je baan verliezen,
ook die zaken hebben invloed op
het pensioen. Op pagina 6 vind
je een overzicht.
Met het overlijden van Fred van
Doorn, bestuurslid en voorzitter
van de Beleggingscommissie,
maakten we helaas in het bestuur mee hoe abrupt het leven
kan eindigen. Ook daarbij staan
we kort stil in dit nummer.
Frank Mattijssen
Voorzitter Pensioenfonds MSD
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Financiële situatie blijft stabiel
Per 31 december 2017 is onze marktwaarde-dekkingsgraad 130,8%. Hiermee blijft
de financiële situatie van ons fonds stabiel. Het bestuur hanteert sinds 2006 deze
marktwaarde-dekkingsgraad voor beleidsbeslissingen.
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de
toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds € 1,05 in kas voor elke euro die het aan
pensioen moet uitkeren.

Nieuws uit de organisatie
Nieuwe samenstelling bestuur
& verantwoordingsorgaan
Per 1 januari 2018 waren er drie
vacatures in het verantwoordingsorgaan (VO). Twee zetels namens
de deelnemers, en één namens de
pensioengerechtigden. Voormalig
bestuurslid Marij van Onzenoort wordt
lid van het VO namens de deelnemers.
Edo Barens is herbenoemd als lid van
het VO, ook namens de deelnemers.
Jan van Nispen wordt lid van het VO
namens de gepensioneerden.

Ben je erbij?
Ek jaar organiseert het bestuur van ons fonds deelnemersvergaderingen op
de locaties van MSD in Haarlem, Oss en Boxmeer. Zowel deelnemers, ouddeelnemers als pensioengerechtigden zijn van harte welkom. In deze vergadering
geeft het bestuur uitleg over de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen van het
afgelopen jaar. Wil je bij een vergadering aanwezig zijn? Meld je dan aan via onze
website www.pf-msd.nl.

Noteer de vergadering van jouw keuze alvast in je agenda!
Haarlem: dinsdag 19 juni 2018 om 14.00 uur.
Boxmeer: donderdag 21 juni 2018 om 10.00 uur.
Oss: donderdag 21 juni 2018 om 15.00 uur.

Binnen het bestuur wordt
Marij van Onzenoort opgevolgd door
Derk-Jan Cup. Derk-Jan is v oorlopig
aspirant-bestuurder. Wij wensen
iedereen veel succes met hun
nieuwe functie!

Nieuws uit de organisatie
Bestuurslid Fred van Doorn overleden
Op 8 februari 2018 is geheel onverwacht bestuurslid en
voorzitter van de Beleggingscommissie Fred van Doorn
overleden. Voorzitter Frank Mattijssen: ‘Fred heeft jaren
belangeloos heel veel energie gestoken in ons fonds en
wij zijn hem daar erg dankbaar voor. Hij was een bijzonder fijne en warme persoonlijkheid. Het zal weer zoeken
zijn naar het mooie evenwicht binnen ons bestuur in de
komende bijeenkomsten. Hij zal bij de leden van het bestuur,
verantwoordingsorgaan, commissies en bij onze adviseurs
altijd een plekje in hun hart houden.’
Fred van Doorn was sinds 1 april 2007 lid van de
Beleggingscommissie van Pensioenfonds MSD en sinds 2010
lid van het bestuur.
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Eerder met
pensioen?
Check of het
kan!

Tip
Check jaarlijks je
AOW-leeftijd
Ga hiervoor naar www.svb.nl; kies
‘AOW’ en vervolgens ‘Wanneer
krijgt u AOW’.

Is doorwerken tot de AOW-leeftijd of tot 67 jaar niet
helemaal jouw beeld van de toekomst? Onderzoek
dan de mogelijkheden om eerder met pensioen te
gaan. Zet alle gegevens eens op een rij:

Ben je niet meer in
dienst bij MSD?

•

Wanneer zou je willen stoppen met werken?

•

Wanneer krijg je (naar verwachting) AOW?

•

Heb je misschien recht op een uitkering uit een
verzekering of vanuit het netto pensioen dat je
wellicht opbouwt? Per wanneer?

Heb je pensioen opgebouwd in
de pensioenreglementen 1973 en
2006, dan is 65 jaar jouw s tandaard
pensioenleeftijd. Je kunt dit
pensioen níet later in laten gaan, wel
eerder.

Misschien ontstaat er een periode met te weinig inkomsten. Ben je nu nog in dienst
van MSD, dan kun je hiervoor de flexibiliteit van het pensioen van Pensioenfonds
MSD benutten:
1. Je kunt het pensioen eerder laten ingaan
Op zijn vroegst vanaf je 55ste. Je pensioen is dan wel lager, doordat je minder
lang pensioen opbouwt en doordat je waarschijnlijk langere tijd pensioen zult
ontvangen.

Heb je pensioen opgebouwd in pensioenreglement 1998, dan is 62 jaar
jouw standaard pensioenleeftijd.
Je kunt dit pensioen uitstellen tot
je 65ste en je kunt het eerder laten
ingaan. Kijk op www.pf-msd.nl wat
er precies voor jou geldt.

2. Eerst een hoger pensioen, en daarna een lager pensioen
De details en de voorwaarden hiervoor lees je op www.pf-msd.nl. Hoe je het kunt
toepassen zie je in het voorbeeld hieronder.

Rekenvoorbeeld
Pims pensioen van Pensioenfonds MSD is op de standaard pensioenleeftijd van
67 jaar € 25.000 bruto per jaar.
Laat Pim zijn pensioen van ons fonds ingaan als hij 64 jaar wordt en kiest hij er
bovendien voor om de eerste drie jaar een hoger pensioen te ontvangen (en
vanaf zijn 67ste een lager pensioen), dan ziet zijn inkomen er zo uit:
Pensioen vanaf 64 jaar
(eerder met pensioen + de
eerste drie jaar een hoger
pensioen)

Pensioen vanaf 67 jaar
(vanaf deze leeftijd een lager
pensioen; 75% van het hogere
pensioen)

Ouderdomspensioen van
Pensioenfonds MSD

€ 26.923,20

€ 20.192,40

AOW

Voor AOWingangsdatum:

Vanaf AOWingangsdatum:

Voor AOWVanaf AOW-ingangsingangsdatum: datum:

€0

€ 9.714

€0

€ 9.714

€ 26.923,20

€ 36.637,20

€ 20.192,40

€ 29.906,40

Totaal bruto per jaar

Bereken met de
Pensioenplanner…
… wat deze mogelijkheden
betekenen voor de hoogte van je
pensioen.
Let op: oud-deelnemers en
gepensioneerden kunnen de
Pensioenplanner niet (meer)
raadplegen.

St Pensioenfonds
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Wanneer moet je je
keuzes doorgeven
voor je pensioen?
Je kunt je pensioen
aanpassen aan je
eigen wensen. Je
kunt bijvoorbeeld
eerst meer pen
sioen ontvangen
en daarna minder
(of andersom),
of ouderdoms
pensioen inruilen voor extra partner
pensioen (of andersom). Je kunt ook
je ouderdomspensioen verhogen tot
je AOW-leeftijd (tijdelijk ouderdoms
pensioen).

Ton van Sommeren

‘Denk op tijd
na over je
pensioen’

Zes maanden voordat je de standaard
pensioenleeftijd bereikt, ontvang je
automatisch van ons een keuzeformulier. Via dit formulier kun je je keuzes
aan ons doorgeven.

Dit jaar viert Ton van Sommeren (62) zijn veertigjarig jubileum bij MSD.

Wil je je pensioendatum aanpassen en
eerder met pensioen gaan? Spreek dit
met je werkgever af en geef dat aan
ons door. Doe dit minimaal 6 maanden
voordat je met vervroegd pensioen wilt
gaan.

plezier in mijn werk, dus het is moeilijk te zeggen wanneer ik precies ga

Hoe kom je
aan een goede
adviseur?
Pensioenfonds MSD mag
informatie geven over je
pensioen, maar geen advies.
Heb je hulp of advies nodig om
je financiële situatie en je inkomen na pensionering in kaart te
brengen? Neem dan een onafhankelijke financieel adviseur in
de arm.
Tip: ga naar www.nibud.nl en
kies onder ‘levenssituaties’ voor
‘pensioen’. Daar vind je nuttige
tools, blogs en artikelen. Eén
daarvan heet: ‘Hoe vindt u een
goede financiële adviseur?’

|4|

Zijn pensioendatum komt langzaam in zicht. Hij heeft zich goed
georiënteerd op de verschillende mogelijkheden. ‘Ik heb nog steeds veel

stoppen. Ik houd de opties open.’
Wat zijn je overwegingen?
‘Mijn pensioen van MSD start op
mijn 67ste en mijn AOW-pensioen op
67 jaar en drie maanden. Ik heb me
goed georiënteerd op de verschillende
mogelijkheden die ik heb. Dat heeft
ook te maken met mijn gezondheid.
Ik heb afgelopen augustus een open
hartoperatie gehad. Ik ben daar dankzij
mijn goede fysieke conditie snel van
hersteld. Maar het zet je wel met beide
benen op de grond. Fulltime door
werken tot mijn 67ste werd ineens
een stuk minder zeker.’

Hoe heb je je georiënteerd op je
pensioen?
‘Ik ben drie jaar lid geweest van het
verantwoordingsorgaan van het SPPF
en heb toen de Introductiecursus
Pensioenen voor Deelnemersraden
en Verantwoordingsorganen gevolgd. Ik heb ook samen met twee
anderen de vakbond NMP opgericht
voor medewerkers van MSD. Ik ben
daardoor bijvoorbeeld betrokken bij
afspraken over de pensioenregeling van
MSD in de cao. Ik heb dus een goede
basiskennis van pensioen. Daarnaast

heb ik me specifiek georiënteerd op
de regeling van MSD. Daar heb ik de
website en de Pensioenplanner voor
gebruikt.’

Heb je nog meer gespaard?
‘Ik heb bewust een aantal pensioen
potjes in stand gehouden. Een daarvan
is een prepensioenregeling uit het
verleden. Deze regeling is opgeheven, maar dat potje is blijven bestaan.
Het geld uit dit potje kan ik gebruiken
tot mijn 65ste. Daarnaast had ik een
Beschikbare Premieregeling. Bij de
opheffing van het SPPF, konden we
ervoor kiezen om deze regeling op te
laten nemen in Pensioenfonds MSD.
Om nog meer flexibiliteit te creëren
heb ik ervoor gekozen om dat aparte
potje aan te houden.’

Heb je een tip voor je collega’s?
‘Denk op tijd na over je pensioen. Als
je daar te laat aan begint, kun je niet
veel extra pensioenvermogen meer
opbouwen. Zeker nu de pensioenleeftijd steeds hoger wordt, is dat nodig als
je eerder met pensioen wil gaan. Teveel
mensen schuiven het voor zich uit.’

Pleun Honig

Wat is er geregeld

‘Ik heb nog
steeds een
vakantiegevoel’

voor nabestaanden?
Wij regelen meer dan pensioen
voor jou alleen. We regelen ook
pensioen voor je (ex-) partner en
kinderen na je overlijden. Je partner
ontvangt dan partnerpensioen. Dit
is circa 70% van het opgebouwde
ouderdomspensioen. Je partner
ontvangt dit pensioen totdat hij of
zij zelf overlijdt. Je partner heeft
automatisch recht op partnerpensioen als je voordat je met
pensioen ging: bent getrouwd, je
partnerschap hebt geregistreerd
bij de gemeente of je partner hebt
aangemeld bij het pensioenfonds
(bij samenwonen).

Pleun Honig (66) is in 2013 gestopt met werken. Ze kon eerder stoppen dan
de toenmalige pensioenleeftijd van 65 jaar dankzij een levensloopregeling.
Het leverde wel flink wat gepuzzel op. ‘De overgang naar mijn pensioen
verliep vrij rommelig.’
Wat maakte de overgang zo
rommelig?
‘Ik had voldoende gespaard in de
levensloopregeling om eerder te
kunnen stoppen met werken. Officieel
bleef ik in dienst bij MSD in Boxmeer,
met een 0-uren contract. Toen ging
SPPF over naar Pensioenfonds MSD.
En daarvoor had ik te maken met het
pensioenfonds van Akzo. MSD verhoogde de pensioenleeftijd van 65 naar
67 jaar. Ik had allerlei vragen over mijn
pensioen, maar ik kwam in een soort
communicatievacuüm. Er waren reorganisaties bij HR en ik had geen toegang
meer tot de computersystemen.’

Heb je nog keuzes gemaakt uit de
pensioenregeling?
‘Ja, ik ben alleenstaand en heb mijn
partnerpensioen ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Verder heb ik
bewust geen gebruik gemaakt van een
tijdelijk ouderdomspensioen om het gat
tussen mijn vervroegde pensioen en
daadwerkelijke pensioenleeftijd te vullen, dit zou namelijk ten koste gaan van
de hoogte van mijn latere pensioen.’

Bevalt het pensioen?
‘Toen ik met pensioen ging, kreeg
ik een vakantiegevoel en dat heb ik

 igenlijk nog steeds. Ik ben net twee
e
dagen terug van een reis naar NieuwZeeland. Eens in de twee jaar maak
ik een grote reis en tussendoor wat
kleinere tripjes, zoals een weekje
roeien of naar familie in Engeland.’

Dus je valt niet in een zwart gat?
‘Absoluut niet! Ik kom nog steeds tijd
te kort. Ik snap niet hoe ik er vroeger bij
heb kunnen werken. Het enige dat ik
mis, is het contact met collega’s. Heel
af en toe ga ik nog naar een vrijdagmiddagborrel of een hapje eten in de
kantine. Dan houd ik toch contact met
collega’s, zonder ze te storen tijdens
hun werk.’

Heb je nog tips voor je
oud-collega’s?
‘Zorg dat je een contactpersoon
hebt aan wie je je vragen kunt stellen,
bijvoorbeeld bij HR. En begin op tijd
met rekenen. Zeker als je eerder met
pensioen wil gaan, moet je dat goed
uitzoeken. En eerder met pensioen
gaan kan ik zeker aanraden, mits je het
financieel kunt regelen. Je moet ervan
genieten zolang je nog gezond bent.
Niemand zegt op zijn sterfbed: had ik
nog maar wat langer doorgewerkt.’

Je kinderen ontvangen tot hun
18e wezenpensioen als je komt te
overlijden. Ieder kind heeft recht
op circa 10% van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd.
Heb je geen partner? Dan kun je
het partnerpensioen laten toevoegen aan het ouderdomspensioen
dat je zelf ontvangt.

Pensioen in het
buitenland
Ben je met pensioen en ga je
emigreren? Je kunt dan in het
buitenland je pensioen ontvangen.
Je moet dan wel een paar dingen
zelf regelen:

1
2
3

Stuur een adreswijziging via
e-mail of brief.
Geef je BSN (voorheen
sofinummer) door.
Stuur elk jaar een levensbewijs
(attestatie de vita).

St Pensioenfonds
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Overlijden
Wij regelen een pensioen
voor je partner en kinderen
als je komt te overlijden. Woon je in
Nederland, dan ontvangen wij automatisch bericht van het overlijden van je
gemeente. Woon je in het buitenland,
dan moeten je nabestaanden je over
lijden bij ons melden.

Nieuw in dienst
Welkom bij Pensioenfonds
MSD! Je hoeft niets te
doen om pensioen te gaan opbouwen.
Je werkgever meldt je aan. Heb je
via een vorige werkgever al ergens
anders pensioen opgebouwd? Dat kun
je meenemen naar ons fonds. Dit kun
je zelf regelen in de beveiligde online
omgeving Mijn Pensioencijfers van
onze website www.pf-msd.nl.

Andere baan
Als je uit dienst gaat, stopt
de pensioenopbouw bij
ons fonds automatisch. Je kunt ervoor
kiezen om je pensioen mee te nemen
naar je nieuwe pensioenfonds. Je kunt
deze aanvraag indienen bij je nieuwe
pensioenfonds of verzekeraar.

Samenwonen
Wil je dat je partner recht
krijgt op partnerpensioen na
je overlijden? En zijn jullie
niet getrouwd en hebben jullie ook
geen geregistreerd partnerschap? Meld
je partner aan in de beveiligde online
omgeving Mijn Pensioencijfers van
onze website www.pf-msd.nl.

Trouwen/geregistreerd
partnerschap
Je partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als
je komt te overlijden. Je hoeft niets
aan ons door te geven; wij ontvangen
bericht van je gemeente. Trouw je in
het buitenland? Stuur ons dan een
gewaarmerkte kopie van de huwelijksakte. Trouw je in het buitenland, maar
woon je in Nederland? Dan moet je je
huwelijk bij de gemeente melden.

Kinderen
Je kinderen hebben na je
overlijden automatisch recht
op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn.
Je hoeft je kinderen niet aan te melden
bij ons. Zijn er stief- en pleegkinderen,
meld hen dan wel aan bij het pensioenfonds.

Ziek en
arbeidsongeschikt

Verandert
je persoonlijke
situatie?
Veranderingen in je leven kunnen
invloed hebben op je pensioen.
Wanneer moet je
iets aan ons doorgeven?

Verhuizen
Verhuis je binnen
Nederland, dan hoef je
niets te doen. De gemeente geeft je
nieuwe adres door aan ons. Verhuis je
in of naar het buitenland? Geef dat aan
ons door.

De eerste twee jaar dat je
ziek bent, ontvang je (gedeeltelijk) inkomen van je werkgever. Daarna ontvang
je een uitkering van de overheid en van
ons fonds, afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid. Wij ontvangen
informatie van het UWV, de werkgever
of uzelf.

Einde samenwonen
Je hoeft het ouderdomspensioen niet te delen met
je partner. Je ex-partner krijgt wel recht
op een bijzonder p
 artnerpensioen.
Neem contact met ons op om dit te
regelen.

Scheiden
Als je gaat scheiden moet
je afspraken maken over
de verdeling van het ouderdoms
pensioen. Je ex-partner krijgt ook recht
op b
 ijzonder partnerpensioen. Je ontvangt automatisch van ons fonds een
formulier dat je moet invullen.

Verandert je privé-situatie?
Lees meer op onze website:
www.pf-msd.nl/deelnemer/verandert-jesituatie/
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Pensioenfonds
MSD gaat
digitaal!
In de loop van dit jaar start Pensioenfonds MSD met het digitaal versturen
van persoonlijke pensioeninformatie. Denk daarbij aan het Uniform
Pensioenoverzicht en aan de jaaropgave voor de pensioengerechtigden.
Bestuursleden Ad Koning en Jef Melenhorst lichten deze keuze toe.

Krijgen alle deelnemers dan alles
digitaal vanaf nu?
Jef: ‘We maken een begin met het
Uniform Pensioenoverzicht, met de
informatie die je krijgt als je uit dienst
gaat en met de jaaropgave voor de pensioengerechtigden. Andere persoonlijke
pensioeninformatie is nog niet digitaal
beschikbaar. Maar op termijn volgt er
meer.’

Hoe werkt dat precies?
Ad: ‘Van 96% van de actieve deel
nemers hebben we het e-mailadres,
dus we kunnen velen digitaal bereiken.
Als er straks een document voor je
klaar staat, sturen we je daar een
e-mail over. Je logt vervolgens in op
Mijn Pensioencijfers en daar kun je het
document inzien.’

Er blijven wel zaken op papier
verschijnen. Waarom is dat?

Jef: ‘Volgens de wet Pensioen
communicatie moet iedereen kunnen aangeven dat hij persoonlijke
pensioeninformatie toch liever via de
post ontvangt. Wil je dat, dan vragen
we je om daarvoor eenmalig in te
loggen op Mijn Pensioencijfers.
In die omgeving kun je je voorkeur
voor post aangeven. Dan sturen we je
die informatie op papier. Maar je kunt
er natuurlijk ook voor kiezen om na
ontvangst van je e-mail je document
te downloaden en het zelf even te
printen.’

Hoe zit het voor mensen die niet
meer bij MSD in dienst zijn?
Ad: ‘Werk je inmiddels ergens anders
of ben je met pensioen, dan kun je nog
een brief verwachten over de digitale
communicatie. Hierin geven we nog
een keer duidelijk aan hoe het digitaal
verstrekken van documenten werkt én
hoe je je e-mailadres kunt doorgeven.
We zijn wettelijk verplicht je hierover
met een brief op naam te informeren,
dus dat doen we ook.’

Ad Koning

Ad: ‘De Beter Pensioen blijven we op
papier uitbrengen, naast de digitale
versie die we op de website publiceren.
We weten immers dat veel deelnemers
het prettig vinden als ze deze rustig op
de bank kunnen lezen.’

Jef Melenhorst

Anno 2018 wordt er steeds minder
post bezorgd en wordt er steeds meer
digitaal verstuurd. Pensioenfonds MSD
gaat hierin mee. Jef Melenhorst: ‘Ook
de werkgever MSD communiceert zoveel mogelijk digitaal. Waarom zouden
we hier als Pensioenfonds MSD dan
van afwijken?’ Ad Koning voegt toe:
‘Digitaal is sneller en goedkoper dan
communiceren op papier. Het zet onze
deelnemers er bovendien eerder toe
aan om bijvoorbeeld de website van
het fonds te bezoeken. Dat zien we
graag.’

‘Wie akkoord is met
digitaal verstrekken,
helpt ons om kosten te
besparen. Uiteindelijk
is dat goed voor het
pensioen van ons
allemaal.’

St Pensioenfonds
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Jouw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen?
Je vindt veel informatie op www.pf-msd.nl.
Je kunt ons ook bellen: 088 - 116 3009 (elke werkdag van 8.30 - 17.00 uur) of mailen: pf-msd@azl.eu.

Ontvang ik een betaalspecificatie?

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

In januari ontvangen alle gepensioneerden een jaaropgave
van hun pensioen en een betaalspecificatie. Er worden
geen maandelijkse betaalspecificaties verstrekt. Op je
bankafschrift vind je meer informatie over de betaling.
Hierop staan het bruto pensioen, de bedragen die zijn ingehouden en het nettoresultaat vermeld met de volgende
afkortingen:
BR = bruto (totaal van uw toegekende uitkering)
LH = loonheffing
INH. ZVW = inhouding Zorgverzekeringswet

Je pensioen wordt op de 23ste van elke maand op je
rekening bijgeschreven. Valt de 23ste in het weekend?
Dan is de betaling op de vrijdag ervoor. In de komende
maanden is dat als volgt: 23 mei, 22 juni, 23 juli,
23 augustus, 21 september en 23 oktober.
Ontvang je pensioen op een buitenlandse rekening? Dan
kan het zijn dat de betaling een paar dagen later op je
rekening staat. De bedoeling is: vóór het einde van de
maand.

Hoe krijg ik een overzicht van mijn pensioen?
Jaarlijks ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht, waarop je ziet hoeveel pensioen je bij ons fonds hebt opgebouwd.
Je kunt ook inloggen in Mijn Pensioencijfers, de online omgeving van onze website www.pf-msd.nl. Daar zie je in één
oogopslag wat je aan pensioen hebt opgebouwd (oud-deelnemers) of kunt bereiken (actieve deelnemers) bij ons fonds.
Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden.
Voor een totaaloverzicht van je pensioen ga je naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook het pensioen dat je bij
andere fondsen of verzekeraars hebt opgebouwd en het AOW-pensioen dat je van de overheid ontvangt.

Sander Heijne, Lianne Italiaander, Stefan Graper, Inez Soogelee en Henk Curfs beantwoorden jouw vragen graag.

Colofon
Beter Pensioen is een uitgave van Stichting Pensioenfonds MSD. Aan de tekst kun je geen rechten
ontlenen. Rechten kun je alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van Pensioenfonds MSD.
Adres: Stichting Pensioenfonds MSD, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

