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‘Pensioen is  
nogal abracadabra 
voor mij’

Jouw vraag,  
ons antwoord

‘Pensioen is  
de  volgende  
fase in mijn  
carrière’



VO verwelkomt Marieke van Denderen

Het Verantwoordingsorgaan (VO) verwelkomt Marieke van Denderen als lid 
 namens de deelnemers. Marieke heeft eerder ervaring opgedaan als lid van het 
VO van SPPF.

Nieuw: Raad van Toezicht

Ons fonds heeft sinds 1 januari 2019 een Raad van Toezicht. De Raad van 
 Toezicht vervangt de Visitatiecommissie, omdat ons fonds een vermogen 
beheert dat groter is dan € 1 miljard. Over het jaar 2018 vindt nog een keer een 
visitatie plaats door de Visitatiecommissie.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden: Charles de Wuffel (voorzitter),  
Nienke Platenburg en Ruud Hommes.

Bijna 10.000  
deelnemers
Pensioenfonds MSD groeit. We  tellen 
bijna 10.000 deelnemers en een 
belegd vermogen van ruim € 2,7 mil-
jard. Ook groeit het aantal wetten voor 
pensioenfondsen en worden er steeds 
meer eisen gesteld aan bestuursleden. 
Begrijpelijk, want wij zijn verantwoor-
delijk voor jouw pensioen. Wij willen 
zo goed mogelijk invulling blijven 
geven aan deze  verantwoordelijkheid. 
Daarom overweegt het bestuur van 
 Pensioenfonds MSD verschillende 
mogelijkheden. We  denken bijvoor-
beeld na over een uitbreiding van het 
bestuur en een  andere invulling van 
de rol van  voorzitter van het pensioen-
fonds. Mijn termijn als voorzitter loopt 
in 2019 af.

Het fonds groeit, wij groeien mee!  
Bij de deelnemersvergaderingen in 
juni geven we je graag een update.  
Zie ik je daar?

Frank Mattijssen 
Voorzitter Pensioenfonds MSD

Nieuws uit de organisatieVoorwoord

Heb je je e-mailadres al aan ons  doorgegeven?

Pensioenfonds MSD is digitaal. Want digitaal communiceren is sneller,  goedkoper én 
milieuvriendelijker dan via de post. Je kunt je persoonlijke  informatie altijd veilig online 
raadplegen en uitprinten. 

• Ben je oud-werknemer of met pensioen? Geef dan je persoonlijke e-mailadres door via 
www.mijnpensioencijfers.nl/msd.

• Werk je bij MSD? Je werkgever heeft je zakelijke e-mailadres aan ons doorgegeven.  
Maar wil je informatie liever op je  persoonlijke e-mailadres ontvangen? Of ga je uit dienst of met pensioen? Wijzig dan je 
e-mailadres via www.mijnpensioencijfers.nl/msd.  

Wil je informatie toch liever per post ontvangen? Geef dat dan ook door via Mijn Pensioencijfers.

Ben je erbij?
Elk jaar organiseert ons fonds deelnemersvergaderingen op de locaties van MSD 
in Haarlem, Oss en Boxmeer. Zowel deelnemers, oud-deelnemers als pensioen-
gerechtigden 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 18 juni 2019 om 14.00 uur.

Boxmeer: donderdag 20 juni 2019 om 10.00 uur.

Oss: donderdag 20 juni 2019 om 15.00 uur.
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Kom in actie voor je 
pensioen!
Ga je samenwonen of trouwen? Verwachten jij en je partner kinderen? Dan 

denk je meestal niet meteen aan je pensioen. Toch kunnen veranderingen in 

je persoonlijke situatie invloed hebben op je pensioen. Het is dus goed om 

bij bepaalde gebeurtenissen in je privéleven ook even aan je pensioen te 

denken.

Goed geregeld voor je partner en 
kinderen
Het is niet alleen voor jezelf belangrijk 
dat je pensioen goed geregeld is,  
ook voor je partner en kinderen.  

Bij Pensioenfonds MSD bouw je name-
lijk ook pensioen op dat je eventuele 
partner en kinderen krijgen als je komt 
te overlijden. Je partner ontvangt in dat 
geval partnerpensioen zolang hij of zij 
leeft. Je kinderen krijgen een wezen-

pensioen van ons fonds, in elk geval 
totdat ze 18 jaar zijn. En als ze studeren 
of  arbeidsongeschikt zijn krijgen ze 
 wezenpensioen totdat ze 27 jaar zijn.

Wat moet je doorgeven en wanneer?
In het overzicht zie je precies wat je bij 
een bepaalde gebeurtenis in je leven 
aan ons door moet geven.

Contact 
 opnemen?
Dat kan telefonisch via  
088 - 116 3009 (elke werkdag van 
8.30 - 17.00 uur) of per mail naar:  
pf-msd@azl.eu. Lees meer op 
onze website www.pf-msd.nl bij 
‘Verandert je situatie?’ 

VERANDERT JE
PRIVÉSITUATIE?

TROUWEN OF GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP

Woon je in Nederland? Dan geeft de 
gemeente het automatisch aan ons door als 
je trouwt of een geregistreerd partnerschap 
aangaat. Woon je in het buitenland? Stuur 
ons dan een gewaarmerkte kopie van de 
huwelijksakte.

VERHUIZEN
Verhuis je binnen Nederland? 
Dan hoef je dat niet aan ons 
door te geven. Wij krijgen je 
nieuwe adres van je gemeente. 
Verhuis je in of naar het buiten-
land? Geef dat dan wel aan ons 
door. 

UIT ELKAAR?
Ga je scheiden? Dan moet je binnen 
twee jaar afspraken maken over de 
verdeling van het ouderdomspensioen. 
Je ontvangt automatisch van ons fonds 
een formulier hiervoor. Verder krijgt je 
ex-partner recht op een bijzonder 
partnerpensioen.

Woonde je samen? Dan hoef je het 
ouderdomspensioen niet te verdelen. 
Je ex-partner krijgt wel recht op een 
bijzonder partnerpensioen. Neem 
contact met ons op om te laten weten 
dat jullie uit elkaar zijn gegaan.

ZIEK EN ARBEIDSONGESCHIKT
De eerste twee jaar dat je ziek bent, ontvang je (gedeeltelijk) inkomen 
van je werkgever. Daarna ontvang je een uitkering van de overheid, 
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Mogelijk ontvang je 
ook een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons fonds. Je wordt 
hierover geïnformeerd door ons. Je hoeft niets aan ons door te geven. 
Wij ontvangen informatie van het UWV.

OVERLIJDEN
Wij regelen partnerpensioen 
en eventueel wezenpensioen 
voor je nabestaanden. Woon 
je in Nederland? Dan 
ontvangen wij automatisch 
bericht van het overlijden van 
je gemeente. Woon je in het 
buitenland? Dan moeten je 
nabestaanden contact met 
ons opnemen.

SAMENWONEN
Meld je partner aan 
door in te loggen in Mijn 
Pensioencijfers op onze 
website www.pf-msd.nl. 
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Is je pensioen straks voldoende?

Je bouwt op verschillende manieren pensioen op.  
Maar is het genoeg om straks van te leven? 
Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Om je 
eenvoudig een idee te geven van je inkomen en 
je uitgaven straks, heeft het Nationaal Instituut 
voor  Budgetvoorlichting (Nibud) een rekentool 
 ontwikkeld: de Pensioenschijf-van-vijf. Zo krijg je 
inzicht of je pensioen straks voldoende is om alle 
uitgaven te betalen. Je vindt de tool via  
www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf. 

‘Pensioen is de  volgende fase in mijn carrière’
In tegenstelling tot vele anderen van zijn leeftijd, maakt Steven Kok (49) al concrete plannen voor zijn pensioen. 
Op zijn 55ste wil hij met pensioen gaan. Steven woont samen met zijn vriendin in Utrecht en gaat graag op  vakantie. 
Hij kijkt al uit naar de reizen die hij straks kan maken.

Denk je wel eens na over je pensioen?
‘Ik denk al een tijd serieus na over mijn pensioen. Ik zie 
mijn pensioen als de volgende fase in mijn carrière. De 
 pensioenleeftijd bij Pensioenfonds MSD is 67 jaar, maar je 
kunt al vanaf je 55ste met pensioen gaan. Daar wil ik graag 
voor kiezen. Ik ben ervan op de hoogte dat je dan een lager 
pensioenbedrag ontvangt, maar ik heb in het verleden flink 
gespaard en geïnvesteerd. Ik heb de rekensom gemaakt en 
schat in dat ik het ga redden om op mijn 55ste met pensioen 
te gaan.’

Wilde je altijd al vroeg met pensioen gaan?
‘Ja, mijn vader is met pensioen gegaan op zijn 61ste. Ik ben 
de jongste in een groot gezin, en heb meegemaakt dat hij 
altijd lekker thuis was. Mijn broers en zussen zijn ouder en 
gaan nu om de beurt met pensioen. Ik zie bij hen de leuke 
kanten daarvan.’

Hoe heb je je verdiept in de mogelijkheden?
‘Ik heb vooral gebruik gemaakt van de Pensioenplanner die 
je vindt als je inlogt op de website van Pensioenfonds MSD. 
Daar zie je wat het te verwachten pensioen is en wat het 
betekent voor je pensioenbedrag als je eerder met pensioen 
gaat. Vervolgens moet je er natuurlijk ook bij stil staan of dat 
bedrag genoeg is om van te leven. Ik heb een tijdje terug 
precies uitgerekend wat we uitgeven.’

Heb je nog een tip voor je collega’s?
‘Denk op tijd na over je pensioen. Eigenlijk zou je er meteen 
bij moeten stilstaan als je in dienst gaat bij een werkgever. 
Je onderhandelt bij een nieuwe baan vaak over wat extra 
 salaris, maar denkt niet na over je pensioen. Terwijl dat 
juist een  belangrijke arbeidsvoorwaarde is. Wat ik ervan zie 
en lees is dat het pensioen bij MSD goed geregeld is. Het 
 pensioenfonds is stabiel en de werkgever draagt een groot 
deel bij aan je pensioen.’

Kan ik eerder met 
 pensioen gaan?

Veel mensen denken dat ze weinig te 
zeggen hebben over hun pensioenleef-
tijd. Dat is niet helemaal waar. Binnen 
onze regeling kun je je pensioenleeftijd 
 aanpassen aan je wensen.
• Werk je nu bij MSD? Dan geldt voor jou 

 pensioenregeling 2014. Je kunt vanaf 
55 jaar volledig óf in deeltijd met 
 pensioen gaan. Jouw uiterste 
 pensioenleeftijd is 67 jaar.

• Ben je niet meer in dienst bij MSD? 
Dan kan een andere pensioenleeftijd 
voor jou gelden, afhankelijk van je 
 pensioenregeling.  

Op onze website www.pf-msd.nl  
vind je meer  informatie.
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‘Pensioen is nogal  abracadabra voor mij’
Peter van der Wilk (61) ziet pensioen als een ingewikkeld onderwerp. De wetgeving verandert vaak en dat maakt het 
lastig om een goed beeld te vormen. Toch droomt hij stiekem al van zijn plan om met 65 jaar met pensioen te zijn en 
met de caravan op pad te gaan.

 Waar denk je aan bij het onderwerp pensioen?
‘Ik vind het een ingewikkeld onderwerp, dat ik jarenlang 
voor me uitgeschoven heb. De regering komt telkens met 
wijzigingen. Tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, is het vast 
alweer veranderd. Dat maakt het lastig om een beeld van 
de toekomst te vormen. Het voelt alsof ik een beetje in de 
 leunstoel zit, in afwachting van wat er gaat komen.’

Denk je wel al na over je eigen pensioen?
‘Ik heb daar wel over nagedacht. Ik ben een jaar ouder dan 
mijn vrouw en we  hebben het voornemen om met 65 jaar 
met pensioen te gaan. Ik heb wel eens naar mijn pensioen-
cijfers gekeken via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat gaf 
me een goede indruk van het bedrag dat ik zou krijgen als 
ik met 65 jaar met pensioen zou gaan. Toch blijft het abraca-
dabra. Ik wil ongeveer een jaar voor mijn pensioenleeftijd er 
echt in duiken.’

Heb je al plannen voor als je met pensioen bent?
‘Mijn vrouw en ik houden allebei erg van kamperen. We 
 hebben een grote caravan. Daar gaan we dan lekker mee 
op pad. Op die manier hebben we het wel eens over later. 
 Daarnaast bereiden we ons ook financieel voor. Zo hebben 
we recent ons dak volgelegd met zonnepanelen. Daarmee 
gaan onze energiekosten straks omlaag. Dat scheelt ook 
weer voor later.’

Heb je een tip voor je collega’s?
‘Als je de mogelijkheid hebt om iets aan de kant te  zetten, 
dan zou ik dat zeker doen. Je weet nooit zeker of de 
 pensioenleeftijd gaat veranderen. Als je iets achter de hand 
hebt, dan kun je er zelf nog invloed op hebben.’

Handig: inloggen voor je pensioencijfers

De beveiligde omgeving van Pensioenfonds MSD heet 
Mijn Pensioencijfers. Je kunt inloggen via onze website  
www.pf-msd.nl. In Mijn Pensioencijfers krijg je een overzicht 
van je pensioen bij ons fonds en kun je een aantal zaken 
 direct regelen. Bouw je nog pensioen op? Dan vind je hier 
ook de Pensioenplanner.

Ben je op zoek naar een totaaloverzicht van je pensioen? 
Neem dan eens een kijkje op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Hier komt al je pensioen bij elkaar. Dus ook het pensioen dat 
je eventueel bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd én 
de AOW van de overheid. 

 MSD
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Jouw gegevens
Het UPO is gebaseerd op de gegevens die bekend 
zijn bij ons fonds op de peildatum 1 januari 2019. 
 Controleer je gegevens goed en neem als het niet klopt 
contact met ons op. Onze contactgegevens staan op de 
achterzijde van deze Beter Pensioen.

De gegevens 
van je partner
Ben je getrouwd of heb je een 
geregistreerd partnerschap? Dan 
geeft de gemeente automatisch 
de gegevens van je partner aan 
ons door. Die zie je terug op je 
UPO. Woon je samen? Dan staat 
je partner niet automatisch op 
je UPO. Je moet in dat geval je 
 partner zelf aanmelden bij ons 
fonds. Dat kan achter de inlog op 
onze website www.pf-msd.nl.

1

2

Je opgebouwde 
pensioen
Op het pensioenoverzicht zie je wat 
je aan pensioen hebt opgebouwd 
bij ons fonds tot aan 1 januari 2019. 
De  bedragen zijn bruto jaarbedragen. 
Belasting en premies gaan daar nog 
vanaf.

3

Te bereiken  pensioen
Verder lees je op het UPO ook het te bereiken  pensioen, 
als je op dit moment nog pensioen  opbouwt. Dat is het 
pensioen dat je op je 67ste krijgt als je situatie tussen-
tijds niet verandert. Het bedrag is een  verwachting die 
geldt voor de situatie op dit moment.

Binnenkort ontvang je een pensioenoverzicht van 

 Pensioenfonds MSD. Hierop zie je hoeveel pensioen je 

hebt opgebouwd bij ons fonds. Dit overzicht heet het 

UPO, kort voor Uniform Pensioenoverzicht. Wij leiden 

je in 5 stappen door het UPO en geven een aantal 

handige tips.

4

Pensioen voor  
je nabestaanden 

en bij arbeids
ongeschiktheid
Er is bij ons fonds een 
 pensioen voor je partner 
(partnerpensioen) en kinderen 
(wezenpensioen) geregeld als 
je komt te  overlijden. Op je UPO 
lees je hoeveel je nabestaanden 
krijgen. Ook lees je op je UPO wat 
er voor je geregeld is bij arbeids-
ongeschiktheid.

5

Mijn  
pensioen,  

mijn  

Wanneer  
ontvang je het 
UPO?
In mei ontvangt iedereen het nieuwe 
UPO van Pensioenfonds MSD. Dat is 
voor oud-werknemers eerder dan de 
afgelopen jaren.

Het UPO ontvang je digitaal
Pensioenfonds MSD is digitaal. Je ontvangt dus een e-mail dat het UPO klaar staat 
in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op onze website www.pf-msd.nl. 
Alleen als je gekozen hebt voor verzending per post, ontvang je het UPO op papier.

Let op: inloggen in Mijn Pensioencijfers gaat via DigiD. De overheid stelt steeds 
 hogere eisen aan het beveiligen van digitale gegevens. Daarom verandert het 
inloggen met DigiD: je logt voortaan in twee stappen in. Met je gebruikersnaam 
en wachtwoord én een tweede controle. Meer informatie vind je op www.digid.nl. 

UPO

| 6 |



‘Geen grijze 
muizencircus’

In gesprek met… 
Annelies Boorsma 
& Ingrid Pennings

Annelies Boorsma en Ingrid Pennings zijn lid van de Administratie- en 

Communicatiecommissie (A&C) van Pensioenfonds MSD. Annelies sinds 

vier jaar, Ingrid sinds vorig jaar. Beide zijn ze er trots op om hun steentje 

bij te dragen aan Pensioenfonds MSD. Waar ze eerst misschien nog weinig 

wisten van pensioen, zijn ze nu helemaal op de hoogte. ‘Pensioen is een veel 

leuker onderwerp dan ik vroeger dacht’, aldus Annelies.

Wat doet de commissie?
Annelies: ‘Wij ondersteunen het 
 bestuur van het pensioenfonds op 
het gebied van administratie en 
 communicatie. We kijken binnen de 
commissie of we aan de  wettelijke 
kaders voldoen, en waar we een 
 extra stap kunnen zetten in heldere 
communicatie met de deelnemers.’

Waar komt jullie interesse in 
 pensioen vandaan?
Annelies: ‘Ik werk bij HR en weet 
dus dat pensioen een hele belangrijke 
arbeidsvoorwaarde is. Vanuit mijn 
 vakgebied wilde ik er alles van weten. 
Hoe meer ik me erin verdiepte, hoe 
meer ik me realiseerde dat het mooi 
geregeld is binnen MSD.’

Ingrid: ‘Ik heb juist een hele andere 
achtergrond als IT-er. Pensioen en 
 communicatie is voor mij een hele  
andere tak van sport, maar wel iets 

waar ik me in vast wil bijten. Door de 
diversiteit binnen de commissie is er 
een hoop kruisbestuiving en draagt 
iedereen zijn eigen steentje bij.’

Waarom is communicatie zo 
belangrijk?
Annelies: ‘Pensioen is veelal geen 
 onderwerp waar mensen zich op 
jongere leeftijd uit zichzelf al in gaan 
verdiepen. Het is menseigen om dat 
onderwerp liever te laten voor wat 
het is. Doordat je vooral op jongere 
leeftijd verschil kan maken hoe hoog 
je  uiteindelijke pensioen zal zijn, is het 
onder de aandacht brengen van de 
mogelijkheden zo belangrijk.’

Ingrid: ‘En daarbij moeten mensen 
niet afhaken, omdat de tekst complex 
is. Om de materie op zo’n manier uit te 
leggen dat mensen het snappen, dat is 
telkens een uitdaging.’

Wat maakt werken voor 
 Pensioenfonds MSD zo bijzonder?
Ingrid: ‘De sfeer is goed en het werk 
is leuk. Maar wat ik echt bijzonder vind, 
is dat je werkt voor je eigen pensioen 
en dat van je collega’s.  
En het gaat verder dan dat: ook de 
belangen van de ex-collega’s die 
 pensioenaanspraken hebben bij het 
fonds en de  gepensioneerden gaan ons 
ter harte.’

Annelies: ‘Dat klopt, het is in ieders 
 belang dat het allemaal goed gaat. 
Als ik ermee bezig ben, dan ben ik er 
echt trots op. Ik sta er helemaal achter. 
Toen ik eraan begon, vond ik pensioen 
nog moeilijk en ingewikkeld. Dat is 
het ook, maar het is een veel leuker 
onderwerp dan ik ooit had gedacht.’

Heb je een boodschap voor de 
medewerkers van MSD?
Annelies: ‘Als mensen belangstelling 
hebben of enthousiast zijn om ook iets 
te doen voor het pensioenfonds, dan 
kan dat.’

Ingrid: ‘Het is geen grijze muizen-
circus, waar je niet tussen komt. 
Diversiteit is heel belangrijk. Mensen 
met verschillende achtergronden, uit 
diverse geledingen. Wil je bijvoorbeeld 
ook meewerken aan de communicatie? 
Spreek ons dan eens aan.’
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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.

Jouw vraag, ons antwoord
Veelgestelde vragen

Wanneer 
wordt mijn 
 pensioen 
 uitbetaald?

Je pensioen wordt op de 23ste 
van de 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,  
• 21 juni,  
• 23 juli, 
• 23 augustus,
• 23 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.

Hoeveel betalen mijn  werkgever en  
ik aan mijn pensioen?

totaal 
30%*

werknemer 

5%
werkgever 

25%
+

=

De pensioenpremie van ons fonds 
is vastgesteld op ongeveer 30% van 
de pensioengrondslag. De pensioen-
grondslag is je jaarsalaris min de 
 franchise. Over dit deel bouw je 
 pensioen op. Hoeveel premie je zelf 
betaalt over je vaste jaarsalaris en 
 eventuele ploegentoeslag zie je op je 
salarisstrookje. Je werkgever betaalt 
het andere deel. Afhankelijk van je 
 situatie betaal je ongeveer 5% van 
deze premie. Je werkgever betaalt de 
overige 25%. 

*  De percentages geven een indicatie. 
Afhankelijk van je situatie kunnen de 
werkelijke percentages iets afwijken. 

Contact
Je kunt ons…
...  Alle vragen stellen die je wilt. Houd daarbij je 
 klantnummer bij de hand. Dan kunnen we je sneller 
 helpen. Je vindt het klantnummer op de brieven en op 
elk  pensioenoverzicht dat je van ons ontvangt. 

 … bellen
Je kunt ons bellen: 088 - 116 3009.  
Wij zijn elke werkdag van 8.30 - 17.00 uur  
bereikbaar.

 
 

 … mailen
Kan naar: pf-msd@azl.eu.  
Dat kan 7 dagen per week.

 ... schrijven
Stuur je brief naar Pensioenfonds MSD, Postbus 4471, 
6401 CZ Heerlen. 
 
Of kijk op onze website www.pf-msd.nl.  
Daar vind je veel informatie over ons fonds en over 
pensioen in het algemeen.


