
Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord! 
Een collega stelde de volgende vraag: “Ik vrees dat ik  
onvoldoende geld heb als ik straks met pensioen mag.  
Die AOW vertrouw ik niet en via MSD bouw ik nu ook 
minder op. Wat kan ik zelf doen?”

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers. Een 
basisinkomen van de overheid op grond van de Algemene  
Ouderdomswet vormt pijler 1. Iedereen die in Nederland 
woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte  
daarvan is afgestemd op het minimumloon.

Pijler 2 is pensioenopbouw via de werkgever, in jouw  
geval momenteel bij MSD. Daarvoor betalen jij én MSD  
pensioenpremies. Hiermee vul je je AOW straks aan.  
Toch kan je vrees terecht zijn: de koopkracht van pensioenen 
uit Pijler 1 en 2 toont inderdaad een dalende tendens.
Veel hangt af van wat je straks nodig hebt. De één wil pas na 
het bereiken van de pensioenleeftijd z’n hypotheek aflossen  
en leuke dingen doen met het geld, terwijl de ander schulden-
vrij aan z’n pensioen begint en het blijst wordt van een potje 
biljarten of een dagje vissen. 

Hoe dan ook: als je afkoerst op een pensioeninkomen van 
minder dan 70% van je laatstverdiende loon, dan kan je 
aanvullend pensioen opbouwen, bijvoorbeeld via banksparen 
en/of koopsompolissen, waarbij de inleg (premie, spaargeld) 
fiscaal aftrekbaar is. Dit is de 3de pijler.
Het is complexe materie, maar op internet vind je rekentools 
waarmee je een eventueel pensioentekort kunt berekenen.  
Kan je eenmalig of structureel wat geld opzijzetten, zoek dan 
een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies 
op maat.

Laatste tip: heb je een koophuis, dan zou je kunnen proberen 
om regelmatig wat af te lossen op je hypotheek, zeker nu de 
hypotheekrenteaftrek minder wordt en de spaarrente laag is. 
Dat stukje schuld ben je voor altijd kwijt. Hoef je straks  
minder, of zelfs niets voor huisvesting te betalen, dan ga je  
een stuk ‘rijker’ met pensioen! 

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit Boxmeer,  
Oss en Haarlem. Heb je een vraag over pensioenzaken,  
stel ’m dan aan het P-team, via beter@merck.com. 


