
Pensioenvraag?

Het P-team geeft 
antwoord! 
Rini Coolen uit Oss stelde de volgende vraag: “De pen-
sioenopbouw is per januari 2015 verlaagd van 2,15 naar 
1,875% procent. Daardoor betaalt 70 % van de werkne-
mers nu minder pensioenpremie, zo hoorde ik op het 
nieuws. Maar bij mij is de pensioenpremie zelfs gestegen. 
Hoe kan dat?”

Bij een lager opbouwpercentage zou je verwachten dat je  
ook minder pensioenpremie hoeft te betalen, maar dat is 
helaas niet altijd zo. Grootste boosdoener is de huidige lage 
rente. De wet schrijft voor dat pensioenfondsen een kosten-
dekkende premie moeten innen bij werkgever en werk-
nemer. Het geld dat nu wordt ingelegd voor pensioen later, 
groeit minder snel aan als de rente laag is. Er zijn nog meer 
oorzaken, daarover kon je meer lezen in het pensioenartikel 
in Beter 1 van dit jaar, maar de lage rente is de belangrijkste.

Dat de lagere opbouw bij veel andere werknemers wél  
heeft geleid tot een lagere premie komt door de impact  
van de premieverlaging bij enkele (zeer) grote fondsen,  
zoals ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW, samen 
goed voor bijna de helft van alle Nederlandse pensioenen. 
Mogelijk berekenen andere fondsen premies aan de hand 
van een iets hogere rente. Dat mag, maar wij doen dat  
niet, omdat we onszelf daarmee ‘te rijk rekenen’. 

Dat je nu zelfs meer premie betaalt dan vorig jaar kan te  
maken hebben met het feit dat je jaarsalaris hoger is dan 
vorig jaar. Met een hoger salaris bouw je meer pensioen  
op en dus moet er ook meer pensioenpremie worden geïnd. 
Ook het hanteren van de lagere franchise speelt hierbij een 
rol, ook daarover stond meer in Beter 1.

Lees ook even de nieuwste uitgave van ‘Beter Pensioen’. 
Die geeft nog meer duidelijkheid.

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts uit Boxmeer, 
Oss en Haarlem. Zij geven praktische uitleg over de  
MSD pensioenregeling, gaan in op de actualiteit en  
leggen moeilijke pensioentermen uit. Heb je een  
vraag over pensioenzaken, stel ’m dan aan het P-team,  
via beter@merck.com.
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