
Stichting Pensioenfonds Mercer 
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Uniform Pensioenoverzicht 2017 
 
Stand per  «datum» 

 

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL 
VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT EN KUNT U OOK VINDEN OP DE WEBSITE VAN HET FONDS. 

 

 

 
Uw persoonlijke gegevens 

Naam       «Naam» 
Geboren op      «Geboortedatum» 
Burgerservicenummer     «Sofinummer» 
Werkgever      Mercer (Nederland) B.V. 
Deelnemersnummer     «Deelnemersnummer» 
 
Uw partner 

Naam       «Naam_Partner» 
       
Uw pensioengegevens 

Pensioenuitvoerder     Stichting Pensioenfonds Mercer 
Soort regeling (bruto regeling)    Uitkeringsovereenkomst 
Datum in dienst bij huidige werkgever   «Datum_in_dienst» 
Datum start aan deze pensioenregeling   «Toetredingsdatum» 
Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling  € «Pensioengevend_salaris» 
U bouwt geen pensioen op over    € «Franchise» 
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt   € «Pensioengronslag» 
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw   «opbouw»% 

 
Let op: Indien u deelneemt aan de vrijwillige bijspaarregeling bedraagt het deel waarover u geen 

pensioen opbouwt  € 13.446. 

 

 
 
Welk pensioen kunt u verwachten? 
 

 

 
Wat krijgt u als u met pensioen gaat? 

 
Tot «datum» heeft u bij ons pensioen opgebouwd:  
vanaf 67 jaar zolang u leeft    € «OPO67» bruto per jaar 
 
Als u tot «pensioendatum» blijft werken bij deze werkgever, dan kunt u bij Stichting Pensioenfonds 
Mercer aan pensioen verwachten:  
vanaf 67 jaar zolang u leeft    € «OPU67» bruto per jaar 
 
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  
 
Let op: Bij bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Uw 

pensioen kan door een scheiding fors lager uitvallen. Kijk in de toelichting voor meer informatie. De 
toelichting kunt u ook lezen op www.pensioenfondsmercer.nl. 
 
Let op: Indien u deelneemt aan de vrijwillige bijspaarregeling is daar in de bovenstaande bedragen 

rekening mee gehouden. Voor meer informatie over de vrijwillige bijspaarregeling wordt verwezen 
naar artikel 6 van het Pensioenreglement 2015.   
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Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt? 
 
Stel u overlijdt voor uw 67

e
 jaar en op het moment van overlijden neemt u deel aan deze regeling. 

 

Uw partner krijgt dan:  
vanaf uw overlijden tot zijn/haar 67-jarige leeftijd  € «PPTPPU» bruto per jaar 
vanaf 67-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft   € «PPU» bruto per jaar  
 
Elk kind krijgt dan: 
vanaf uw overlijden totdat hij/zij 21 jaar is of als uw kind 
studeert of invalide is totdat hij/zij uiterlijk 27 jaar is  € «WZP» bruto per jaar  
 
Let op: Bij bovenstaande bedragen is wel rekening gehouden met een eventuele scheiding. De 

uitkering voor een ex-partner staat niet op dit overzicht vermeld. Kijk in de toelichting voor meer 
informatie. De toelichting kunt u ook lezen op www.pensioenfondsmercer.nl. 

 

 

 
Wat krijgt u als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt?  

 
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt gaat u pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Daarnaast 
krijgt u bij arbeidsongeschiktheid van Stichting Pensioenfonds Mercer een aanvulling op de WIA-
uitkering van de overheid. 
 
Als u volledig arbeidsongeschikt wordt en arbeidsongeschikt blijft, krijgt u vanaf moment 
arbeidsongeschiktheid zolang de arbeidsongeschiktheid bestaat, doch uiterlijk totdat u 67 jaar 
bent: € «WIAexcedent» bruto per jaar exclusief WIA-uitkering 
 
Kijk in de toelichting voor meer informatie, ook over de gevolgen van (gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheid voor de verdere opbouw van uw pensioen. De toelichting kunt u ook lezen 
op www.pensioenfondsmercer.nl. 

 

 
 
Hoe zeker is uw pensioen? 
 

 

 
De hoogte van uw pensioen staat niet vast 

 
De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. Wij 
hebben te maken met onder meer de volgende zaken: 
 

 Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 

 Een lage rente maakt pensioen duurder. 

 De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen. 
 
Kijk op onze website www.pensioenfondsmercer.nl voor meer informatie over onze financiële 
situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. 
 
Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, heeft Stichting Pensioenfonds Mercer een 
herstelplan gemaakt. Kijk op onze website www.pensioenfondsmercer.nl voor meer informatie. 
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Verhoging pensioen 
 

Uw pensioenfonds verhoogt de pensioenen van de actieve deelnemers ieder jaar per 1 april met 
de prijsontwikkeling. Voor deelnemers die tot en met 31 december 2014 deelnemer waren aan 
Pensioenreglement I (eindloonregeling) geldt tot en met 1 april 2017 dat deze verhoging maximaal 
gelijk is aan de procentuele stijging van het pensioensalaris van de deelnemer. 
 
Uw pensioen is in 2015 verhoogd met 0,75% of met maximaal de procentuele stijging van het 
pensioensalaris indien dit lager dan 0,75% is. 
 
Uw pensioen is in 2016 met 0,41% verhoogd, of met maximaal de procentuele stijging van het 
pensioensalaris indien dit lager dan 0,41% is. 
 
Uw pensioen wordt in 2017 met 0,36% verhoogd, of met maximaal de procentuele stijging van het 
pensioensalaris indien dit lager dan 0,36% is. 
 
Als u niet meer meedoet aan deze pensioenregeling, als u arbeidsongeschikt bent of als u al 
pensioen krijgt, wordt uw pensioen op een andere manier aangepast aan de stijging van de 
prijzen. Wij proberen dan ieder jaar per 1 januari uw pensioen te verhogen met de 
prijsontwikkeling. Als richtlijn voor de jaarlijkse aanpassing geldt de procentuele ontwikkeling van 
de CPI, alle huishoudens, afgeleid, zoals dit wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De eventuele aanpassing vindt plaats op basis van de procentuele ontwikkeling van de 
consumentenprijsindexcijfers over de maand oktober voorafgaande aan de datum van indexering 
ten opzichte van de maand oktober van het jaar daarvoor. Of dit gebeurt, is afhankelijk van de 
financiële positie van het pensioenfonds.  
 
Kijk in de toelichting voor meer informatie over de toeslagverlening. De toelichting kunt u ook lezen 
op www.pensioenfondsmercer.nl. 
 
Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van 
het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het 
pensioen als volgt: 
 
      Stijging van de prijzen*            Verhoging pensioen 
     Actieve deelnemers Niet actieve deelnemers 
2016  0,41%   Maximaal 0,41%               0,00% 
2015  0,75%   Maximaal 0,75%               0,00% 
2014  0,90%   0,90%**                0,00% 
2013  1,98%   1,98%**                0,00% 
2012  2,33%   2,33%**                0,00% 
 
*  Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Consumenten Prijsindexcijfer alle huishoudens         
              afgeleid voor de maand oktober 
**  Verhoging is alleen van toepassing voor actieve deelnemers aan de middelloonregeling 
 zoals van toepassing voor 1 januari 2015 (Pensioenreglement II) .  
 
Voor niet actieve deelnemers geldt dat Stichting Pensioenfonds Mercer het pensioen de komende 
jaren waarschijnlijk niet kan verhogen.  
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Meer weten? 
 

 

 
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht? 

 
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via 
uw werk heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na 
pensionering. En u kunt uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken. 

 

 

  

 
Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft? 

 
Op www.pensioenfondsmercer.nl ziet u welke keuzes u heeft. En vindt u informatie over uw 
pensioenregeling.  
 
Let op: Bij de keuzes die u heeft is het mogelijk om het partnerpensioen te ruilen voor een 

verhoging van het ouderdomspensioen. Van uw partnerpensioen kan echter een gedeelte niet 
uitruilbaar zijn voor ouderdomspensioen. 
 
Uw partnerpensioen bestaat uit twee delen:  
een niet-uitruilbaar gedeelte van     € «Ppgeen_uitruil» bruto 
per jaar 
een uitruilbaar gedeelte van     € «Ppuitruil» bruto per jaar 

 

 

 
Heeft u vragen? Of wilt u een wijziging doorgeven? 

 
Neem dan contact met ons op. Op www.pensioenfondsmercer.nl kunt u ook terecht voor meer 
informatie. Stichting Pensioenfonds Mercer is bereikbaar via de e-mail 
pensioenfonds.mercer@mercer.com of neem contact op met Henk van Hagen bereikbaar op 
telefoonnummer 020 4313 732 of Jan Witte bereikbaar op telefoonnummer 020 4313 782. 

 

 

 
Pensioenaangroei factor A in 2016     €   «Factor_A» 

 
U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan 
te vullen met lijfrentes. 
 
Kijk in de toelichting voor meer informatie. De toelichting kunt u ook lezen op 
www.pensioenfondsmercer.nl. 
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