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Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.
Gebeurtenissen zoals:
· arbeidsongeschiktheid;
· een overlijden;
· trouwen;
· samenwonen;
· scheiden;
· veranderen van baan,
hebben gevolgen voor uw pensioen of voor het pensioen van uw nabestaanden.
Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Meer hierover vindt u terug in uw
pensioenreglement. Dat kunt u inzien op www.pensioenfondsmercer.nl.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Bij pensionering

Opgebouwd pensioen tot 01-01-2017
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot 01-01-2017 heeft opgebouwd. Stel dat uw
dienstverband is beëindigd op 01-01-2017, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met
pensioen gaat.

Te bereiken pensioen
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het
pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag als u tot die datum blijft werken, en zonder
wijzigingen pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling.

Scheiding
Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerde partnerschap kan
het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen.
Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven en wij hebben de verdeling bevestigd, dan
ontvangt uw ex-partner van ons vanaf uw pensionering het overeengekomen deel. Dit deel wordt
bij uitbetaling in mindering gebracht op het getoonde pensioen bij pensionering. U zult dan dus
minder pensioen ontvangen dan op het overzicht staat vermeld.
Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen
wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie
hebben bevestigd, is het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner in mindering gebracht op uw
pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat vermeld wordt dan geheel aan u uitbetaald.
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.pensioenkijker.nl.

Bij overlijden
Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Voor uw partner een
levenslang partnerpensioen en voor uw kinderen een tijdelijk wezenpensioen.

Uw partner is degene met wie u gehuwd bent, of met wie u geregistreerd staat in de registers van
de burgerlijke stand op grond van artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek, of met wie u een
notarieel verleden samenlevingscontract heeft gesloten, een gezamenlijke huishouding voert en de
partner schriftelijk is aangemeld bij het pensioenfonds. Uw kinderen zijn uw eigen kinderen en
stief- of pleegkinderen die als eigen kind worden onderhouden en opgevoed.

Indien u als actief deelnemer overlijdt voor uw pensioendatum (dus op het moment dat u een
dienstverband met Mercer (Nederland) B.V. heeft) wordt aan uw partner een aanvullend tijdelijk
partnerpensioen toegekend.

Bij arbeidsongeschiktheid
Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt
verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt
deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en inkomen naar
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Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage
arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.

Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage gebruikt
het pensioenfonds om te bepalen of u volledig arbeidsongeschikt bent. U bent volledig
arbeidsongeschikt als het percentage dat het UWV heeft vastgesteld 80% of meer is.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt 10% van het pensioensalaris (tot de maximale
uitkeringsgrondslag van de WIA), verhoogd met 70% van het pensioensalaris dat boven de
maximale uitkeringsgrondslag van de WIA uitkomt.
Als u deels arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een gedeelte van het
arbeidsongeschiktheidspensioen. In het pensioenreglement is exact omschreven hoeveel procent
er uitgekeerd wordt bij bepaalde percentages arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast gaat de opbouw van uw pensioen door zolang u arbeidsongeschikt bent. Als u deels
arbeidsongeschikt wordt, bouwt u maar voor een deel pensioen op. In het pensioenreglement is
exact omschreven hoeveel procent pensioenopbouw er plaatsvindt bij bepaalde percentages
arbeidsongeschiktheid.

Verhoging pensioen (ook wel indexatie of toeslag genoemd)

Actieve deelnemer
Uw pensioen wordt op 1 april 2017 met 0,36% verhoogd, of met maximaal de procentuele stijging
van het pensioensalaris indien dit lager dan 0,36% is.

Zolang u pensioen opbouwt, wordt uw pensioen jaarlijks verhoogd met de prijsontwikkeling. Deze
verhoging is onvoorwaardelijk. Er wordt premie voor betaald door uw werkgever.

Niet actief deelnemer, pensioengerechtigd of arbeidsongeschikt
Als u niet meer meedoet aan deze pensioenregeling, als u al pensioen krijgt of als u
arbeidsongeschikt bent, wordt uw pensioen op een andere manier aangepast aan de stijging van
de prijzen. Wij proberen dan ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Of dit
gebeurt, is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Voor niet actieve deelnemers geldt dat Stichting Pensioenfonds Mercer het pensioen de komende
jaren waarschijnlijk niet kan verhogen.

Factor A (pensioenaangroei in 2016)

Heeft u afgelopen jaar nog pensioen opgebouwd bij pensioenfonds Mercer dan staat er voor u ook
een Factor A vermeld. Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben voor uw
belastingaangifte over het jaar 2016.

Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze
pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt
u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst. Deze vindt u op
www.belastingdienst.nl.

Meer weten?

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.


