
Financiële positie en herstelplan Stichting Pensioenfonds Mercer

Dekkingsgraad

BDG boven circa 125%
Je ontvangt mogelijk een volledige verhoging
van jouw pensioen en indien mogelijk halen we
ook eerder gemiste toeslagen in.

BDG tussen 110%  en circa 125%
Ons fonds gaat jouw pensioen misschien
gedeeltelijk verhogen.

BDG tussen 104,2%  en 110%
Ons fonds kan jouw pensioen niet verhogen.

BDG tussen 100%  en 104,2%
Ons fonds kan jouw pensioen niet verhogen.

BDG onder 100%
Ons fonds kan niet meer meewerken aan
waardeoverdrachten.
Ons fonds kan jouw pensioen niet verhogen.

Bijstorting werkgever indien naar verwachting
geen herstel naar een dekkingsgraad van 105%
in 3 jaar.

Ontwikkeling dekkingsgraad
Op de website kun je onder financiële positie de laatst bekende ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad terugvinden.

Eigen vermogen
Het is dus belangrijk dat we meer geld hebben dan dat we aan pensioenen moeten uitbetalen. Als de waarde van onze bezittingen groter is 
dan de verplichtingen die we hebben, dan hebben we een eigen vermogen.

Hoe hoog moet dit eigen vermogen zijn?
Hiervoor heeft De Nederlandsche Bank een berekening bedacht. Er wordt geld opzijgezet voor risico’s. We beleggen het geld. Maar we kunnen 
soms verlies maken, in plaats van winst. Of de rente is opeens heel laag. Daardoor brengt het geld minder op. Om deze risico's op te kunnen 
vangen moet het fonds een ‘vereist eigen vermogen’ aanhouden. Per 31 december 2018 bedroeg de vereiste dekkingsgraad 111,5%.

De (beleids)dekkingsgraad van ons fonds wordt maandelijks gepubliceerd. Kijk voor de actuele situatie in het nieuwsarchief. Als de 
dekkingsgraad > 100% is de waarde van onze bezittingen groter is dan de verplichtingen die we hebben.

Herstelplan
De financiële situatie van het fonds is op dit moment niet goed. De (beleids)dekkingsgraad ligt onder de wettelijk vereiste dekkingsgraad. 
Zolang er sprake is van deze situatie stelt het fonds jaarlijks opnieuw een herstelplan op. Het herstelplan heeft een looptijd van 10 jaar en 
hierin geeft het fonds aan op welke wijze de (beleids)dekkingsgraad van ons fonds zal toegroeien naar het wettelijk vereiste niveau. Per 31 
december 2018 bedroeg de vereiste dekkingsgraad 111,5% en de aanwezige beleidsdekkingsgraad 103%.

Op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2018 heeft het fonds in 2019 een aanvullende premie van de werkgever ontvangen. Het 
fonds hoefde op basis van het herstelplan per 31 december 2018  (inclusief aanvullende premie door de werkgever) geen extra maatregelen 
te nemen. De actuele dekkingsgraad per 31 december 2018 na aanvullende premie van de werkgever bedroeg 101,8%.

Op basis van het herstelplan dat begin april 2018 is ingediend, zal het fonds de komende jaren in ieder geval geen toeslagen kunnen verlenen 
(indexatie) op het pensioen van de arbeidsongeschikte deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden.

Vanzelfsprekend houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hieronder kunt u lezen wat de impact van de beleidsdekkingsgraad  (BDG) op jouw pensioen is als je arbeidsongeschikt, uit dienst of
gepensioneerd bent.

De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van:
 - hoeveel geld het fonds heeft (het vermogen)
 - hoeveel het fonds nu én later aan pensioen moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen)

Als de dekkingsgraad 100 procent is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan
die 100 procent, omdat het fonds ook reserves aan moet houden. Deze reserves zijn nodig om de risico’s te beheersen en noemen we het
eigen vermogen.

De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan het gemiddelde van de dekkingsgraden van de 12 maanden voorafgaand aan het moment van
vaststelling (inclusief de dekkingsgraad op het moment van vaststellen).


