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Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondsmercer.nl. 

Uniform Pensioenoverzicht 2019 
 
Stand per 1 januari 2019 
 

 

 
 

 
Uw persoonlijke gegevens 
Naam:  De heer A. Naam 
Geboren op: dd-mm-yyyy 
Werkgever: Mercer (Nederland) B.V. 
Registratienummer:  123 
 
Uw partner 
Naam: Mevrouw B. Naam 
Geboren op: dd-mm-yyyy 
 
Uw pensioengegevens 
Pensioenuitvoerder: Stichting Pensioenfonds Mercer 
Soort pensioenregeling: Uitkeringsovereenkomst 
Datum in dienst bij huidige werkgever: dd-mm-yyyy 
Datum start pensioenopbouw: dd-mm-yyyy 
 
Pensioenleeftijd bij Pensioenfonds Mercer: 67 jaar 
Gemiddeld premiepercentage 
voor alle deelnemers  
dat uw werkgever in 2018 afdroeg:   56,7% van de pensioengrondslag 
Premiepercentage dat u betaalde in 2018:     0,0% van de pensioengrondslag 
 
Uw salaris dat meetelt voor uw 
pensioenregeling: € xx,xx 
U bouwt geen pensioen op over: € xx,xx 
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt:  € xx,xx 
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw:  1,875% 
Percentage dat u werkt in verhouding 
tot een volledig dienstverband:  x,xx% 
 
Raadpleeg uw Pensioen 1-2-3 voor meer informatie over uw pensioenregeling. U 
vindt uw Pensioen 1-2-3 op www.pensioenfondsmercer.nl. 
 

 
 



Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondsmercer.nl. 

Welk pensioen kunt u verwachten? 
 

 

 
 

 
Wat heeft u aan pensioen opgebouwd? 
Tot 1 januari 2019 heeft u bij ons pensioen opgebouwd: 
vanaf 62 tot 65 jaar  : €   xx,xx bruto per jaar 
vanaf 65 tot 67 jaar  : €   xx,xx bruto per jaar 
vanaf 67 jaar zolang u leeft:  : €   xx,xx bruto per jaar 
 
Wat krijgt u als u met pensioen gaat? 
Als u tot 67 jaar blijft werken bij deze werkgever, dan kunt u bij Stichting 
Pensioenfonds Mercer aan pensioen verwachten: 
vanaf 62 tot 67 jaar  : €   xx,xx bruto per jaar 
vanaf 65 tot 67 jaar  : €   xx,xx bruto per jaar 
vanaf 67 jaar zolang u leeft:  : €   xx,xx bruto per jaar 
 
Uw pensioenregeling is op 1 januari 2019 gewijzigd. Uw pensioenregeling is op de 
volgende punten gewijzigd: de franchise. 
 
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 
Let op: Als u bent gescheiden en u heeft dit aan ons doorgegeven, dan is bij 
bovenstaande bedragen rekening gehouden met uw scheiding. Een deel van uw 
pensioen is naar uw ex-partner gegaan. 

 

 
 
 
 

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt? 
Stel u overlijdt en op het moment van overlijden neemt u deel aan deze regeling. 
 
Uw partner krijgt dan: 
vanaf uw overlijden tot zijn of haar 67-jarige leeftijd: €   xx,xx bruto per jaar 
vanaf 67-jarige leeftijd zolang hij of zij leeft: €   xx,xx bruto per jaar 
 
Elk kind krijgt dan: 
vanaf uw overlijden totdat hij of zij 21 jaar is, of, als uw kind studeert of invalide is, 
totdat hij of zij uiterlijk 27 jaar is:                €   xx,xx bruto per jaar 
 
Bij bovenstaande bedragen is rekening gehouden met een eventuele scheiding. De 
uitkering voor een ex-partner staat niet op dit overzicht. 
 
Let op: Uw nabestaanden krijgen mogelijk geen uitkering als u overlijdt en niet meer 
bij deze werkgever werkt. Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor inzicht in wat 
uw nabestaanden krijgen als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan en wat 
zij krijgen wanneer u niet meer bij deze werkgever werkt. 

 

 
 

 
Wat krijgt u als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt? 
 
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt dan gaat uw 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 het moment van ingang van uw arbeidsongeschiktheid en zolang uw 
arbeidsongeschiktheid duurt, doch uiterlijk totdat u 67 jaar bent 
(exclusief uw WIA-uitkering):  €   xx,xx bruto per jaar 
 
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.  

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u 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 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 www.pensioenfondsmercer.nl voor meer 
informatie. 
 

 

 
 
 
 
 

 

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) gold tot en met 
1 april 2017 dat deze verhoging maximaal gelijk was aan de procentuele stijging 
van het pensioensalaris van de deelnemer: 

- Uw opgebouwde pensioen is in 2017 met 0,36% verhoogd, of met 
maximaal de procentuele stijging van het pensioensalaris als dit lager dan 
0,36% was. 

- Uw opgebouwde pensioen is in 2018 met 1,34% verhoogd, of met 
maximaal de procentuele stijging van het pensioensalaris als dit lager dan 
1,34% was. 

- Uw opgebouwde pensioen wordt in 2019 met 1,68% verhoogd. 
 
Als u niet meer actief deelneemt aan deze pensioenregeling, als u arbeids-
ongeschikt bent of als u 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 het consumentenprijsindexcijfer 
(CPI), alle bestedingen, 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 de verhoging van het pensioen ten 
opzichte van de maand oktober van het jaar daarvoor. Of de verhoging plaatsvindt, 
is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en dat mag wettelijk 
niet als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%. 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                                    Verhoging pensioen 
             van de prijzen *1     Actieve deelnemers *2       Niet actieve deelnemers 
                                                                                
2019             1,68%                   Maximaal 1,68%                           0,00% 
2018             1,34%                   Maximaal 1,34%                           0,00% 
2017             0,36%                   Maximaal 0,36%                           0,00% 
 
*1 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
*2 Verhoging voor actieve deelnemers vindt plaats per 1 april van het betreffende jaar 
 

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

 



Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondsmercer.nl. 

 

 
 

 
Verlaging pensioen 
Uw pensioen kan in bepaalde situaties worden verlaagd. De afgelopen jaren is uw 
pensioen niet verlaagd. Het verlagen van de pensioenaanspraken en -rechten is bij 
Stichting Pensioenfonds Mercer op dit moment niet aan de orde, mede omdat uw 
werkgever een zogenaamde bijstortingsverplichting heeft op basis van de 
uitvoeringsovereenkomst. Uw werkgever betaalt een zodanige extra premie 
waarmee naar verwachting de dekkingsgraad van het fonds binnen drie jaar op 
105% uitkomt. 
 

 
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 en samen met uw eventuele partner 
uw gezamenlijk pensioen bekijken.  
 
Pensioen opgebouwd in een nettopensioenregeling is niet opgenomen op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl 
 

 

 
 

 
Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft? 
Op Pensioen 1-2-3 (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 een 
gedeelte niet uitruilbaar zijn voor ouderdomspensioen. 
 
Uw partnerpensioen bestaat uit twee delen: 
Een niet-uitruilbaar gedeelte van: €   xx,xx bruto per jaar 
Een uitruilbaar gedeelte van: €   xx,xx bruto per jaar 
 
Ten slotte vindt u op onze website ook ons jaarverslag en beleggingsinformatie. 
 

 

 

 
Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van Stichting Pensioenfonds 
Mercer? 
 
De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Mercer is per  
31 december 2018: 103,0%. 
 
Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, maakte Stichting Pensioenfonds 
Mercer een herstelplan. 

 
 

  

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondsmercer.nl. 

 

 

 
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 als volgt bereikbaar: 
Mevrouw Rahma Cherrat 
Telefoon: 085 2104093 
Mail: rahma.cherrat@appelpensioen.nl / pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl 
 
Als u een vraag schriftelijk wilt stellen, dan kunt u de brief sturen naar: 
Stichting Pensioenfonds Mercer 
T.a.v. mevrouw Rahma Cherrat 
Postbus 30396 
1303 AJ  ALMERE 
 

 

 
 

 
Pensioenaangroei factor A in 2018:  € xx,xx 
 
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. 
 

 
Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons 
bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. 

U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden op www.pensioenfondsmercer.nl. 
De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in 

Nederland. Dus ook op Stichting Pensioenfonds Mercer.  
 

http://www.pensioenfondsmercer.nl/


Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondsmercer.nl. 

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2019 
 

 

 
 

 
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 1 januari 2019 
Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot 1 januari 2019 heeft opgebouwd. 
Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 1 januari 2019, 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 pensioendatum 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. 
 
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. 
 
Het pensioen dat is bestemd voor uw ex-partner is in mindering gebracht op uw 
pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat vermeld wordt geheel aan u 
uitbetaald. 
 
Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op www.pensioenkijker.nl. 
 

 
  



Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondsmercer.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 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. 
 

 

  



Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.pensioenfondsmercer.nl. 

Hoe zeker is uw pensioen? 
 

 

 
 

 
Verhoging pensioen (ook wel indexatie of toeslag genoemd) 
 
Actieve deelnemer 
Uw pensioen wordt op 1 april 2019 met 1,68% verhoogd. 
 
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. 
 

 
 

Meer weten? 
 

 

 
 

 
Factor A (pensioenaangroei in 2018) 
  
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 2019. 
 
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. 
 

 

 

 
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 als volgt bereikbaar: 
Mevrouw Rahma Cherrat 
Telefoon: 085 2104093 
Mail: rahma.cherrat@appelpensioen.nl / pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl 
 
Als u een vraag schriftelijk wilt stellen, dan kunt u de brief sturen naar: 
Stichting Pensioenfonds Mercer 
T.a.v. mevrouw Rahma Cherrat 
Postbus 30396 
1303 AJ  ALMERE 
 

 
 

Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons 
bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. 

U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden op www.pensioenfondsmercer.nl. 
De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in 

Nederland. Dus ook op Stichting Pensioenfonds Mercer. 

 
 


