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Terugvorderingsbeleid 
 
Hoofdregel: correctie en terugvordering van te veel betaald pensioen 
 

Het recht op pensioen wordt bepaald door het pensioenreglement dat op de 

pensioengerechtigde van toepassing is. 

Mocht op enig moment blijken dat aan een pensioengerechtigde te veel pensioen is 

uitgekeerd, dan wordt vanaf dat moment het juiste bedrag uitgekeerd. Daarnaast wordt 

het in het verleden te veel uitgekeerde bedrag in beginsel teruggevorderd. 

 

Waarom terugvordering? 

Het vermogen van het pensioenfonds is bestemd voor alle deelnemers. Als onterecht te 

veel pensioen wordt uitbetaald aan een deelnemer of een groep van deelnemers, doen we 

daarmee de andere deelnemers tekort. 

Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin het belang van het individu naar de mening 

van het bestuur zwaarder weegt dan die van het collectief. Vandaar dat er een 

uitzondering is op de hoofdregel. 

 

Uitzondering op de hoofdregel 

 
Het pensioenfonds kan terugvordering van te veel uitgekeerd pensioen geheel of 

gedeeltelijk achterwege laten indien het voor de betrokkene niet duidelijk is of had 

kunnen zijn dat er te veel pensioen werd uitgekeerd. 

Het bestuur beoordeelt van geval tot geval of er sprake is van omstandigheden die 

aanleiding kunnen zijn om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.  

 

Betalingstermijn terugvordering 

 
Afhankelijk van de hoogte van het terug te vorderen bedrag worden in overleg met de 

betrokkene afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen het te veel uitgekeerde 

pensioen wordt terugbetaald. In beginsel wordt het terug te betalen bedrag ingehouden op 

de maandelijkse pensioenbetalingen. 

 

Klachtenprocedure 
 

Pensioenfonds Mercer heeft een klachtenreglement. Daarop kan de pensioengerechtigde 

een beroep doen bij verschil van mening over de terugvordering van het te veel 

uitgekeerde pensioen. Als de betrokkene het niet eens is met het oordeel van het bestuur 

over de klacht, dan kan hij zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Het 

pensioenfonds acht zich gehouden aan het advies van de Ombudsman tenzij 

zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.    


