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Hoewel bij het samenstellen 
van Ecolab Pensioen Nieuws de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid 
wordt betracht, kan de afwezig-
heid van eventuele (druk)fouten 
en onvolledig-heden niet worden 
gegarandeerd. Wij aanvaarden 
dan ook geen enkele aansprake-
lijkheid voor de gevolgen van 
hetgeen wordt ondernomen of 
nagelaten op basis van deze 
uitgave. Bovendien is een aantal 
zaken vereenvoudigd en zijn be-
dragen afgerond om de teksten 
prettig leesbaar te houden. U 
kunt daarom geen rechten ontle-
nen aan deze publicatie.
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Kiezen voor later
Stichting Pensioenfonds Ecolab (‘het 
Pensioenfonds’) vindt het belangrijk 
dat u weet hoe uw pensioenregeling 
werkt en wat de mogelijkheden zijn. 
Dan kunt u nu namelijk de juiste 
beslissingen nemen waar u later 
voordeel van hebt. Misschien wilt u 
wel eerder stoppen met werken, of 
juist later.

U kunt ook de eerste jaren voor 
een hoger pensioen kiezen, gevolgd 

door jaren met een lagere uitker-
ing. Daarnaast is het mogelijk uw 
partner-pensioen in te ruilen. Uw 
ouderdoms-pensioen wordt dan 
hoger. Dit doet u als u geen partner 
hebt, maar het kan ook als uw part-
ner een goed eigen pensioen heeft 
opgebouwd. Uw keuzes bepalen in 
ieder geval voor een deel hoe hoog 
uw pensioen wordt. En of u straks 
kunt doen wat u nu van plan bent! 

Economische ontwikkelingen
In Ecolab Pensioen Nieuws besteden 
wij aandacht aan zaken die bij het 
Pensioenfonds spelen. Maar wij bie-
den ook achtergrondinformatie over 
actuele economische en politieke 
ontwikkelingen. Die kunnen namelijk 
invloed hebben op het Pensioen-
fonds, en (indirect) ook op u. 
De huidige kredietcrisis is een goed 
voorbeeld; op pagina 2 leest u hier 
meer over. Verder staan we stil bij 
het toeslagenbeleid van het Pensioen-
fonds, het zogenaamde Verant-
woordingsorgaan en het AOW-gat. 

Wij zijn benieuwd wat u van de 
Nieuwsbrief vindt. Laat het ons - via 
Hans van Rooij - weten (zie pagina 
4). Wij wensen u in ieder geval veel 
leesplezier!
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Waarom deze nieuwsbrief?
Communicatie over uw pensioen heel belangrijk 
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Misschien is uw pensioendatum nog ver weg. Maar het is ook 
mogelijk dat u over enkele jaren al verwacht te stoppen met werken. In beide gevallen bepaalt de hoogte van 
uw pensioen voor een belangrijk deel hoe u er straks financieel voorstaat. En wat u nog kunt doen. 

Hoeveel geld u na uw pensionering nodig hebt, is natuurlijk ook afhankelijk van uw wensen. Wandelen in 
Nederland is nu eenmaal goedkoper dan zeilen in het Caraïbisch gebied! Ook al bent u jong en lijkt uw pen-
sioendatum ver weg, het loont de moeite om er nu al bij stil te staan. Zodat u beter op de hoogte bent van 
uw pensioenregeling, en weet wat u moet doen om uw pensioenwensen uit te laten komen. Dat hopen we te 
bereiken met deze Ecolab Pensioen Nieuws. Wij verwachten u drie of vier nieuwsbrieven per jaar te sturen.

Sinds vorig jaar heeft het Pensioenfonds een 
zogenaamd Verantwoordingsorgaan. Dit Verant-
woordingsorgaan geeft achteraf een oordeel over 
het bestuur van het Pensioenfonds, met name 
hoe het bestuur zijn beleid heeft uitgevoerd. 

Wie zitten er in?
In het Verantwoordingsorgaan zijn de drie belang-
hebbende partijen ieder met één persoon verte-
genwoordigd: de werkgever, de medewerkers en 
de gepensioneerden. Dankzij dit Verantwoordings-
orgaan is uw invloed op het Pensioenfonds dus 
verder vergroot. De volgende personen vormen 
samen het Verantwoordingsorgaan:

De werkgever De medewerkers De gepensioneerden

Paul van Rooijen Jan de Bakker (OR) Henk Couwenberg

Meer toezicht
Met de oprichting van dit Verantwoordingsorgaan voldoet het Pensioenfonds 
aan een belangrijke eis van de overheid: het verhogen van het toezicht op 
pensioenfondsbesturen. Het totale pakket aan (strengere) eisen wordt Pen-
sion Fund Governance genoemd, oftewel ‘goed pensioenfondsbestuur’. 

Pensioenplanning: het AOW-gat
Opgelet als u een jongere partner zonder eigen inkomen hebt!
Als u 65 jaar wordt, ontvangt u AOW van de overheid én pensioen van het 
Pensioenfonds. Hebt u op dat moment een jongere partner zonder eigen 
inkomen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een zogenaamde 
partnertoeslag. De AOW-uitkering wordt dan verdubbeld. Dat is zoals het nu is.
Vanaf 2015 gaat dit veranderen. De partnertoeslag wordt dan namelijk afge-
schaft. Als u óp of ná 1 januari 1950 bent geboren, kunt u hiermee te maken 
krijgen. Dit noemen we ook wel het AOW-gat.

Wat kunt u doen?
Als uw partner ook werkt en een goed pensioen opbouwt, hoeft u zich nor-
maal gesproken geen zorgen te maken. Maar als dit niet het geval is, kan uw 
AOW-gat behoorlijk oplopen. Hoe groter het leeftijdsverschil tussen u en uw 
partner, hoe groter het effect van de afschaffing van de partnertoeslag. 
Daarom adviseren wij u contact op te nemen met een financieel adviseur. 
Die kan u vertellen wat dit voor u betekent. En wat u daar op dit moment 
tegen kunt doen. Het is immers sneller 2015 dan u nu misschien denkt!

Vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze Ecolab Pensioen Nieuws een vraag over uw 
pensioenregeling, het Pensioenfonds of pensioen in het algemeen? Neem 
dan contact op met Hans van Rooij, de administrateur van het Pensioenfonds. 
U kunt hem bellen (030 - 608 2336), maar u kunt ook een e-mail sturen: 
hans.van.rooij@ecolab.com

14

Nieuw: het Verantwoordingsorgaan



Kredietcrisis raakt 
ook uw pensioen
Dit jaar geen toeslag
U hebt het in de krant kunnen lezen en op TV 
gezien: ook Nederland is geraakt door de wereld-
wijde kredietcrisis. Aandelen zijn in een aantal 
maanden een stuk minder waard geworden. 
Beleggers verloren veel geld. Door de krediet-
crisis zag ook het Pensioenfonds zijn vermogen 
afnemen. Hierdoor daalde onze dekkingsgraad en 
kunnen we u per 1 januari 2009 geen toeslag op 
uw pensioen geven. Dit betekent dat het Pensioen-
fonds de opgebouwde pensioenen en de ingegane 
pensioenen niet verhoogt.

Beleggen is noodzaak
Pensioenfondsen zijn in Nederland grote beleg-
gers. Het Pensioenfonds belegt ook een belang-
rijk deel van zijn vermogen in aandelen. We 
moeten wel. Om uw pensioen jaarlijks te kun-
nen laten groeien (via een toeslag), moeten we 
reserves opbouwen en ervoor zorgen dat ons 
vermogen stijgt. Hiervoor is het nodig dat we een 
deel van ons vermogen in aandelen beleggen. Die 
leveren op langere termijn namelijk het hoogste 
rendement. Dat hier risico’s aan zijn verbonden, 
weten we. Op dit moment zien we deze risico’s 
helaas beter dan ooit.

Dekkingsgraad gedaald, geen verhoging van 
pensioen
Ook wij verloren de afgelopen maanden veel geld 
op onze aandelen. Hierdoor daalde ons vermogen. 
Dat is het geld dat wij nodig hebben om de pen-
sioenen uit te kunnen keren. Het uitkeren van 
pensioenen aan huidige én toekomstige gepen-
sioneerden is onze verplichting. De verhouding 
tussen ons vermogen en onze verplichtingen noe-
men we de dekkingsgraad van het Pensioenfonds.

Om precies aan alle verplichtingen te kunnen 
voldoen, zou de dekkingsgraad 100% moeten 
zijn. De wettelijk minimaal vereiste dekkings-

graad is zelfs iets hoger: 105%. Begin 
2008 was onze dekkings-

graad nog 127%. Aan 
het einde van 2008 
is de dekkingsgraad 
gedaald tot ongeveer 
103%. Volgens ons 
toeslagenbeleid (zie 
pagina 3) kunnen wij 
u alleen een toeslag 

op uw pensioen geven 
als de dekkingsgraad 

minimaal 110% is. Daar 
blijven we nu dus helaas 

een stuk onder. Daarom kun-
nen wij per 1 januari geen 

toeslag toekennen.

Wat betreft het uitkeren van de pensioenen is 
er géén reden tot bezorgdheid. Het Pensioen-
fonds heeft op dit moment nog voldoende geld 
om de huidige pensioenen uit te keren. Ook 
voor de pensioenen van onze medewerkers 
- die pas over 10, 20, 30 of 40 jaar met pensioen 
gaan - is voldoende geld beschikbaar. 
 
Rentedaling ook ongunstig
Niet alleen de dalende aandelenkoersen hadden 
een negatief effect op de dekkingsgraad. Een 
sterke rentedaling had hetzelfde effect. Bij een 
hoge rente hoeven wij namelijk minder geld voor 
uw pensioen apart te houden. Is de rente laag, 
dan moet ons vermogen juist hoger zijn. Dus als 
de rente gaat stijgen, neemt ook onze dekkings-
graad weer toe. Behoorlijk ingewikkeld!

De prijzen stijgen ieder jaar. Hierdoor wordt geld 
steeds minder waard. Dit noemen we inflatie. 
Om er financieel niet op achteruit te gaan, zou 
uw pensioen eigenlijk met hetzelfde percentage 
moeten stijgen als de prijzen. Uw pensioen blijft 
dan waardevast. Die verhoging van uw pensioen 
noemen we toeslag. Hoe dit precies werkt hebben 
we vastgelegd in ons toeslagenbeleid.

Toeslag is voorwaardelijk
De toeslag op uw pensioen is voorwaardelijk. Het 
maakt hierbij niet uit of u op dit moment bij Ecolab 
werkt, oud-medewerker bent of al een pensioen 
ontvangt. Het bestuur van het Pensioenfonds 
beslist ieder jaar of uw pensioen kan worden 
verhoogd. Er moet namelijk wel voldoende            
geld voor zijn. 

Bij een dekkingsgraad van 125% of hoger kunt u 
rekenen op een volledige toeslag per 1 januari van 
het volgende jaar. Als de dekkingsgraad 

tussen 110 en 125% ligt, verhogen wij de pen-
sioenen gedeeltelijk. Is de dekkingsgraad láger 
dan 110%, dan verhoogt het Pensioenfonds de 
(opgebouwde) pensioenen níet.

Verschil tussen huidige en oud-medewerkers
Als u op dit moment bij Ecolab werkt, kijkt het 
Pensioenfonds naar de gemiddelde stijging van 
de lonen in Nederland (het loonindexcijfer); de 
toeslag is maximaal dit percentage. 

Bent u oud-medewerker, arbeidsongeschikt of 
ontvangt u al een pensioenuitkering? Dan kijkt 
het Pensioenfonds naar het prijsindexcijfer. Dit 
cijfer geeft aan met welk percentage de prijzen 
in Nederland zijn gestegen. Het Centraal Bureau 
voor de statistiek (CBS) stelt deze Consumenten-
prijsindex alle huishoudens ieder jaar vast. 

Tijdelijk geen 
waardeoverdracht 
van prepensioen
Veel deelnemers die zijn geboren óp of ná 1 
januari 1950 hebben ooit een prepensioen 
opgebouwd. Dit pensioen zou worden over-
gedragen naar het Pensioenfonds. Onlangs 
ontving u een brief hierover.

Nu de dekkingsgraad van het Pensioen-
fonds lager dan 105% is, kan toezicht-
houder De Nederlandsche Bank (DNB) 
op dit moment geen toestemming voor 
waardeoverdracht geven. Zodra onze 
dekkingsgraad hoog genoeg is, zorgen wij 
dat uw opgebouwde prepensioen alsnog 
wordt overgedragen. Wij houden u uiter-
aard op de hoogte.  

Nieuwe bedragen en percentages voor 2009

Middelloonregeling Eindloonregeling Prepensioenregeling

Premie werkgever 23,5% van pensioen-
grondslag

51,3% van pensioen-
grondslag

14,8% van salaris

Premie medewerkers 5,4% van pensioen-
grondslag

5,6% van pensioen-
grondslag

3,7% van salaris

Franchise € 14.544 € 17.582 n.v.t.

Maximaal salaris € 59.324 € 112.585 n.v.t.

Toeslag pensioen-
grondslag

n.v.t. 3,37% (> 57 jaar) 
1,99% (> 62 jaar)   

3,37% (> 57 jaar)

In 2009 is het AOW-bedrag voor een gehuwde of samenwonende € 687 bruto per maand. 
Jaarlijks is dit een uitkering van € 8.244 bruto; dit is exclusief vakantiegeld.
“Deze pensioenpremies zijn nog definitief vast te stellen door het bestuur”

Hoe blijft uw pensioen waardevast?
Het toeslagenbeleid van het Pensioenfonds
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