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Hoewel bij het samenstellen van 
Ecolab Pensioen Nieuws de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid wordt 
betracht, kan de afwezigheid 
van eventuele (druk)fouten en 
onvolledigheden niet worden gega-
randeerd. Wij aanvaarden dan ook 
geen enkele aansprakelijkheid voor 
de gevolgen van hetgeen wordt 
ondernomen of nagelaten op basis 
van deze uitgave. Bovendien is een 
aantal zaken vereenvoudigd en zijn 
bedragen afgerond om de teksten 
prettig leesbaar te houden. U kunt 
daarom geen rechten ontlenen aan 
deze publicatie.

Nieuwe bedragen en percentages voor 2013
Middelloonregeling Eindloonregeling

Premie werkgever 31,46% van de pensioengrondslag 53,64%  van de pensioengrondslag

Premie medewerkers 5,94% van de pensioengrondslag 6,76% van de pensioengrondslag

Franchise* € 15.473 € 18.872

Maximaal salaris € 63.295 € 120.121

Toeslag pensioengrondslag n.v.t. 2,03% (> 62 jaar)  

* de franchise is het deel van uw salaris waarover u géén pensioen opbouwt. Dit heeft te maken met de AOW-
uitkering die u vanaf uw 65ste van de overheid ontvangt.

Nieuwe gezichten
In het vorige nummer van Ecolab Pensioen Nieuws noemden we al de nieuwe namen binnen het bestuur én de 
naam van de nieuwe voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (VO). Hieronder kunt u nader met hen kennis-
maken. Dat doen we aan de hand van hun antwoorden op drie vragen:

1. Waarom wilde je dit doen?  
2. Wat zijn je verwachtingen?  
3. Waar ga je je speciaal op richten?

Ton Jenner (54), bestuurslid
1. De uitdaging, zeker nu de interesse in pensioen sterk groeit. Ik 
 wil hierbij betrokken zijn. Dus toen ik bestuurslid kon worden, 
 heb ik geen moment geaarzeld. 
2. Heb ik niet echt. Ik laat alles eerst op me afkomen.  
3. Vooral financiële zaken en vermogensbeheer. 

Johan Zinger (43), voorzitter VO
1. Er was een vacature, en ik werd gevraagd omdat in deze functie 
 een financiële achtergrond gewenst was. Ik heb ‘ja’ gezegd, 
 omdat ik mijn bijdrage wil leveren. We moeten immers voor een 
 goed pensioen zorgen, zowel voor de huidige gepensioneerden 
 als voor de medewerkers. 
2. Het zijn roerige tijden, en dat blijft nog wel even zo.
3. Kritisch kijken naar de maatregelen die het pensioenfonds neemt 
 om de dekkingsgraad te verhogen. En er vooral voor zorgen dat 
 de lasten eerlijk worden verdeeld.

Ronald Hagoort (49), voorzitter van het Pensioenfonds
1.  Een mooie uitdaging. Vanwege de financiële situatie (onder-
 dekking, herstelplan), de fusie (Nalco/Ecolab) en de vele nieuwe 
 wetten en regels. Er moeten lastige besluiten worden genomen.
2.  Dat we de juiste besluiten nemen. Waarbij we met de belangen 
 van alle betrokkenen rekening houden.
3.  Het Pensioenfonds klaarstomen voor de toekomst. Verder veel 
 aandacht voor communicatie met deelnemers. Dat is nu (herstel-
 plan, onzekere toekomst van het fonds) meer nodig dan ooit.

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.

      

Hoe beginnen we het jaar?
Pensioenfonds in crisis, ondanks stijgende dekkingsgraad
We eindigden 2012 met een voorlopige dekkingsgraad van 102,1%. De dekkingsgraad is het afgelopen jaar 
geleidelijk gestegen. Vorig jaar begonnen we namelijk met een dekkingsgraad van 98,1% (zie de grafiek onder-
aan deze pagina). Een mooie stijging dus. Maar onze dekkingsgraad is nog altijd niet hoog genoeg. 

Crisissituatie
Onze dekkingsgraad is net hoger dan 100%. Dat is beter dan 12 maanden geleden, maar nog altijd ‘gevaarlijk’. 
Een kleine tegenslag, en de dekkingsgraad duikt weer onder de 100%. We zijn voorlopig dus niet ‘hersteld’.

Sterker: volgens de normen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn we zelfs officieel ‘in crisis’. We hebben de 
(opgebouwde) pensioenen namelijk al een aantal jaren niet met een toeslag kunnen verhogen (zie verderop). 
Dat is natuurlijk een heel vervelend bericht. Maar er is gelukkig ook goed nieuws. 

Wij hoeven de pensioenen in 2013 namelijk ook niet te verlágen. Dat is inderdaad 
goed nieuws, maar geen garantie voor de toekomst. Als de dekkingsgraad in 2013 
weer gaat dalen, moeten wij nadenken over dit soort maatregelen. En eventueel 
met Ecolab gaan praten over een extra storting. Als de dekkingsgraad op dat mo-
ment - ondanks eventuele aanvullende maatregelen - nog altijd te laag is, moeten 
wij uw pensioen in 2014 (of het jaar erop) misschien wél  verlagen. Het blijven dus 
onzekere tijden.

Waardoor kon onze dekkingsgraad stijgen? 
De stijging komt vooral doordat de overheid met nieuwe spelregels bij het be-
rekenen van de dekkingsgraad kwam. Daarnaast brachten onze beleggingen vrij 
veel geld op. In 2012 was het rendement op onze aandelen en obligaties ongeveer 
12% (2011: 6,8%). We hebben dus meer geld ‘in kas’. Dat is ook nodig; doordat we 
gemiddeld steeds ouder worden, wordt pensioen namelijk duurder. We hebben 
dus meer geld, maar nog altijd te weinig.

Pensioenen helaas weer niet omhoog
Toch is onze dekkingsgraad dus nog altijd te laag. Te laag volgens de regels van 
DNB, maar ook te laag om uw (opgebouwde) pensioen per 1 januari te verho-
gen. Die zogenaamde toeslag konden wij in 2011 en 2012 ook al niet geven. Dit is 
natuurlijk een heel vervelende situatie. Uw pensioen wordt immers minder waard. 
Want de prijzen stijgen wel elk jaar. Daarnaast krijgen pensioengerechtigden te 
maken met een lagere netto pensioenuitkering. De verlaging kan oplopen tot 
meer dan 5%. Dit is het gevolg van maatregelen van de overheid.

14
31-1

2-
11

31-0
1-1

2

29
-0

2-
12

31-0
3-12

30
-0

4-12

31-0
5-12

30
-0

6-12

31-0
7-1

2

31-0
8-12

30
-0

9-12

31-1
0-12

30
-11

-12

31-1
2-

12

115

110

105

100

95

De dekkingsgraad (%)

De dekkingsgraad in 2012

Minimaal vereiste 
dekkingsgraad (104,2%)

Dekkingsgraad die we 
moeten hebben (112%)

Hoe beginnen we het jaar? pagina 1

Nieuwe regering pagina 2

Fenna Bontekoe en Mike Büchler 

over jongeren en pensioen

 pagina 3

Nieuwe bedragen en percentages 

voor 2013 pagina 4

Nieuwe gezichten pagina 4

Vragen pagina 4



32

Nieuwe regering
Wat betekent dit voor uw pensioen?
Na de verkiezingen op 12 september, vormden de twee grote winnaars (VVD en PvdA) al snel een nieuwe rege-
ring. Beide partijen kwamen ook met nieuwe plannen op pensioengebied. Die plannen moeten nog wel worden 
goedgekeurd. Wat u hieronder leest, is dus nog niet allemaal zeker.

Drie plannen van de nieuwe regering
1. Pensioenopbouw omlaag
De nieuwe regering wil het maximale opbouwpercentage verlagen, van 2,25% naar 2,15%. Of misschien zelfs 
nóg lager.  

2. Pensioenopbouw tot salaris van € 100.000 
De regering wil de ‘belastingvriendelijke’ pensioenopbouw beperken tot het salaris van € 100.000. Iemand die 
méér dan € 100.000 per jaar verdient moet voor een deel zélf voor een pensioen  zorgen. 

3. AOW-leeftijd nog sneller naar 67 jaar
Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd langzaam verhoogd. In de plannen van de nieuwe regering gaat die 
verhoging nog sneller dan in eerdere plannen (zie de vorige nieuwsbrief). Al in 2018 stijgt de AOW-leeftijd naar 
66 jaar. En 3 jaar later (dus in 2021) gaat uw AOW-uitkering misschien pas in op het moment dat u 67 jaar wordt 
(zie het schema hieronder). Op www.rijksoverheid.nl vindt u altijd de laatste informatie.

Het overzicht hieronder laat goed zien wat de regering van plan is.

Geboortedatum AOW vanaf Leeftijd op het moment dat 
uw AOW ingaat 

vóór 1 januari 1948 2012 of eerder 65 jaar

ná 31 december 1947 en vóór 1 december 1948 2013 65 jaar + 1 maand

ná 30 november 1948 en vóór 1 november 1949 2014 65 jaar + 2 maanden

ná 31 oktober 1949 en vóór 1 oktober 1950 2015 65 jaar + 3 maanden

ná 30 september 1950 en vóór 1 juli 1951 2016 65 jaar + 6 maanden

ná 30 juni 1951 en vóór 1 april 1952 2017 65 jaar + 9 maanden

ná 31 maart 1952 en vóór 1 januari 1953 2018 66 jaar

ná 31 december 1952 en vóór 1 september 1953 2019 66 jaar + 4 maanden

ná 31 augustus 1953 en vóór 1 mei 1954 2020 66 jaar + 8 maanden

ná 30 april 1954 en vóór 1 januari 1955 2021 67 jaar

En uw pensioen bij Ecolab?
Uw AOW-uitkering gaat dus later in. En het maximale opbouwpercentage gaat naar beneden. De 2,2% die u 
nu per jaar opbouwt, mag straks immers niet meer. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor uw pensioen bij Ecolab. 
Als uw opbouwpercentage lager wordt gaat u namelijk minder pensioen opbouwen. Op dit moment denken 
we na hoe we hier op moeten reageren. We houden u natuurlijk op de hoogte. 

“Denk alvast na over je pensioen, ook als 
het nog ver weg is!”
Fenna Bontekoe (29) en Mike Büchler (27) over jongeren en pensioen

Veel mensen beginnen op latere leeftijd met nadenken 
over hun pensioen. Soms zelfs te laat. 

Daarom vroegen we twee jonge medewerkers wat 
zij van hun pensioen(fonds) weten: Fenna Bontekoe 
(Product Manager F&B) en Mike Büchler (Medewerker 
Customer Service). Dit kregen we te horen.

Fenna (F): Ik ben nu 3 jaar in dienst. Al die tijd heb ik 
mij bijna niet met pensioen beziggehouden. Ik ben 29, 
het is nog zo ver weg.

Mike (M): Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Voor de 
meeste jongeren trouwens. Ik heb met mijn vrienden 
echt nooit over pensioen gesproken. Misschien dat dit 
interview helpt. Onze jonge collega’s lezen straks - 
nu dus! - een interview met leeftijdsgenoten. Kan 
een trigger zijn om eens naar je pensioen te kijken.

F: Mijn vader is net met pensioen gegaan. Dat was 
voor mij ook wel een moment om er even aan te 
denken. Hoe is dat voor mij dan geregeld? Waar 
kan ik straks op rekenen? Dat soort vragen.

M: Toen ik in dienst kwam heb ik een heel pakket van 
het pensioenfonds gekregen. Ligt nu keurig in een 
mapje. Binnenkort wil ik ongehuwd gaan samenwonen 
met mijn vriendin. Dan is het belangrijk dat ik haar bij 
het pensioenfonds aanmeld. Zij krijgt dan een pensi-
oen als ik overlijd. Dus ik moet nu zo snel mogelijk iets 
regelen. Ik heb begrepen dat dit niet veel tijd kost. En 
het is gratis.

F: Voor mij speelt dat op het moment niet. Maar ‘pen-
sioenspullen keurig in een mapje’ herken ik wel. UPO? 

Ik weet dat het bestaat, maar ik heb het nooit bekeken. 
Moet ik toch eens doen.

M: Volgens mij is het nu wel een mooi moment. Pen-
sioen is heel veel in het nieuws. Elke dag staat er wel 
iets over in de krant. Onze nieuwsbrief kan hierbij nut-
tig zijn. Daarin kan het pensioenfonds uitleggen wat er 
precies gebeurt.

F: Door al dat nieuws krijg je wel een negatief beeld 
van pensioen, en ook wel van pensioenfondsen. Dat 
is jammer, want volgens mij geeft ons pensioenfonds 
veel informatie. Wanneer denk jij trouwens met pen-
sioen te gaan?

M: We moeten steeds langer doorwerken. Mijn idee 
is op m’n 68ste. Dat zei ik laatst tegen iemand die er 
echt verstand van heeft. Hij moest eerst hard lachen. 
Daarna zei hij: “Ga er maar vanuit dat je tot je 70ste 
werkt”. En ik dacht nog wel dat ik met 68 jaar aan de 
hoge kant zat!

F: OK, dan werken we tot we 70 zijn. Hoeveel pensioen 
hebben we dan?

M: Ik schat ongeveer 50% van je laatste salaris. Zou 
dat genoeg zijn?

F: Je vaste lasten zijn dan wel lager. Je huis is mis-
schien afbetaald, en je gaat minder premies betalen. 
Maar toch: de helft minder inkomen is een flinke klap.

M: Misschien moeten we ons toch maar eens in pen-
sioen gaan verdiepen. Nu hebben we nog voldoende 
tijd om bij te sparen.


