
Contactgegevens
Astrid Klaassen, Telefoon: 06 300 383 89, E-mail: Pensioenfonds@ecolab.com
Post: Stichting Pensioenfonds Ecolab, Postbus 2290, 3430 DL Nieuwegein
Inloopspreekuur Iepenhoeve: iedere dinsdag van 11:00 tot 15:00 uur

Sinds de financiële crisis, waarbij de 
dekkingsgraden onder druk zijn komen 
te staan, is de aandacht voor pensioe-
nen gegroeid. Waar een maatschappe-
lijk acceptabel pensioen vanzelfspre-
kend was, is er nu steeds meer het besef 
dat dit niet zo vanzelfsprekend is.

Maar ook de veranderingen binnen ons 
eigen pensioenfonds, ik denk hierbij aan 
de afsplitsing van het Henkel pensioen-
fonds, de overgang van een eindloon- 
naar een middelloonregeling. En last 
but not least het feit dat het pensioen-
fonds een gesloten fonds is gewor-
den per 1 januari 2015 en er dus geen 
nieuwe deelnemers meer toetreden.

Met wat voor een gevoel draag je de 
pensioenadministratie over?
Ik durf best wel te zeggen dat ik, na 30 
jaar pensioenadministratie, elke gepen-
sioneerde persoonlijk ken; wat een band 
schept. Door de laagdrempeligheid van 
ons kantoor was altijd iedereen met 
pensioenvragen of -advies welkom. Een 
eenvoudige pensioenvraag resulteerde 
dan ook snel in een gesprek van 20 mi-
nuten. Deze contacten zal ik missen. 

Wie gaat de pensioenadministratie 
overnemen en wat merken wij ervan?
De pensioenadministratie is en blijft 
de verantwoordelijkheid van het pen-
sioenfonds maar wordt uitbesteed aan 
AonHewitt. Astrid Klaassen is hier de 
eerste aanspreekpersoon. Sinds 2001 
is ze werkzaam bij AonHewitt en houdt 
ze zich bezig met pensioenen. In haar 
huidige functie is ze Senior Consultant 
binnen Retirement & Financial 

Management en lid van het jaarwerk-
team. Sinds 2000 is Astrid actuaris en 
lid van het Actuarieel Genootschap.

Astrid zal in ieder geval elke dinsdag 
van 11:00 tot 15:00 uur aanwezig zijn 
op de Iepenhoeve. Het is dan altijd 
mogelijk om even binnen te lopen voor 
vragen. Hiernaast is Astrid bereikbaar 
van maandag tot en met donderdag op 
telefoonnummer 06-300 383 89 of per 
e-mail  Pensioenfonds@ecolab.com. 
Post kunt u aan haar sturen via het ge-
bruikelijke postadres (Stichting Pensio-
enfonds Ecolab, Postbus 2290, 3430 DL  
Nieuwegein), t.a.v. A. Klaassen.
 
Tot slot, hoe kijk je tegen je eigen 
toekomstige pensioen aan?
Kort maar krachtig zoals jullie van mij 
gewend zijn: Geniet ervan! 

      

Pensioen verder versoberd
De overheid versobert de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk 
pensioen op te bouwen. Wat betekent dit voor u? 

De versobering raakt ons allemaal. Ook Ecolab, pensioenfonds Ecolab en u als deelnemer. De overheid wil er zo 
voor zorgen dat pensioen nu en in de toekomst betaalbaar blijft. Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten 
namelijk toe. Daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog en past de overheid de regels voor het opbouwen van 
pensioen aan. 

Die maatregelen van de overheid dwingen werkgevers hun pensioenregeling aan te passen. Ook Ecolab. Voor u 
heeft dit vooral effect op uw toekomstige pensioenopbouw. U bouwt door de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 
namelijk minder pensioen op.

Minder pensioenopbouw
De overheid bepaalt hoeveel pensioen u maximaal mag opbouwen. Op 1 januari 
2015 is dat maximum verlaagd. Bouwde u vorig jaar nog 2,15% op over uw salaris 
tot 64.697 euro. Dit jaar is dat 1,875%. Het inkomen waarover u geen pensioen 
opbouwt (de franchise), omdat u voor dat deel al AOW van de overheid krijgt, 
wordt in 2015 wel lager. Dat is gunstig. Bouwde u in 2014 geen pensioen op over 
een bedrag van 15.643 euro, in 2015 daalt dit bedrag naar 13.643 euro.

Geen opbouw boven € 100.000
Boven een salaris van 100.000 euro is fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen niet 
meer mogelijk. U mag van de overheid sinds 1 januari 2015 over het deel van uw bruto 
salaris boven de 100.000 euro geen pensioen meer opbouwen via uw bruto salaris. 

Salaris tussen € 64.697 en € 100.000 Pensioenopbouw buiten pensioenfonds

Salaris tot € 64.697
Pensioenopbouw 1,875% van de pen-
sioengrondslag (salaris min franchise)

Franchise € 13.643
Geen pensioenopbouw, de AOW moet 
dit opvangen
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Redactieadres
Stichting	Pensioenfonds	Ecolab
Postbus	2290
3430	DL	Nieuwegein

Bezoekadres
Iepenhoeve	7
3438	MR	Nieuwegein

Redactie
Towers	Watson

Eindredactie
Sander	Goemans	en	Xander	de	Vries

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.

Op 28 mei 2015 is er vanaf 15:30 uur in de

kantine op de Iepenhoeve de mogelijkheid om

persoonlijk afscheid van Hans te nemen. 



 

 

Eind maart was onze beleidsdekkingsgraad 111,4%  

De beleidsdekkingsgraad was per eind maart 111,4%. Onderstaand een grafiek met daarin 

de ontwikkeling van de actuele en de beleidsdekkingsgraad over 2014 en 2015. 

 

Nieuw herstelplan in 2015 

De nieuwe financiële spelregels bepalen wanneer een pensioenfonds voldoende reserves 

heeft opgebouwd. Voor pensioenfonds Ecolab geldt dat er een tekort is als de 

beleidsdekkingsgraad onder de 113% ligt. 

 

Omdat de beleidsdekkingsgraad 112% was op 1 januari 2015, heeft het pensioenfonds een 

tekort. Er zijn onvoldoende buffers aanwezig om eventuele tegenslagen op te kunnen 

vangen. Dit tekort mag in 12 jaar tijd worden ingelopen. Dat betekent dat we tot en met 

2026 de tijd hebben om de buffers weer aan te laten sterken.   

 

Hoe pensioenfonds Ecolab dat gaat doen, legt het bestuur op dit moment vast in een 

‘herstelplan’. Pensioenfonds Ecolab heeft tot 1 juli 2015 de tijd om dit plan in te dienen bij de 
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Verhoging van de 
pensioenen per 
1 januari 2015
Als de financiële situatie van het pensioenfonds het 
toelaat, zal het bestuur van het pensioenfonds de 
opgebouwde pensioenen verhogen. De pensioenen 
van werknemers, maar ook die van ex-werknemers 
die een uitkering ontvangen. Het bestuur bepaalt de 
verhoging volgens een tabel. 

De afgelopen jaren was de financiële situatie van het 
pensioenfonds niet sterk genoeg om een toeslag te 
kunnen toekennen. Omdat de financiële situatie van 
het pensioenfonds in 2014 is verbeterd, heeft het 
bestuur besloten de opgebouwde pensioenen per 
1 januari 2015 wél te verhogen. 

Bent u actieve deelnemer in het pensioenfonds?
Uw opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 januari 
2015 verhoogd met 0,9%.

Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds 
of heeft u bij wisseling van baan uw opgebouwde 
pensioenaanspraken achtergelaten bij het 
pensioenfonds?
Uw pensioen is  per 1 januari 2015 verhoogd met 0,2%.

Pensioenleeftijd 67
Vanaf 1 januari 2014 bouwt u pensioen op met een 
ingangsleeftijd van 67 jaar. Ook de AOW-leeftijd schuift 
langzaam naar een ingangsleeftijd van 67 jaar. Tot 
1 januari 2014 bouwde u een pensioen op met een 
ingangsleeftijd van 65 jaar. U hebt dus twee pensioen-
potten met een verschillende ingangsleeftijd. 

De datum waarop u uiteindelijk met pensioen gaat 
kiest u zelf. De twee pensioenpotten worden allebei 
omgerekend naar uw werkelijke pensioendatum, zodat 
u gewoon één uitkering van ons krijgt.

Eigen bijdrage
Een groot deel van de kosten van uw pensioenopbouw 
wordt door Ecolab betaald, maar u betaalt zelf ook 
mee. In 2015 is uw eigen bijdrage 5,5% van de 
pensioengrondslag (salaris minus franchise). 

Arbeidsongeschikt?
Bent u momenteel gedeeltelijk of volledig arbeidsonge-
schikt en bouwt u nog pensioen op via het pensioen-
fonds van Ecolab? Dan gelden alle genoemde wijzigin-
gen ook voor u. 

Pensioenfondsadministratie verandert 
In gesprek met onze vertrekkende ‘salaris- en
pensioenadministrateur’, Hans van Rooij.

Hans, wat gaat er binnenkort veranderen aan de pensioenadministratie?
Met de invoering van een nieuw internationaal personeelsregistratiesysteem, MyHr, heeft 
Ecolab de personeelsadministratie en salarisadministratie van de verschillende entiteiten 
binnen Ecolab (Ecolab, Nalco en Microtek) ondergebracht bij één externe partij. Ook was er 
de wens om de pensioenadministratie onder te brengen bij een professionele organisatie, wat 
inmiddels in gang is gezet. Als gevolg daarvan zal ik met ingang van 1-6-2015 Ecolab verlaten. 

Wat houdt de pensioenadministratie eigenlijk allemaal in?
Hoeveel tijd heb je….? Als pensioenfondsadministrateur ben je een duizendpoot. Je hebt te maken met alle as-
pecten van het vak! Naast het doorvoeren van alle pensioenberekeningen en andere pensioenmutaties, verzorg 
ik ook de nodige informatie en communicatie van en naar de Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten, 
vermogensbeheerder, pensioenfondsbestuur, banken, actuarissen, accountant en verzekeraars. Ook het voor-
bereiden van het jaarverslag, het Uniform Pensioenoverzicht voor de deelnemers, en Ecolab Pensioen Nieuws 
behoren tot mijn taken. En natuurlijk niet te vergeten: de gesprekken over pensioen met de deelnemers!

Terugkijkend op je werk als pensioenadministrateur, wat is je het meest opgevallen?
Op de eerste plaats de toenemende druk van overheid en toezichthouders als het gaat om regelgeving, 
verslaglegging en verantwoording. Maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen rond pensioenleeftijd en 
pensioenopbouw. 

Dekkingsgraad wordt beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad zegt of een pensioenfonds genoeg vermogen heeft om alle pensioenen nu en straks te kunnen 
betalen. De dekkingsgraad geeft aan hoe het in financieel opzicht met een pensioenfonds gaat. Hoe hoger, hoe beter.

Dekkingsgraad 
Pensioenfonds Ecolab beheert veel geld voor de 
deelnemers. Maar het pensioenfonds heeft ook 
veel verplichtingen (het uitkeren van pensioenen en 
de pensioenopbouw van deelnemers). De actuele 
dekkingsgraad geeft de verhouding tussen vermogen 
en verplichtingen aan  (vermogen / verplichtingen) x 
100% = dekkingsgraad.

Nieuwe methode: beleidsdekkingsgraad
Vanaf 2015 moeten pensioenfondsen bij beleids-
beslissingen gebruikmaken van de ‘beleidsdekkings-
graad’. Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad 
bijvoorbeeld voor het bepalen van het premiebeleid 
en het toeslagenbeleid. De beleidsdekkingsgraad is 
het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van 
de afgelopen twaalf maanden. Door een gemiddelde 
te gebruiken is de beleidsdekkingsgraad stabieler dan 
de actuele dekkingsgraad die we tot en met 2014 
communiceerden.

Eind maart was onze beleidsdekkingsgraad 111,4% 
Onderstaand een grafiek met daarin de ontwikkeling 
van de actuele en de beleidsdekkingsgraad over 2014 
en 2015.

Nieuw herstelplan 
in 2015
De nieuwe financiële spelregels bepalen wanneer 
een pensioenfonds voldoende reserves heeft opge-
bouwd. Voor Pensioenfonds Ecolab geldt dat er een 
tekort is als de beleidsdekkingsgraad onder de 113% 
ligt.

Omdat de beleidsdekkingsgraad 112% was op 1 
januari 2015, heeft het pensioenfonds een tekort. 
Er zijn onvoldoende buffers aanwezig om eventuele 
tegenslagen op te kunnen vangen. Dit tekort mag in 
12 jaar tijd worden ingelopen. Dat betekent dat we 
tot en met 2026 de tijd hebben om de buffers weer 
aan te laten sterken.  

Hoe pensioenfonds Ecolab dat gaat doen, legt het 
bestuur op dit moment vast in een ‘herstelplan’. 
Pensioenfonds Ecolab heeft tot 1 juli 2015 de tijd om 
dit plan in te dienen bij de toezichthouder, De Ne-
derlandsche Bank. Die beoordeelt of het herstelplan 
snel genoeg kan leiden tot het gewenste resultaat. 
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Pensioenfonds is per 1 januari 
2015 gesloten fonds
De werkgever heeft besloten om de pensioenop-
bouw van werknemers die vanaf 1 januari 2015 in 
dienst treden bij Ecolab, niet meer bij Pensioen-
fonds Ecolab onder te brengen. Dit betekent dat 
ons pensioenfonds per 1 januari 2015 gesloten is 
voor nieuwe deelnemers. 

Als u vóór 1 januari 2015 in dienst bent het 
getreden bij Ecolab verandert er voor u niets. Uw 
pensioenopbouw gaat ook na 1 januari 2015 door 
bij het pensioenfonds en Ecolab zal de hiervoor 
benodigde premie, en uw eigen bijdrage, afdragen. 

Werknemers die na 1 januari 2015 in dienst zijn 
getreden bij Ecolab, bouwen pensioen op bij een 
verzekeraar.


