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Hoewel bij het samenstellen 
van Ecolab Pensioen Nieuws 
de grootst mogelijke zorgvul-
digheid wordt betracht, kan 
de afwezigheid van eventuele 
(druk)fouten en onvolledigheden 
niet worden gegarandeerd. 
Wij aanvaarden dan ook geen 
enkele aansprakelijkheid voor 
de gevolgen van hetgeen wordt 
ondernomen of nagelaten op ba-
sis 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.

Fusie beide pensioenfondsen een feit 
In het vorige nummer van Ecolab Pensioen Nieuws (november 2009) schreven we al dat de fusie tussen het 
Pensioenfonds en het Prepensioenfonds van Ecolab steeds dichterbij kwam. Inmiddels is per 1 januari 2010 de 
fusie definitief rond! Ecolab heeft dus nog één pensioenfonds, die zowel de pensioen- als de prepensioenre-
gelingen uitvoert. Het prepensioenfonds Ecolab bestaat niet meer. Voor u wel zo overzichtelijk en duidelijk. 

Geen verrassing
We zijn altijd open geweest over waarom we beide pensioenfondsen wilden samenvoegen. In de verschil-
lende nieuwsbrieven hebben we hier steeds aandacht aan gegeven. Bovendien kon u tijdens de vergadering 
van deelnemers op 18 september 2009 al een presentatie hierover bijwonen. 

Wat gaat er veranderen?
Voor u verandert er eigenlijk niets. Na de fusie komt er een enigszins gewij-
zigd Prepensioenreglement en nieuwe Statuten. Binnenkort ontvangt u van 
beide documenten een nieuw exemplaar. Inhoudelijk is er niets veranderd. 
Eigenlijk wordt alleen vastgelegd dat de prepensioenregeling vanaf 1 januari 
2010 wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds. 

Overdracht opgebouwde prepensioen mogelijk
De fusie betekent ook dat u eenmalig in de gelegenheid wordt gesteld uw 
opgebouwde prepensioen over te dragen naar uw ‘gewone’ pensioenregeling. 
Aan de twee voorwaarden - de fusie én een dekkingsgraad die hoog genoeg is 
- is voldaan. Als u een prepensioen hebt opgebouwd (maar nog geen uitkering 
ontvangt), ontvangt u hiervoor binnenkort een voorstel van het Pensioenfonds. 
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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 Pensioen-
fonds. U kunt hem bellen (030 - 608 2336), maar u kunt ook een e-mail 
sturen: hans.van.rooij@ecolab.com.

Nieuwe mensen in het bestuur

Naam Namens

Tony Vander Ghinst Werkgever

Paul van Rooijen Werkgever

Ruud Smulders (voorzitter) Werkgever

Hans van de Heuvel Medewerkers

Dick Lucas Medewerkers

Gerard Junge (secretaris) Pensioengerechtigden

Gerard Junge heeft aangegeven zijn zetel - om gezondheidsredenen - 
beschikbaar te stellen. Hij zit in het bestuur namens de pensioengerechtig-
den. Daarnaast is hij de secretaris van het Pensioenfonds en lid van het 
Dagelijks Bestuur. Pensioengerechtigden kunnen zich aanmelden voor de 
functie van secretaris. Alle pensioengerechtigden ontvangen binnenkort 
meer informatie hierover. 

We vroegen de nieuwe bestuursleden om een korte reactie op hun aanstel-
ling als bestuurslid:

Dick Lucas: 
“Ik ben bijzonder vereerd dat ik als bestuurslid ben gevraagd. Nu moet ik mij 
wel in mijn eigen pensioen gaan verdiepen!”

Paul van Rooijen:
“Ik heb de uitnodiging om bestuurslid te worden graag geaccepteerd. Vanuit 
de HR-afdeling kan ik een goede bijdrage leveren.”

Tony Vander Ghinst: 
“Als controller ken ik natuurlijk de boekhoudkundige aspecten van de pensio-
enproblematiek. Bovendien is het een actueel onderwerp, dat in België heel 
anders wordt benaderd als in Nederland. Genoeg kansen dus om van elkaar 
te leren.”
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Dekkingsgraad hoog genoeg 
voor beperkte toeslag!
Alle (opgebouwde) pensioenen verhoogd 
In Ecolab Pensioen Nieuws van november 2009 kon u lezen dat het herstel van het 
Pensioenfonds sneller verliep dan we vooraf dachten. De dekkingsgraad (zie kader) van 
het Pensioenfonds - begin 2009 nog onder het wettelijk minimum van 105% - is inmid-
dels sterk gestegen, tot 118% op 31 december. In dit overzicht ziet u de huidige situatie, 
vergeleken met een aantal eerdere momenten:

Datum Pensioenfonds Prepensioenfonds

Eind eerste kwartaal 2009 101% 105%

Eind tweede kwartaal 2009 108% 109%

Eind derde kwartaal 2009 117% 111%

Eind vierde kwartaal 2009 118% 112%

De verschillende toeslagen 
Dankzij deze dekkingsgraad kon het Pensioenfonds uw (opgebouwde) pensioen per 1 
januari 2010 verhogen. Bij het toekennen van de toeslagen maakt het Pensioenfonds 
onderscheid tussen verschillende groepen.

De huidige medewerkers (met een middelloonregeling) kunnen rekenen op een 
toeslag van 2,05%. De pensioenuitkeringen én de opgebouwde pensioenen van oud-
medewerkers gaan met 0,5% omhoog. De (opgebouwde) prepensioenen zullen per 1 
januari met 0,6% stijgen.

Wat is een toeslag?
Een toeslag is eigenlijk gewoon een verhoging van uw (opgebouwde) pensioen. Zo’n 
toeslag is nodig om uw pensioen waardevast te houden. De prijzen stijgen immers 
ook ieder jaar. Het Pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen met hetzelfde 
percentage te verhogen als de prijzen. Er moet wel voldoende geld beschikbaar zijn. 

Nog niet uit herstel
De dekkingsgraad bevindt zich nu al enige tijd boven het vereiste niveau. Maar ons 
herstelplan is nog steeds van kracht. Pas als de dekkingsgraad drie kwartalen lang 
hoger is dan het vereiste niveau, kunnen we zeggen dat we ‘uit herstel’ zijn. Op 1 april 
is het hopelijk zover! 

Nieuwe bedragen en percentages voor 2010

Middelloonregeling Eindloonregeling Prepensioenregeling

Premie werkgever 24,73% van de
pensioengrondslag

39,89% van de
pensioengrondslag

14,24% van het salaris

Premie medewerkers 4,67% van 
pensioengrondslag

5,31% van
 pensioengrondslag

3,56% van het salaris

Franchise* € 14.822 € 18.126 n.v.t.

Maximaal salaris € 60.777 € 115.343 n.v.t.

Toeslag 
pensioengrondslag

n.v.t. 2,45% (> 57 jaar) 
0,93% (> 62 jaar)   

2,45% (> 57 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.

De samenstelling van het bestuur van het Pensioenfonds is de laatste maanden veranderd. 
Zowel bij de vertegenwoordigers van de werkgever als bij de werknemersvertegenwoordi-
gers komen er nieuwe gezichten. 

Arie de Groot neemt afscheid van het bestuur. Tony Vander Ghinst volgt hem op. Paul van 
Rooijen volgde Dianne Hol op per 19 januari 2010. Als vertegenwoordiger voor de werkne-
mers volgt Dick Lucas Otto de Vries op. De termijn van Otto liep af en hij heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld, omdat hij Ecolab binnenkort gaat verlaten. 

De Nederlandsche Bank heeft alle bestuurswijzigingen goedgekeurd. Op de volgende pa-
gina ziet u hoe het bestuur nu is samengesteld. 

Nieuwe mensen in het bestuur
Pensioenpremie naar beneden  
Het Pensioenfonds is nog altijd aan het herstellen van (de gevolgen van) de financiële crisis. Onze dekkings-
graad is inmiddels wel hoger dan het wettelijk minimum van 105%. Dit betekent dat het Pensioenfonds geen 
extra premie meer hoeft te betalen. Daarom gaat de premie die u voor uw pensioen betaalt omlaag. Goed 
nieuws voor u, uw werkgever en het Pensioenfonds!

Geen verlofdagen meer inleveren 
In een eerdere Nieuwsbrief (in 2009) informeerden wij u over de mogelijkheid verlofdagen in te leveren om 
de gestegen pensioenpremies op te vangen. Nu u weer minder voor uw pensioen hoeft te betalen, komt 
deze mogelijkheid te vervallen. 


