
medewerkers bestaat de middelste rij immers uit vier muntjes, net als de 
linker rij die de verwachte prijsstijging weergeeft. Dit betekent dus dat uw 
pensioen de komende vijftien jaar waarschijnlijk zijn koopkracht behoudt. 
Voor oud-medewerkers en pensioengerechtigden geldt dat het pensioen nor-
maal minder snel stijgt dan de prijzen. 

De muntjes rechts laten de verwachte toeslag zien in een pessimistisch sce-
nario, dus als het met de economie niet zo goed gaat. Voor beide laatste rijen 
geldt: hoe meer muntjes, hoe groter de kans op (volledige) toeslag. 

Vergadering van deelnemers
Op 20 september vindt de jaarlijkse vergadering van deelnemers plaats. 
Tijdens deze vergadering praten wij u bij over uw pensioen(regeling) en 
onze verwachtingen. U krijgt uiteraard volop de gelegenheid om uw vra-
gen te stellen. Binnenkort kunt u een uitnodiging voor deze vergadering 
verwachten.

Wat?  Vergadering van deelnemers

Wanneer?  20 september 2010

Waar?  Bedrijfsrestaurant (Edisonbaan)

Hoe laat?  15.00 - 17.00 uur
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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.

Pensioenfonds Ecolab gaat pensioenen 
niet verlagen
Pensioenfonds Ecolab hoort niet bij de groep pensioenfondsen die volgens minister Donner binnenkort 
verplicht de pensioenen moet verlagen.

Half augustus berichtten de media dat 14 pensioenfondsen op 1 januari 2011 tot het verlagen van de pen-
sioenuitkeringen moeten overgaan. Minister Donner koos voor deze ingrijpende maatregel, omdat de (al 
lage) dekkingsgraad bij deze fondsen verder was gedaald. Het gaat om pensioenfondsen die in 2009 een 
zogenaamd herstelplan hebben ingeleverd bij De Nederlandsche Bank (DNB). 

Ook Pensioenfonds Ecolab moest in 2009 een herstelplan inleveren, omdat de dekkingsgraad was gedaald. 
Na een goed herstel eind vorig jaar, is de dekkingsraad de afgelopen maanden 
weer gedaald. Daardoor lopen wij momenteel wel achter op het herstelplan, 
maar is het niet nodig om de pensioenuitkeringen te verlagen. Wel realiseert 
het bestuur zich dat als het herstel trager blijft verlopen dan het herstelplan 
aangeeft, er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het bestuur doet alles wat in 
haar vermogen ligt om een korting te voorkomen. In deze nieuwsbrief leest u 
wat de oorzaken zijn van de gedaalde dekkingsgraad. 

Dekkingsgraad wel gedaald
De dekkingsgraad is de (procentuele) verhouding tussen vermogen en ver-
plichtingen. De dekkingsgraad geeft dus weer hoe een pensioenfonds er 
financieel voor staat. In 2009 was de dekkingsgraad van het Pensioenfonds 
van Ecolab flink gestegen, tot 118% (op 31 december). Maar van toezichthoud-
er De Nederlandsche Bank (DNB), moesten wij een aantal maatregelen ne-
men, waardoor onze dekkingsgraad begin 2010 tot 110% is bijgesteld. Vanaf 31 
december 2009 is de dekkingsgraad gedaald. Op 31 juli was de dekkingsgraad 
103,9%. Dat is dus onder de minimale eis van 105% die toezichthouder DNB 
stelt. Hoe kon dat gebeuren?
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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.

Pensioenfonds Ecolab gaat 
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Risicobeleid werpt z’n vruchten af 
Het bestuur van het Pensioenfonds gaat zorgvuldig met uw pensioen om. Daarom besteden wij veel aan-
dacht aan het beheersen van de risico’s, bijvoorbeeld op onze beleggingen. Zo dekken we bijvoorbeeld het 
valutarisico af. Wij doen dat, omdat we in verschillende valuta beleggen (risicospreiding).  Door de waarde 
van een bepaalde munt - bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar - te koppelen aan de euro hebben we minder 
last van valutaschommelingen. Daarnaast hebben we het risico van een dalende of stijgende rente voor een 
groot deel afgedekt. 

Dit beleid heeft het afgelopen jaar goed gewerkt. We zagen zelfs dat onze beleggingen het goed deden. 
Verder is onze dekkingsgraad minder snel gedaald dankzij het gedeeltelijk afdekken van het risico van een 
dalende rente. Het bestuur houdt ook nu de ontwikkeling van de rente en de aandelenmarkt nauwlettend in 
de gaten. Als het herstel achterblijft bij het herstelplan, moet het bestuur namelijk zo snel mogelijk aanvul-
lende maatregelen treffen.

Aandacht voor deskundigheid
Om te zorgen dat het bestuur voldoende kennis houdt van pensioen, volgde het hele bestuur de afgelopen 
maanden een pensioentraining. Zo zorgen wij ervoor dat wij voldoende kennis hebben, voldoen aan de 
eisen van de wet en op een deskundige manier het Pensioenfonds kunnen besturen. 

Wat is een overlevingstafel?
Een overlevingstafel geeft inzicht in hoe oud inwoners van Nederland gemiddeld worden. Eigenlijk wordt 
hierbij bekeken hoeveel van de pasgeboren kinderen de eerste verjaardag haalt. Vervolgens hoeveel van 
die kinderen de tweede verjaardag haalt en zo verder. Er zijn overlevingstafels voor mannen en voor 
vrouwen, omdat er een duidelijk verschil is tussen beide: vrouwen worden gemiddeld namelijk ouder 
dan mannen.

Voorspelling bijstellen
De afgelopen jaren zijn de voorspellingen in de overlevingstafels regelmatig bijgesteld. Elke keer bleek weer 
dat we in Nederland steeds ouder werden. Eind 2009 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek be-
kend dat inwoners van Nederland in de toekomst nóg ouder zullen worden dan we tot nu toe dachten.

Wij moeten hier van De Nederlandsche Bank op inspelen. Daarom hebben wij de hogere levensverwachting 
alvast doorberekend in onze verplichtingen. Dit betekende wel dat onze dekkingsgraad in één keer 
flink daalde. 

Nieuw op het UPO: het toeslagenlabel
Op uw UPO (‘Uniform Pensioenoverzicht’) vindt u vanaf nu het zogenaamde toeslagenlabel. Het toesla-
genlabel is een plaatje dat laat zien hoe waardevast uw pensioen is; nu en in de toekomst. (Zie voor meer 
informatie Ecolab Pensioen Nieuws nummer 2.)

Er zijn twee toeslagenlabels: één voor de huidige medewerkers van Ecolab, en één voor oud-medewerkers 
en pensioengerechtigden. Hieronder laten we alvast beide labels zien.  

Hoe moet u het toeslagenlabel ‘lezen’?
Het toeslagenlabel bestaat uit drie rijen 
met muntjes. Links (in een zwart vlak) het 
aantal muntjes dat de verwachte stijging 
van de prijzen laat zien. In het midden de 
verwachte toeslag tijdens de komende 15 
jaar, weergegeven door een stapel van 1 
tot 5 muntjes. 

U ziet dat het (opgebouwde) pensioen 
van al onze deelnemers naar verwach-
ting (gemiddeld) even snel zal stijgen als 
de prijzen. In het label voor de huidige 

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

    Huidige medewerkers Oud-medewerkers (‘slapers’)
en pensioengerechtigden

vervolg volgende bladzijde ¬

Steeds ouder
Een belangrijke oorzaak van de gedaalde dekkings-
graad is het feit dat Nederlanders gemiddeld steeds 
ouder worden. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar 
voor pensioenfondsen betekent dit extra kosten. 
Dus ook voor Pensioenfonds Ecolab.

Vanaf uw pensionering ontvangt u van het Pen-
sioenfonds een ouderdomspensioen. Als u (gemid-
deld) langer blijft leven, moeten wij u dus over een 
langere periode een pensioen uitkeren. Dat doen 
wij natuurlijk graag, maar het betekent wel dat wij 
meer geld voor u en uw (oud-)collega’s moeten 
reserveren. 

Bij het berekenen van onze dekkingsgraad kijken wij 
naar hoeveel geld wij - nu én in de toekomst - nodig 
hebben om alle pensioenen te kunnen uitkeren. 
Dat noemen we onze verplichtingen. Hoe hoog die 
verplichtingen precies zijn, weten wij natuurlijk nog 
niet. Daarom gebruiken wij - net als alle pensioen-
fondsen - aannames, bijvoorbeeld hoe oud onze 
deelnemers en pensioengerechtigden gemiddeld 

worden. Die aannames worden overlevingstafels 
genoemd (zie uitleg op pagina 2). Omdat Neder-
landers gemiddeld steeds ouder worden, nemen 
de verplichtingen van het Pensioenfonds toe. En 
stijgende verplichtingen zorgen voor een dalende 
dekkingsgraad. 

Excassokosten stijgen
Een tweede oorzaak voor de dalende dekkings-
graad is de toename van de reservering voor de 
zogenaamde excassokosten. Uit onderzoek bleek 
namelijk dat de reservering voor excassokosten 
niet voldoende was. Op advies van onze actuaris 
(een pensioenspecialist) is deze reservering in één 
keer verhoogd. Hierdoor stegen de verplichtingen 
nog verder, met als gevolg een verder dalende 
dekkingsgraad.

Excassokosten zijn kosten die het Pensioenfonds 
maakt - en in de toekomst gaat maken - voor het 
uitbetalen van de uitkeringen aan pensioenge-
rechtigden. 

Rente daalt ook 
Er is ook nog een derde oorzaak voor de dalende 
dekkingsgraad aan te wijzen. In de afgelopen 
maand is de rente namelijk sterk gedaald; op 
dit moment is de rente lager dan 3%. Met deze 
rente berekenen wij hoe hoog onze verplichtingen 
moeten zijn. Bij een lage rente moeten wij onze ver-
plichtingen hoger inschatten. Hogere verplichtingen 
zorgen voor een lagere dekkingsgraad. Doordat 
de rente de afgelopen maanden is gedaald, is onze 
dekkingsgraad dus lager geworden.


