
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.

Redactieadres
Stichting Pensioenfonds Ecolab
Postbus 2290
3430 DL Nieuwegein

Let op, bezoekadres:
Iepenhoeve 7
3438 MR Nieuwegein

Redactie
Towers Watson

Eindredactie
Hans van Rooij, Dick Lucas 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.

Het bestuur: nieuwe leden
Binnen het bestuur van het Pensioenfonds is de vertegenwoordiging van de 
werkgever bijna geheel vernieuwd. Voorzitter Ruud Smulders heeft Ecolab verla-
ten; Ecolab heeft Ronald Hagoort (AON Hewitt) gevraagd onze nieuwe (externe) 
voorzitter te worden. Ook Tony Vander Ghinst is gestopt met zijn werk voor het 
Pensioenfonds. Hij gaat zich richten op werkzaamheden voor Ecolab binnen 
Europa. Paul van Rooijen heeft Ecolab eveneens verlaten. Gelukkig vonden we 
ook twee nieuwe  bestuursleden: Xander de Vries (HR Manager) en Ton Jenner 
(Finance Manager). 

Omdat De Nederlandsche Bank (DNB) nog goedkeuring moet geven voor al deze 
nieuwe bestuursleden, is Paul van Rooijen bereid gevonden voorlopig tijdelijk 
voorzitter te zijn. Paul blijft voorzitter  tot de nieuwe bestuursleden officieel door 
DNB zijn benoemd.

In het volgende nummer van Ecolab Pensioen Nieuws stellen de nieuwe bestuurs-
leden zich aan u voor. Wij bedanken Paul, Tony en Ruud voor hun jarenlange 
inzet, en wensen Ronald, Xander en Ton heel veel succes in hun nieuwe rol! 

Algemene Vergadering van Deelnemers op 
10 september 2012.
De jaarlijkse deelnemersvergadering is op 10 september. De vergadering 
vindt plaats in de kantine aan de Iepenhoeve, en begint om 15.00 uur. 
Wij denken dat het juist nu belangrijk is dat u komt.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging.

      

De financiële stand van zaken
Dekkingsgraad nog altijd lager dan 100%
“Pensioen was bijna elke dag in het nieuws” was de tweede zin in onze vorige nieuwsbrief (december 2011). Wat 
dat betreft is er sinds december niets veranderd. Nog altijd kunt u bijna elke dag iets over pensioen lezen, op de 
radio horen of op televisie zien. En nog altijd melden de media weinig goed nieuws. U wilt natuurlijk vooral weten 
hoe het met uw eigen pensioenfonds gaat. U leest het vanaf hier.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het Pensioenfonds staat er niet goed voor. Onze dekkingsgraad 
(zie kader) was op 31 december 2011 nog 98,1%. Dat is al een lage stand. Op dat moment had het Pensioenfonds 
onvoldoende geld beschikbaar om alle (toekomstige) pensioenen uit te kunnen keren. Inmiddels is de dekkings-
graad zelfs verder gedaald, tot 96,3% op 31 juli. Hoe kon dit gebeuren?

Rente blijft laag, beurskoersen wisselvallig
Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen hebben op dit moment te maken met een 
te lage dekkingsgraad; de gemiddelde dekkingsgraad is op dit moment ongeveer 
93%. Dat heeft vooral te maken met de rentestand, die veel invloed heeft op de 
hoogte van de dekkingsgraad. Hoe hoger de rente, hoe gunstiger dat voor pen-
sioenfondsen is. Een (zeer) lage rentestand is dus heel ongunstig. Dat verklaart 
de daling van de dekkingsgraad bij bijna alle Nederlandse pensioenfondsen.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad biedt het Pensioenfonds belangrijke informatie. Hoe hoger de 
dekkingsgraad, hoe beter het in financieel opzicht met het Pensioenfonds gaat. 
Maar wat is de dekkingsgraad eigenlijk, en hoe bereken je hem? 

Om het simpel te zeggen: de dekkingsgraad is de hoeveelheid geld die het Pen-
sioenfonds heeft, ten opzichte van het bedrag dat er naar verwachting - nu en in 
de toekomst - aan pensioenen moet worden uitgegeven (de verplichtingen). Uit 
die rekensom komt een verhouding; die verhouding x 100% is de dekkingsgraad.

 Vermogen (geld) 
 Verplichtingen (uitgaven)

Herstelplan nog altijd van kracht
De huidige dekkingsgraad betekent natuurlijk ook dat het Pensioenfonds voor-
lopig nog niet is ‘hersteld’. Volgens het herstelplan (zie onze vorige nieuwsbrief) 
had onze dekkingsgraad op 31 juli ongeveer 99,5% moeten zijn. Daar ligt het 
Pensioenfonds dus flink op achter.

Daar kan de komende maanden natuurlijk verandering in komen. De laatste dag 
van het jaar wordt beslissend. Als het Pensioenfonds op 31 december 2012 nog 
altijd achterloopt op het herstelplan, moeten wij alsnog een verlaging (per 1 april 
2014) van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen aankondigen. 
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In gesprek met portier/beveiliger 
Ronald Sonnenmans

“Ik wil het eigenlijk helemaal niet 
weten dat ik ooit met pensioen ga!”
Ronald Sonnenmans werkt al 22 jaar bij Ecolab. U kent 
hem ongetwijfeld; Ronald is namelijk de portier bij onze 
locatie aan de Brugwal die u bijna elke dag ziet. Daar-
naast verzorgt Ronald een deel van de veiligheid op het 
bedrijfsterrein. We spraken met hem over zijn pensioen: 
wat weet hij ervan, wat doet hij ervoor en waar droomt 
hij van? Dit waren zijn antwoorden.

Toekomst pensioen in Nederland
In onze vorige nieuwsbrief (december 2011) kon u al informatie lezen over het Pensioenakkoord. Sinds december 
is er veel gebeurd. Zo is het kabinet Rutte gevallen, en maakte een aantal politieke partijen afspraken over de 
toekomst van ons land: het Lenteakkoord. Hierin staan ook plannen voor de Algemene Ouderdomswet, oftewel 
de AOW die alle inwoners van Nederland ontvangen. Die plannen - waarover zo dadelijk meer - gaan grote gevol-
gen hebben voor pensioenregelingen in Nederland. En dus ook voor u.

AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar
Op 10 juli stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd te verhogen. Een historisch mo-
ment, het einde van een tijdperk. De oude vertrouwde ‘pensioenleeftijd’ van 65 jaar lijkt hiermee namelijk defini-
tief te verdwijnen. Pensioenregelingen moeten straks immers ook de officiële pensioenleeftijd verhogen. 

Let op: deze leeftijdsaanpassing geldt nu nog niet voor de pensioenregeling van Ecolab, maar alleen voor de 
ingangsdatum van de AOW.

Het plan is de AOW-leeftijd vanaf 2013 telkens met 1 maand te laten stijgen. Vanaf 2016 stijgt de AOW-leeftijd 
telkens met 2 maanden, en vanaf 2019 met telkens 3 maanden. Dit betekent dat de AOW-leeftijd in 2019 66 jaar 
wordt, en in 2023 67 jaar.

Het overzicht hieronder laat dit goed zien:

Jaar AOW-leeftijd Geboren

2013 65 jaar en 1 maand Ná 31-12-1947 en vóór 1-12-1948

2014 65 jaar en 2 maanden Ná 30-11-1948 en vóór 1-11-1949

2015 65 jaar en 3 maanden Ná 31-10-1949 en vóór 1-10-1950

2016 65 jaar en 5 maanden Ná 30-9-1950 en vóór 1-8-1951

2017 65 jaar en 7 maanden Ná 31-7-1951 en vóór 1-6-1952

2018 65 jaar en 9 maanden Ná 31-5-1952 en vóór 1-4-1953

2019 66 jaar Ná 31-3-1953 en vóór 1-1-1954

2020 66 jaar en 3 maanden Ná 31-12-1953 en vóór 1-10-1954

2021 66 jaar en 6 maanden Ná 30-9-1954 en vóór 1-7-1955

2022 66 jaar en 9 maanden Ná 30-6-1955 en vóór 1-4-1956

2023 67 jaar Ná 31-3-1956 en vóór 1-1-1957

Pensioenregelingen moeten uiterlijk per 1 januari 2014 op de nieuwe situatie worden aangepast. Vanaf (uiter-
lijk) die datum wordt de pensioenleeftijd voor nieuwe pensioenopbouw verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Hoe 
de pensioenregeling van Ecolab precies wordt aangepast, is op dit moment nog niet bekend. Maar er gaan dus 
zeker dingen veranderen. U hoort dat natuurlijk ruim van tevoren van ons. 

AOW vanaf uw verjaardag
Daarnaast ontvangt u straks niet langer AOW vanaf de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde 
leeftijd bereikt, maar echt vanaf uw verjaardag. Dat is dus vooral ongunstig als u laat in de maand jarig bent. Als 
u bijvoorbeeld op de 22ste jarig bent, mist u zomaar 3 weken AOW.

Ben je veel met je pensioen bezig, wat weet je 
ervan?
“Ik ben er eigenlijk pas sinds kort mee bezig. Ik ben 
nu 53 jaar, dus dan ga je toch zitten rekenen: hoe 
lang werk ik nog? Maar dan heb je het net uitgere-
kend, gaat de pensioenleeftijd weer omhoog! Ik vind 
het allemaal maar ingewikkeld. Er wordt zoveel mee 
gedaan.

“Pensioen is iets waar je echt 
even voor moet gaan zitten”

Ecolab heeft een eigen pensioenfonds, dat weet ik. 
Ik probeer mij er nu meer in te verdiepen. Daar is het 
belangrijk genoeg voor. Mijn vrouw en ik sparen zelf 
ook extra voor later, via een beleggingsfonds.”

Word je goed op de hoogte gehouden door het Eco-
lab Pensioenfonds?
“Ja, dat vind ik wel. Je wordt netjes op de hoogte 
gehouden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel post een 
beetje doorblader en daarna snel aan mijn vrouw 
geef. Ik moet de informatie van het pensioenfonds 
beter gaan lezen. Pensioen is best ingewikkeld, daar 
moet je echt even voor gaan zitten. Wat ook goed is: 
je kunt altijd bij de mensen van het pensioenfonds 
aankloppen. Bijvoorbeeld als je een vraag hebt.”

Er gebeurt nu heel veel met de pensioenen in 
Nederland. Volg je dat een beetje?
“Dat probeer ik wel. Ik kijk regelmatig op de website 
van De Telegraaf, vooral de financiële pagina’s. En 
RTL-Z vind ik ook altijd wel interessant. Je hoort toch 
veel vreemde dingen in de financiële wereld. Proble-
men in Griekenland, Italië en Spanje. Waar blijft al dat 
geld?

“Er gebeuren vreemde dingen, 
maar ik vertrouw ons 
pensioenfonds”

Met collega’s praat ik eigenlijk weinig over pensioen. 
Met vrienden en familie soms. Het komt wel goed, 
denk ik. Ik vertrouw ons pensioenfonds in ieder geval 
totaal.”

Wat zijn je plannen als je straks met pensioen 
gaat?
“Ik leef van dag tot dag. Ik wil eigenlijk helemaal niet 
weten dat ik ooit met pensioen ga! Maar als het ge-
beurt zijn er altijd de kleinkinderen. Vrijwilligerswerk 
bij de bouwspeeltuin in ons dorp trekt mij ook wel. En 
ik denk dat ik vaker met mijn vrouw op pad ga, korte 
vakanties. Maar dan moeten we daar wel genoeg geld 
voor hebben. En allebei gezond zijn.”  


