
  

 

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2022 

Pensioengerechtigden (ingegaan partnerpensioen) 
Stichting Pensioenfonds Ecolab  
 
Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? 
U ontvangt een pensioenuitkering van Stichting Pensioenfonds Ecolab. Daarom ontvangt u een 
pensioenoverzicht. Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt.  
 
Wij adviseren u om dit pensioenoverzicht te bewaren, samen met de overzichten die u eventueel van 
andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.  
 
Welk pensioen ontvangt u? 
Hoeveel pensioen krijgt u? 
Dit is het bruto bedrag dat u per jaar ontvangt zolang u leeft.  
 
Hoe zeker is uw pensioen? 
De hoogte van uw pensioen staat niet vast  
De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. Onze 
financiële situatie is ook van invloed op uw pensioen. We kunnen te maken krijgen met de volgende 
mee- en tegenvallers: 

• De levensverwachting: hoe ouder mensen worden, hoe langer we het pensioen moeten 
uitkeren. We hebben dan meer geld nodig. 

• De rente. Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst 
en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we 
juist meer reserves aanhouden. De kans dat we uw pensioen kunnen verhogen wordt dan 
kleiner.  

• Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Wij beleggen het geld voor 
alle pensioenen die in de toekomst betaald moeten worden. We zorgen daarbij dat we de 
risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen bijvoorbeeld een deel in 
aandelen en een deel in beleggingen die ons een vaste rente opleveren. We kunnen niet 
alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze beleggingen 
niet genoeg rendement opleveren om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen 
keren. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen 
gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet 
precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen te maken hebben met een lage 
opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. 
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Verhoging pensioen 
Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt onder andere af van de 
verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen.  
 
De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen (per 1 januari van het genoemde jaar) als volgt: 

Jaar Stijging van de prijzen Verhoging pensioen 
2022 3,28% 2,01% 
2021 1,12% 0,00% 
2020 1,73% 0,00% 
2019 1,68% 0,52% 
2018 1,34% 0,06% 

De indexatie per 1 januari 2022 ter grootte van 2,01% is reeds in het Uniform Pensioenoverzicht 
verwerkt. 

Indexatiebesluit 
Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde 
pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Het leven wordt immers elk jaar duurder. Volgens de 
Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een 
pensioenfonds hoger is dan 110%. Pas boven een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 124% (jaarlijks 
te bepalen percentage) is volledige indexatie mogelijk. Aangezien de beleidsdekkingsgraad van het 
fonds per 31 oktober 2021 118,8% bedroeg, konden de pensioenen van de premievrije deelnemers en 
de pensioengerechtigden per 1 januari 2022 worden verhoogd met een gedeeltelijke indexatie van 
2,01%. 
 

Wat betekent dit voor u?  
Voor de bepaling van de hoogte van de indexatie van de ingegane pensioenen van de 
pensioengerechtigden zal het bestuur zich zoveel mogelijk laten leiden door de ontwikkeling van 
oktober - oktober van de afgeleide consumentenprijsindex alle huishoudens.  
De voorlopige prijsindex over de periode oktober 2020 - oktober 2021 bedraagt 3,28%. Uw 
achterstand over de getoonde 5 jaren bedraagt 6,56%.Gezien de huidige beleidsdekkingsgraad 
verwachten wij de komende jaren (gedeeltelijk) te kunnen indexeren. Als het economisch tegenzit, 
kunnen we niet indexeren. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd en wordt 
geen premie betaald. Eventuele indexatie wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd. 
 
Er bestaat geen recht op toeslagverlening en er is geen geld gereserveerd voor toekomstige 
toeslagen. De hoogte van de toeslagverlening wordt mede bepaald door de financiële positie van het 
pensioenfonds. Bij het besluit tot toekenning van een toeslag in enig jaar wordt onderstaande 
beleidsstaffel op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober van enig jaar als leidraad 
gehanteerd.  
 
Beleidsdekkingsgraad Toeslagverlening 
Lager dan 110% Nihil 
Tussen 110% en de bovengrens Naar rato 
Boven de bovengrens Volledige toeslagverlening plus eventuele 

inhaaltoeslagen 
 



 

De bovengrens wordt jaarlijks vastgesteld en bedroeg ten behoeve van de vaststelling van de 
indexatie per 1 januari 2022 circa 124%. 

Verlaging pensioen 
Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. De afgelopen jaren is uw pensioen niet 
verlaagd.  

Meer weten? 
 

Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? Kijk dan op onze website www.pfecolab.nl. Of 
neem contact op met Pensioenfonds Ecolab. Bereikbaar per e-mail op pensioenfonds@ecolab.com of 
telefonisch op 06 – 30 03 83 89. 
 
Het pensioenoverzicht en deze toelichting is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn 
uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is 
uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen. 
 

http://www.pfecolab.nl/
mailto:pensioenfonds@ecolab.com

