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In memoriam  
Aad Ferdinandus en Piet van Baarle 

Vlak na afloop van de Algemene 
Ledenvergadering op 5 april bereikte ons het 
verdrietige bericht dat ons erelid Aad 
Ferdinandus op 2 april was overleden. Aad 
was nog aanwezig in onze ALV in 2015 waar 
hij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de vereniging een presentatie gaf over de 
oprichting van de vereniging. Hij heeft een 
mooi boekwerk achtergelaten met de 
geschiedenis van de vereniging en de 
ontwikkelingen binnen het HPF. Aad heeft veel 
werk verricht in onze vereniging en wij zijn 
hem daarvoor zeer erkentelijk. Wij zullen zijn 
nagedachtenis in ere houden. 
 

Verder bereikte ons het bericht dat op 
veel te jonge leeftijd ons oud- 
bestuurslid Piet van Baarle op 18 
februari is overleden. Piet was secretaris 
van 2005 tot 2010. Wij zijn hem zeer 

erkentelijk voor wat hij als secretaris 
voor onze vereniging heeft gedaan. Wij 
zullen hem herinneren als een energiek 
en betrokken lid van ons bestuur 
 

Van de Voorzitter 

De laatste tijd wordt er met grote regelmaat in 
de media bericht over de lage dekkingsgraden 
van pensioenfondsen en het risico van korten. 
Het is goed dat er veel aandacht voor het 
onderwerp is, maar het is zo langzamerhand 
geen echt nieuws meer. 
Sinds het gebruik van de 
beleidsdekkingsgraad als maatstaf voor de 
financiële positie van een pensioenfonds is de 
situatie redelijk goed te voorspellen. De 
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 
de werkelijke dekkingsgraden van de 
afgelopen 12 maanden.  Iedere maand gaat 
dus de dekkingsgraad van een jaar geleden uit 
de berekening en komt de dekkingsgraad van 
de juist afgelopen maand er in. 
In 2015 was de dekkingsgraad van het HPF de 
meeste maanden boven de 100%, maar sinds 
de aanpassing van de rekenrente per 1/1/2016 
ligt de dekkingsgraad zeker 5% lager. Er gaat 
dus iedere maand een hoge score af en er 
komt een lage score bij om het gemiddelde te  

 
 
berekenen. De beleidsdekkingsgraad zal dan 
ook de rest van dit jaar geleidelijk verder 
dalen. Er zullen nog veel berichten in de media 
komen, maar echt nieuws is het niet. 
Door de daling van de beleidsdekkingsgraad 
komt korten van pensioenen steeds dichterbij.  
Als dat gaat gebeuren gaat dat in kleine 
stapjes, uitgesmeerd over 10 jaar. Korten is 
niet zozeer een beslissing van een pensioen-
fonds;  de overheid heeft regels gemaakt die 
aangeven wanneer er gekort moet worden en 
daar heeft het fonds zich aan te houden. 
 
De lage rente krijgt alsmaar de schuld van 
deze ellende. Natuurlijk is de lage rente een 
probleem, maar de politiek in Den Haag heeft 
de regels gemaakt hoe we met die lage rente 
moeten omgaan en aanpassing van die regels 
is de enige korte termijn remedie tegen korten. 
We moeten dus vooral doorgaan via de KNVG, 
de koepel waar we bij zijn aangesloten, de 
politiek er op te wijzen dat zij aan zet zijn. 
Geen enkele politieke partij zit te wachten op 
het aankondigen van kortingen op pensioenen 
van 3 miljoen Nederlanders vlak voor de 
verkiezingen in maart 2017. Het komend jaar 
kunnen we daarom hopelijk meer bereiken dan 
de afgelopen tijd. 
 

De 26e Algemene Ledenvergadering 
De 26

e
 ALV werd op 5 april 2016 gehouden en 

werd bijgewoond door 175 leden. Het verslag 
van de vergadering is bijgesloten bij deze 
nieuwsbrief.  
In de ochtend gaf Pascal Gilet, Algemeen 
Directeur Heineken Nederland een presentatie 
over de ontwikkelingen bij Heineken 
Nederland. Rob van den Berg gaf vervolgens 
een inkijk met toelichting over het wel en wee 
van het Heineken Pensioenfonds.  
In de middag vond de reguliere ALV plaats, 
met als onderwerpen: het jaarverslag en de 
jaarrekening 2015, begroting 2015, een 
verslag van het Verantwoordingsorgaan, de 
bestuurssamenstelling (zie later in de 
nieuwsbrief) en de plannen voor 2016. 
 



 

 

 
 

 
 

Bestuurssamenstelling sinds de ALV 
Paul Hamers is afgetreden als bestuurslid. Het 
bestuur is Paul zeer erkentelijk voor zijn 
inspanningen voor de vereniging. We hebben 
vele jaren van zijn kennis over de materie en 
zijn kennis van de productie organisatie 
kunnen profiteren.  
Als nieuwe bestuursleden zijn Janine van 
Oosten, John Muller en Roelf Duursema 
benoemd.  Hun CV’s zijn al met de uitnodiging 
voor de ALV toegestuurd. Hierdoor is het 
bestuur op volle sterkte en zijn we goed 
georganiseerd voor de zaken die de komende 
tijd op ons af zullen komen. 
 

HPF nieuws 
Per 1 januari 2016 zijn de pensioenen 
wederom niet aangepast. Hiervan bent u in 
februari jl. in een brief van het HPF op de 
hoogte gesteld. Voor het vaststellen van een 
mogelijke toeslagverlening wordt door het HPF 
bestuur gekeken naar de zgn. 
beleidsdekkingsgraad per 31 december 2015. 
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 
bedroeg 103,4%. Dit is lager is dan de wettelijk 
ondergrens voor toeslagverlening van 110%. 
Om deze reden heeft het HPF Bestuur moeten 
besluiten over de opgebouwde pensioenen 
geen toeslag toe te kennen. Dit besluit betreft 
zowel de gepensioneerden als de actieven. 
Een gelukkige bijkomstigheid is dat de 
prijsinflatie laag is (0,65% over de periode 
oktober 2014 tot oktober 2015). Het HPF 
bestuur heeft in zijn brief ook aangegeven dat 
er vooralsnog geen noodzaak is de 
pensioenen te korten. Wel is begin 2016 een 
nieuw Herstelplan bij de DNB ingediend, 
waarbij een herstelperiode van 10 jaar wordt 
gehanteerd om weer op of boven het niveau 
van het Vereist Eigen Vermogen van 124% te 
komen. Dit alles is in de ALV van 5 april jl  
door HPF bestuurslid Rob van den Berg 
uiteengezet  en het komt ook  aan de orde in 
de nieuwsbrief van het HPF.  De situatie is er 
niet beter op geworden nu de beleidsdekkings-
graad ook in het eerste kwartaal van 2016 licht 
is gedaald. De beleidsdekkingsgraad bedraagt 
per 31 maart 101,4%. Het VvGH bestuur houdt 
de vinger aan de pols. 
In 2015 heeft het HPF bestuur besloten om 
meer digitaal te gaan communiceren en gaat 
daarvoor gebruikmaken van de Berichtenbox 
MijnOverheid. Hier vindt u bijvoorbeeld ook 
berichten van de belastingdienst, SVB of het 
UWV. Het voordeel is dat pensioeninformatie 
straks op één plek te vinden is. Overigens zal 
alleen de wettelijk verplichte communicatie via 
Berichtenbox MijnOverheid plaatsvinden, zoals 
pensioenoverzichten. Het VvGH bestuur 
ondersteunt dit besluit. 

Mocht u evenwel bezwaar hebben tegen deze 
vorm van communicatie, dan kunt u dit aan het 
pensioenfonds kenbaar maken. Het HPF zal 
hierover nog uitgebreide informatie 
verstrekken. 
Het pensioenfonds zal ook meer gelaagd gaan 
communiceren: op hoofdlijnen (laag 1), met 
toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of 
gedetailleerd (laag 3). Een voorbeeld is het 
zgn Pensioen 1-2-3, dat u momenteel al op de 
website van het HPF aantreft. 
Pensioen 1-2-3 is in beginsel bestemd voor 
nieuwe deelnemers in de pensioenregeling, 
maar is tevens erg informatief voor bestaande 
deelnemers en gepensioneerden.  
Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer informatie 
over de belangrijkste onderdelen van de 
pensioenregeling. Om deze reden is de 
Pensioen 1-2-3 dan ook op de website te 
raadplegen. 
 

Wat doet de KNVG op dit moment  
De KNVG heeft, samen met een aantal andere 
ouderen organisaties in februari een manifest 
opgesteld. In één zin samengevat is de 
boodschap: “Voorkom korting op pensioenen, 
maak indexatie mogelijk en geef ook ouderen 
lastenverlichting zoals iedereen”. De 
gezamenlijke ouderenorganisaties willen dat 
het kabinet maatregelen neemt om verlaging 
van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en 
tijdelijke indexering van de pensioenen 
mogelijk te maken. Daarnaast moeten de 
ouderen vanaf 2017 eenzelfde 
lastenverlichting krijgen als alle andere 
Nederlanders. Het manifest is aangeboden 
aan het kabinet, de Tweede Kamer en de 
sociale partners. 
In maart is ook door de gezamenlijke 
ouderenorganisaties  een brief aangeboden 
aan de politieke partijen over  pensioenen, 
koopkracht en zorg, welzijn & wonen. De 
organisaties geven aan dat zij de gang van 
zaken rond de kortingen op pensioenen en het 
achterblijven van koopkracht voor ouderen niet 
langer kunnen accepteren. Bij de brief werd 
voor elk van de drie thema’s (pensioenen, 
koopkracht en zorg, welzijn & wonen) een 
bijlage gevoegd met een uitgebreide 
toelichting op de standpunten en opvattingen. 
Vrijwel alle politieke partijen hebben bericht dat 
deze informatie is doorgespeeld naar de 
commissies die de verkiezingsprogramma’s 
voor 2017 voorbereiden.  
U vind de volledige documenten op de website 
van de KNVG; via www.knvg.nl/wordpress 
vindt  u het manifest en een verwijzing naar 
het document “Ouderenorganisaties eisen van 
de politiek maatregelen inzake pensioenen, 
koopkracht en zorg”. 

http://www.knvg.nl/wordpress/?p=2326
http://www.knvg.nl/wordpress/?p=2326
http://www.knvg.nl/wordpress/?p=2326


 

 

 
 

 
 

 

Van de ledenadministratie 
Er is vaak veel onduidelijkheid over het 
lidmaatschap na het overlijden van het lid van 
de vereniging. Onderstaand nog even een 
samenvatting: 
Het lidmaatschap beëindigt door het overlijden 
van het lid. De contributie wordt niet 
gerestitueerd. De weduwe of weduwnaar die 
een pensioen van het Pensioenfonds ontvangt 
kan lid worden van de vereniging, maar dient 
zich daarvoor dan apart aan te melden. 
 
Wilt u adreswijzigingen, overlijden of andere 
mutaties altijd schriftelijk doen aan: 
Ledenadministratie VVGH, t.a.v. mevrouw Riet 
Boef, Goudmos 99, 2914 AG Nieuwerkerk a/d 
IJssel. 
Of per e-mail: VVGHeineken@gmail.com.  
 

Meer informatie 

Informatie over de ontwikkelingen bij het 
Heineken Pensioenfonds vindt u op de 
website van het HPF 
www.heinekenpensioenfonds.nl.  Ook kunt u 
de nieuwsbrief van het HPF elektronisch 
ontvangen. U dient dan uw e-mailadres op te 
geven aan het HPF. 
Voor informatie over uw persoonlijke situatie 
kunt u zelf contact opnemen met het HPF, u 
vindt de contactgegevens op de website. 
 
Informatie over de activteiten van de KNVG 
vindt u op: www.knvg.nl.   
De NVOG publiceert regelmatig een zeer 
leesbare nieuwsbrief op  
www.gepensioneerden.nl 
Loonvoorlater volgt op een andere manier het 
nieuws over pensioenen, te zien op 
www.loonvoorlater.nl 
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