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Van de Voorzitter 

Het gaat gelukkig weer wat beter met de 
pensioenen in Nederland en ook met ons pensioen 
van het Heineken Pensioenfonds (HPF). De 
aandelenkoersen zijn na de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen onverwacht sterk gestegen. 
Maar nog belangrijker, de rente is eindelijk weer 
wat omhoog gegaan. Op korte termijn korten van 
ons pensioen is hierdoor weer wat 
onwaarschijnlijker geworden. Voordat er 
geïndexeerd kan worden moet de positie van het 
HPF nog veel verder verbeteren. Dat zit er dus 
voorlopig niet in. 
Op 15 maart mogen we weer stemmen voor de 
Tweede Kamer. Hoewel er natuurlijk veel meer 
factoren een rol spelen bij de keuze op welke partij 
te stemmen, is het de moeite waard om te kijken 
wat de verschillende partijen in hun nieuwe 
programma’s over pensioenen schrijven. Op de 
website www.loonvoorlater.nl vindt u een 
kieswijzer. Daar geeft de Koepel van Nederlandse 
Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)  een 
overzicht van wat de grote partijen met onze 
pensioenen willen en ook wat ze de afgelopen 4 
jaar hebben gedaan, hoe hebben ze eigenlijk 
gestemd als het over pensioenen ging. 
Ik hoop velen van u weer te zien op de komende 
Algemene Ledenvergadering. 

 
De Algemene Leden Vergadering 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden 
op woensdag 5 april 2017 in de Heineken 
Experience, Stadhouderskade 78, Amsterdam. Wij 
hopen natuurlijk op een grote opkomst.  
Bij deze nieuwsbrief treft u ook de 
uitnodigingsbrief, de agenda en vergaderstukken 
aan.  
Wilt u zo vriendelijk zijn u zo snel mogelijk op te 
geven. 
 

Nieuws van het Heineken Pensioenfonds 
(HPF)  
Dekkingsgraad per 31-12-2016 
De actuele dekkingsgraad komt eind december 
2016 uit op ongeveer 104,6% tegen 101,1% per 
eind november. De stijging wordt voornamelijk  

 
veroorzaakt door de licht gestegen rente in de 
tweede helft van het jaar en het goede 
beleggingsrendement over 2016 . Deze positieve 
ontwikkelingen leidden ertoe dat de 
Beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde 
dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) licht 
steeg van 95,6% (november) tot 95,7%. Een 
geringe stijging, maar laten we hopen dat dit een 
positieve trendbreuk is. 
Gelet op het niveau van de dekkingsgraad eind 
december zal er geen sprake zijn van korting maar 
evenmin van indexatie. Van (gedeeltelijke) 
indexatie kan pas sprake zijn bij een dekkingsgraad 
van ca 110%. Binnenkort zal het HPF de brieven 
verzenden met concrete informatie inzake premie- 
en toeslagenbesluit. 
Mededelingen van HPF via Berichtenbox 
MijnOverheid.nl  
Het HPF heeft vorig jaar het Uniforme 
Pensioenoverzicht (UPO)verstuurd via de 
Berichtenbox van MijnOverheid.nl. Wie (nog) geen 
toegang heeft geregeld tot de Berichtenbox heeft 
deze informatie per post toegestuurd 
gekregen. Het HPF wil graag belangrijke informatie 
zoveel mogelijk digitaal versturen via de 
Berichtenbox. Hiervoor heeft u een account bij 
MijnOverheid.nl nodig. Dat heeft u niet alleen 
nodig om de HPF post digitaal te ontvangen, maar 
ook om belangrijke berichten van de overheid te 
ontvangen.  
Als u nog geen account heeft bij MijnOverheid.nl 
en u wilt er een aanmaken dan kunt u dat 
eenvoudig doen door naar www.mijnoverheid.nl te 
gaan; daar wordt uitgelegd wat u moet doen en 
wat u met zo’n account kunt. 
Bestuur HPF 
Hans Weeda, lid van het bestuur van het HPF 
namens de gepensioneerden, is per 1 januari 2017 
herbenoemd .  
 

Verantwoordingsorgaan (VO) 
Het afgelopen jaar heeft het VO via positieve 
adviezen belangrijke besluiten van het bestuur van 
het HPF ondersteund. Criterium hierbij was steeds 
of het bestuur evenwichtige belangenafweging 
hanteert bij het opstellen en uitvoeren van haar 
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beleid. Het belangrijkste advies betrof het Premie- 
en toeslagenbeleid.  
In het jaar 2016 zijn er binnen het 
Verantwoordingsorgaan een aantal mutaties 
geweest. Namens de gepensioneerden heeft Henk 
Jansen Henk van Gent opgevolgd. Harry Philippa 
heeft zijn rol als voorzitter per 1 januari 2017 
overgedragen aan Olaf Flippo, lid van het VO 
namens de werkgever. Harry zal per 1-7-2017 als 
lid van het VO namens de gepensioneerden 
opgevolgd worden door John Muller. John blijft 
ook lid van het bestuur van de VvGH. De komende 
maanden zal John als toehoorder de vergaderingen 
van het VO bijwonen. 
  

Nieuws van de KNVG 
De Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden (KNVG), waarvan onze 
vereniging lid is, behartigt de belangen van 
gepensioneerden. Naast pensioenen is er aandacht 
voor Wonen, Zorg en Koopkracht. Onderwerpen 
die elkaar onderling beïnvloeden. 
Recentelijk is er een nieuw samenwerkingsverband 
opgericht, ‘Beter Oud’ (www.beteroud.nl), gericht 
op het samen werken aan Wonen, Welzijn & Zorg. 
De KNVG zal zich in februari  aansluiten bij ‘Beter 
Oud’. 
In het najaar van 2016, met de reële dreiging van 
het korten van de pensioenen in 2017, hebben de 
gezamenlijke organisaties van ouderen en 
gepensioneerden voorstellen gedaan aan 
Staatssecretaris Klijnsma over het verlichten van 
de financiële positie van vele pensioenfondsen. 
Helaas heeft de staatssecretaris deze voorstellen 
niet laten meewegen in het door haar geïnitieerde 
externe onderzoek . Op 23 november hebben de 
ouderenorganisaties, die zo’n 3 miljoen mensen 
vertegenwoordigen, hun teleurstelling hierover 
uitgesproken middels een brief aan de Vaste 
Kamercommissie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

 
Zorg 

In januari hebben een aantal bestuursleden weer 
overlegd met Zilveren Kruis Achmea. Deze keer 
stond  het onderwerp communicatie met de 
verzekerden op de agenda.  
De zorgpakketten wijzigen bijna ieder jaar, hetzij 
door veranderingen in het basispakket of door een 
andere samenstelling van de Plus Modules. Om 
van alle veranderingen op de hoogte te blijven en 
het juiste pakket te kiezen, is lang niet eenvoudig. 
Zilveren Kruis heeft ons toegezegd dat zij ruim voor 
het eind van het jaar een overzichtelijk schema 
  

zullen maken, waarin alle wijzigingen zullen 
worden opgenomen.  
Zo moet puzzelen voor wat betreft de 
zorgverzekering minder ingewikkeld worden. 
Het bestuur zal het overleg met het Zilveren Kruis 
ook dit jaar voortzetten . 

 
Van de ledenadministratie 

Op 1 januari  2016 bedroeg het aantal leden 1904, 
op 31 december 2016 1831. Het teruglopen van 
het aantal leden komt ondermeer doordat voor 
het eerst in jaren het aantal overledenen groter is 
dan het aantal nieuwe leden.  
Om invloed te kunnen hebben is het aantal leden 
van groot belang. Het bestuur zal zich in 2017 
beraden hoe deze neerwaartse tendens te 
stoppen. 
 
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van e-mail 
adres, overlijden of andere mutaties altijd 
schriftelijk melden 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.  
Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt 
u zelf contact opnemen met het HPF, u vindt de 
contactgegevens op de website.  
Ook kunt u de nieuwsbrief van het HPF 
elektronisch ontvangen. U dient dan uw 
emailadres op te geven aan het HPF. 
 
De Koepel organisaties: Informatie over de 
activiteiten van de KNVG vindt u op: www.knvg.nl.  
De NVOG ( Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden) 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. Via deze site is een 
abonnement op hun nieuwsbrief te verkrijgen. 
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