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Van de Voorzitter
Pensioenen, pensioenpremies, een nieuw stelsel,
hoop op indexatie, vrees voor korten. Als we de
stroom van nieuwsberichten lezen, lijkt het bijna
een dagtaak om de diversiteit aan ontwikkelingen,
opinies, politieke en wetenschappelijke
verhandelingen plus de speculaties over het
uitblijven van het SER advies bij te houden. Het is
maar goed dat ook de bestuurders van het HPF een
zeer gedegen opleiding voltooid hebben en door
De Nederlandsche Bank (DNB) zijn goedgekeurd
voordat zij aan de bestuurstafel plaatsnemen,
zodat zij (voor ons) door de bomen het bos kunnen
blijven zien.
De koepelverenigingen KNVG en NOVG werken
steeds hechter samen om de belangen in het
Haagse te vertegenwoordigen. Geen huwelijk maar
wel een vaste relatie, aldus de interim voorzitter
KNVG. Het bestuur van de VvGH is voorstander van
het bestendigen van deze vaste relatie in een fusie
op korte termijn, een zakelijker benadering van het
gezamenlijke doel.
De ALV staat weer voor de deur. In voorbereiding
daarop neemt het bestuur de toekomstvisie van
onze vereniging nog eens onder de loep. In de ALV
mag ik namens het bestuur de uitkomst hiervan
aan u voorleggen.
Graag tot ziens op 24 april bij de ALV; wij kijken er
naar uit.

Janine van Oosten

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018
De ALV 2018 zal gehouden worden op dinsdag 24
april 2018 in de Heineken Experience te
Amsterdam. Noteer deze datum vast in uw
agenda; officiële uitnodiging volgt begin maart..

Nieuws van het Heineken Pensioenfonds
(HPF)
In de recente brief van het HPF aan alle
deelnemers heeft u kunnen lezen over de
financiële gezondheid van het pensioenfonds op
het einde van het jaar 2017 en de gevolgen

daarvan voor het indexeren van onze pensioenen
en mogelijke toekomstige kortingen en voor de
premiestelling voor de actieve deelnemers. Hieruit
mag men wel voorzichtig concluderen dat het
fonds er financieel een stuk beter voor staat dan
een jaar geleden.
Het bestuur heeft recent twee nieuwe
bestuursleden benoemd nadat ze zijn goed
bevonden door De Nederlandsche Bank. Namens
de werkgever is dat Rogier Bouwman en namens
de gepensioneerden is dat Michiel Kamermans.
Mocht u de indruk hebben dat het bestuur een
soort duiventil is waar bestuursleden in en uit
vliegen dan hierbij de geruststelling, vijf van de
acht bestuursleden hebben al 10 jaar of meer
zitting in het bestuur. De continuïteit is dus zeker
gewaarborgd.
Aan het einde van het vorig jaar heeft het
Pensioenfonds een enquête georganiseerd met
betrekking tot de effectiviteit van de
communicatiemiddelen onder alle deelnemers.
Totaal hebben 1469 mensen de enquête ingevuld
waaronder 477 gepensioneerden. De resultaten
van het onderzoek zullen door het fonds bekend
gemaakt worden met daaraan gekoppeld de
verbeterstappen.
Het HPF heeft de afgelopen periode veel tijd en
aandacht gegeven aan het verbeteren van de
risicobeheersing en dan niet alleen van de
financiële risico’s maar ook van de risico’s op
andere gebieden zoals bijvoorbeeld inbreuken op
de administratieve en ICT systemen. De
commissie die mede voor dat doel al bestond is
uitgebreid en versterkt en de hele opzet van de
zogenaamde integrale risico beheersing is
aangepakt. Daarbij wordt meegenomen de recent
van kracht geworden Algemene Verordening voor
Gegevensbescherming.
Verder is het nog stil in Den Haag waar het gaat om
een nieuwe pensioenregeling. Even afwachten of
de Sociaal Economische Raad met een eensluidend
advies gaat komen. Vervolgens is dan het kabinet
aan zet en pas daarna komt het onderwerp op ons
bord.

Nieuws van het Verantwoordingsorgaan
(VO)
Raad van Toezicht Het HPF heeft per 1 januari
2018 een RvT benoemd. De kandidaten zijn door
De Nederlandse Bank beoordeeld en uiteindelijk is
hun kandidatuur goedgekeurd. De RvT houdt
toezicht op het beleid van het HPF. Het VO zal de
komende tijd nader kennis maken met de RvT en
de taakverdeling en samenwerking verder
bespreken.

Van de ledenadministratie
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van e-mail,
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

Nieuws van de KNVG
De Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden (KNVG) hebben in gezamenlijk
overleg met de Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) het
afgelopen jaar hun standpunten in deze naar voren
gebracht.
Er werden in gezamenlijk overleg adviezen
uitgebracht:
- Een toetsingskader rond de vraag waaraan
toekomstige pensioenhervormingen moeten
voldoen, met als basis het terugkeren van
vertrouwen in het pensioenstelsel.
- De introductie van de Macro Stabiele Rentevoet
(MSR) als alternatief van de huidige rekenrente,
gebaseerd op de rendementen van de
beleggingsmix van een pensioenfonds en
gecorrigeerd voor inflatie.
Zij dringen er op aan, aan tafel te zitten bij de SER
bij de discussie over de pensioenhervormingen.
In december hebben de KNVG en de NVOG de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
middels een brief gemeld, dat zij graag deelnemen
aan het door hem voorgestelde Pact voor de
Ouderenzorg: “ouderen, zorgverleners,
welzijnswerkers, gemeenten, verzekeraars en
andere maatschappelijke partners”. Prioriteiten
zijn: voorkomen en bestrijden van eenzaamheid,
langer thuis kunnen wonen en verbetering van de
verpleeghuiszorg.
Het verzamelen van de input voor de verdere
uitwerking hiervan door de minister zal zijn beslag
moeten krijgen in het eerste kwartaal van 2018.
Zie voor meer gedetailleerde informatie de
website van de KNVG www.knvg.nl.

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, tel 071
5458065 of email pensioenfonds@heineken.nl.
Ook kunt u de nieuwsbrief van het HPF
elektronisch ontvangen. U dient dan uw e-mail op
te geven aan het HPF.

Van de Zorgcommissie
Sinds kort is er een nieuwe website online:
uitlegzorgverzekering.nl
Deze website heeft tot doel helderheid te
verschaffen in dit voor bijna alle verzekerden zo
ondoorzichtige onderwerp. De website is een
initiatief van Zorgverzekeraars Nederland, Leer Zelf
Online, de Zorgverzekeringslijn en Pharos, het
expertise centrum gezondheidsverschillen.
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