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Van de Voorzitter 
Ook in 2019 staat het pensioenstelsel hoog op de agenda van het kabinet. 
Nadat de onderhandelingen in 2018 zijn stukgelopen, lijkt het alsof er in 2019 geen tijd meer te 
verliezen is. 
Minister Koolmees heeft inmiddels een 10 puntenplan aangekondigd waarmee hij alle noodzakelijke 
veranderingen van het pensioenstelsel tegelijkertijd en zo nodig zelfstandig gaat aanpakken.  
Dit roept verontwaardigde reacties op van de partijen die nu niet meer aan tafel zitten, maar nog wel 
hun inzichten mogen delen met de minister.  
Ook de koepelorganisaties van gepensioneerden hebben gereageerd met een persbericht. In dit 
persbericht bepleiten zij prioriteit voor die punten die invloed hebben op het korten en indexeren van 
de pensioenen om vervolgens vanuit een stevige basis de andere punten op te pakken. 
Het persbericht van de koepelorganisaties staat op onze website (www.vvgheineken.nl).  
Of minister Koolmees erin slaagt om met deze aanpak het toekomstbestendig maken van het 
pensioenstelsel uit het slop te trekken, is nog zeer de vraag. 
Zeker is wel dat wij nog veel gaan horen en lezen over pensioenen. 
 
Algemene Ledenvergadering 2019 (ALV) 
De 29ste  ALV zal worden gehouden op dinsdag 2 april vanaf 11.00 uur in het Koelschip van de 
Heineken Experience te Amsterdam. De officiële uitnodiging en agenda kunt u binnenkort verwachten. 
Inschrijven kunt u per mail op ledenadministratie@vvgheineken.nl of met het inschrijfformulier dat is 
bijgevoegd bij de uitnodiging. Maar ook kunt u dit jaar voor het eerst inschrijven via  onze website 
www.vvgheineken.nl. 
 
Regiobijeenkomst Den Bosch 
Woensdag 21 november heeft de VvGH haar eerste regionale bijeenkomst gehouden in het Heineken 
Ontspanning Centrum in Den Bosch. Er waren een kleine 100 personen op af gekomen. 
De bijeenkomst, georganiseerd door Herman van den Bergh, bevatte 2 onderwerpen, zorg en 
pensioen. 
De heer Ben ten Arve van Zilveren Kruis gaf een inzicht in hun zorgverzekering 2019, waarbij onder 
meer de beschikbaarheid van een ‘zorg coach’ voor senioren onder de aandacht werd gebracht. 
De website van Zilveren Kruis geeft ook veel nuttige gedetailleerde informatie. 
Michiel Kamermans, bestuurslid van het Heineken Pensioenfonds (HPF), reduceerde de complexiteit 
van het HPF en pensioenen in het algemeen weer tot een voor ieder begrijpelijk verhaal. Het centrale 
thema was de allesoverheersende factor van de rente voor de dekkingsgraad, en dus voor indexering 
en korting. 
Zijn vergelijkbare presentatie tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2018 in Amsterdam kunt 
u op onze website terugvinden. 
Afsluitend was er een gezellig samenzijn met een mooi glas bier, waarbij geconcludeerd werd dat het 
een zeer geslaagde eerste Regiobijeenkomst is geweest. 
 
Nieuws van het Heineken Pensioenfonds (HPF) 
De dekkingsgraad van het Heineken pensioenfonds kruipt langzaam omhoog.  Op 31 december was 
de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden in de voorafgaande 12 maanden, 
113,3%.  Dit ondanks een slecht laatste kwartaal op de beurzen in 2018. 
Bij zo’n dekkingsgraad staan de wettelijke regels een indexatie van maximaal 0.61% toe. Het bestuur 
van het fonds heeft besloten die maximale indexering per 1 januari toe te kennen. Hoewel het 
aanzienlijk meer is dan de indexatie van vorig jaar (0,02%) blijft het nog steeds achter bij de 
prijsstijging die in 2018 ca 1,7% bedroeg. Het moet dus nog beter. Maar dat kan eigenlijk alleen maar 
als de rente weer wat gaat stijgen, maar of en wanneer dat gaat gebeuren blijft erg onzeker. 
In de media wordt veel gesproken over aanstaande kortingen op pensioenen. Dat heeft vooral 
betrekking op 4 van de 5 grootste pensioenfondsen van Nederland en raakt dus veel mensen.          



 

 
 

 
 

De korting moet onder de huidige regels worden toegepast als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar 
achtereen onder de 104% is gebleven.  Dat is bij een aantal fondsen helaas gebeurd en dreigt bij nog 
meer fondsen te gebeuren. Het HPF staat er gelukkig beter voor. Met een beleidsdekkingsgraad van 
meer dan 113% zijn we buiten de gevarenzone en korten is bij het HPF niet aan de orde. 
Na de al vaker genoemde ALM studie in 2018, waarin op lange termijn de bezittingen en de 
verplichtingen van het fonds worden geanalyseerd, heeft het HPF het beleggingsbeleid voor de 
komende drie jaar vastgelegd. Op hoofdlijnen gaat het HPF door zoals in de afgelopen jaren.. 
Belangrijk is dat met sociale partners is overeengekomen dat de risicobereidheid van het fonds niet 
wijzigt.  Het HPF blijft iets meer risico met de beleggingen nemen dan het gemiddelde fonds in 
Nederland. Dit is in overeenstemming met de houding van gepensioneerden, zoals die op de ALV in 
april 2018 en later ook in een bijeenkomst met gepensioneerden in Den Bosch naar voren kwam. 
 
Nieuws van het Verantwoordingsorgaan (VO) 
Per 1 november 2018 is een vacature ontstaan voor een lid namens de werkgever door het 
terugtreden uit het VO van Ingrid Ardonne. Haar rol van secretaris van het VO is overgenomen door 
Sjoerd Koornstra, die namens de gepensioneerden lid is van het VO. 
In verband met een functiewijziging heeft Olaf Flippo per 1 januari het VO verlaten. Zijn plaats in het 
VO, namens de werkgever, is per die datum ingenomen door Niels van Popta. 
De leden hebben John Muller gekozen tot voorzitter van het VO. 
De nieuwe code Pensioenfondsen (2018) geeft aan dat leden van het VO, na voordracht, worden 
benoemd door het bestuur van het pensioenfonds. In overleg met het bestuur is gekozen voor een 
selectiecommissie van 2 leden, bestaande uit 1 bestuurslid en 1 VO-lid. 
 
Nieuws van de KNVG 
Het proces van de fusie tussen de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 
(KNVG) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) is nog steeds 
gaande. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. de missie en de visie van de nieuwe vereniging en de 
samenstelling van het bestuur, waarvoor een informateur is benoemd. De  leden (de verenigingen van 
gepensioneerden) van beide koepels moeten hiervoor hun fiat geven. De verwachting is, dat e.e.a. 
niet is uitgekristalliseerd voor de zomer. 
 
Van de Zorgcommissie 
Op het einde van 2018 is er een aanzienlijke verschuiving geweest van verzekerden naar een andere 
ziektekostenverzekering. Zo’n 6,6% van alle verzekerden is gewisseld van zorgverzekering. In totaal 
gaat het dan om 1,1 miljoen verzekerden. Dit heeft vooral te maken met de premieverschillen tussen 
verzekeraars. Alhoewel de inhoud van het basispakket voor alle verzekeraars gelijk is, is er toch 
verschil in de hoogte van de gestelde premie. 
Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland met zo’n 4,9 miljoen verzekerden. Zilveren Kruis  
Achmea leverde ongeveer 30.000 verzekerden in, hetgeen minder is dan 1% van het totaal bij 
Achmea geregistreerde verzekerden. Bij Zilveren  Kruis Achmea  heeft Heineken de collectieve 
verzekering ondergebracht. In 2018 waren er 3.636 “inactieve”  Heineken-verzekerden geregistreerd. 
Eind van 2018 bleek dat 40 verzekerden om uiteenlopende redenen waren uitgeschreven, de teller 
bleef staan op 3596 verzekerden. De merktrouw aan het Zilveren Kruis van de gepensioneerden bij 
Heineken is dus een stuk gunstiger dan het gemiddelde verloop van alle verzekerden naar andere 
verzekeringen. 
 
Van de Penningmeester en Ledenadministratie 
De nota’s voor de contributie 2019, voor zowel de leden met e-mail als zonder e-mail, zijn begin 
januari 2019 verzonden. 
Leden die een machtiging voor de automatische incassering van de contributie hebben afgegeven 
hebben een kennisgeving ontvangen met de mededeling dat het bedrag van € 15,00 omstreeks 15 
februari 2019 wordt afgeschreven.  
Heeft u geen contributie nota of kennisgeving  ontvangen laat dit dan even weten via 
ledenadministratie@vvgheineken.nl. of schriftelijk/telefonisch aan: 
Riet Boef, Goudmos 99, 2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180390087. 
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van e-mail, overlijden of andere mutaties altijd schriftelijk 
melden aan:  
Ledenadministratie VvGH (adres zie hierboven) of per email ledenadministratie@vvgheineken.nl. 
 
Voor vragen aan het Bestuur: secretariaat@vvgheineken.nl. 


