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Van de Voorzitter 
 
In deze bijzonder heftige tijd waarin het coronavirus ons allemaal op een of andere wijze 
raakt, schrijf ik dit voorwoord voor onze nieuwsbrief. Dit doe ik in het besef dat we nu van 
dag tot dag leven. Er is nog geen zicht  op de uiteindelijke gevolgen en op het einde van deze 
periode.  De uitwerking van het pensioenakkoord, de discussie over zorg, welzijn en wonen 
voor ouderen blijven van groot belang. Maar dit verdwijnt even op de achtergrond door de 
enorme problemen waar we nu mee te maken hebben. 
Uitstel van onze algemene ledenvergadering was onvermijdelijk. Maar dit is maar een klein 
ongemak in deze omstandigheden. We gaan er nu vanuit dat we de ALV kunnen houden op 
donderdag 15 oktober 2020. Voor nu is mijn wens dat we zo goed mogelijk en in gezondheid 
deze tijd doorkomen. 
 
Zorg en Welzijn 
 
Nu iedereen uiterlijk per 1 februari gekozen heeft voor een zorgverzekering, is er momenteel 
ook weinig te melden uit de hoek van het Zilveren Kruis. Er is in dit jaar nog geen overleg 
geweest en er is dus geen nieuwe informatie. 
Wel zitten we momenteel in Nederland met het geweldige probleem van het coronavirus. 
Besmettingen komen in vrijwel geheel Nederland voor, met een concentratie in Noord-
Brabant.  
We herhalen nog maar eens de adviezen en richtlijnen van de overheid om de kans op 
overbrengen van het coronavirus te verkleinen en om kwetsbare patiënten, ouderen  en 
zorgmedewerkers zo veel mogelijk te beschermen.  Vermijd zoveel mogelijk fysieke 
contacten. Sla feestjes en bezoek bij verjaardagen voorlopig gewoon over.  En verder de 
bekende adviezen  om  verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen: 

 blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
 houd 1,5 meterafstand  
 als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te 

verspreiden. 
 zorg voor goede hygiënemaatregelen 
 was je handen regelmatig met water en zeep 
 hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 gebruik papieren zakdoekjes. 
 geen handen schudden 

 
Wie zijn kwetsbare groepen? 

Mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen met  onderliggend lijden, zoals: 
 afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen 
 chronische hartaandoeningen 
 diabetes mellitus 
 ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie 



 
 

 verminderde weerstand tegen infecties: 
o door medicatie voor auto-immuunziekten 
o na orgaantransplantatie 
o bij hematologische aandoeningen 
o bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor 

behandeling nodig is 
o bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten 

Blijf voorzichtig, houdt u aan de adviezen en zorg goed voor uzelf en uw directe omgeving. 
Voor verdere en gedetailleerde informatie kunt u terecht op de op de website van het RIVM. 
 
Nieuws over het Heineken Pensioen Fonds 
 
Het coronavirus heeft een enorme impact op het Heineken Pensioenfonds (HPF). Alle 
informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de dekkingsgraad en ook over de 
bereikbaarheid van het HPF-personeel staat op de meest recente blog op de website van het 
HPF. Het pensioenfonds geeft gehoor aan de oproep van de overheid om de medewerkers 
zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken.  Daarom is het fonds nu niet telefonisch 
bereikbaar en is ook bezoek niet mogelijk. Wel kunt  u het fonds via de e-mail bereiken. 
Het e-mailadres is pensioenfonds@heineken.nl. 
Per eind 2019 was de financiële situatie  van het fonds dusdanig dat niet geindexeerd kon 
worden, maar ook korten was niet aan de orde. Ondanks een geweldig behaald 
beleggingsrendement van ruim 14%  in 2019 is de dekkingsgraad toch gedaald. Dit komt 
doordat de rente waarmee de verplichtingen moeten worden uitgerekend toch weer verder is 
gedaald. Inmiddels is de dekkingsgraad sterk gedaald. De waarden van aandelen wereldwijd 
is de laatste weken sterk afgenomen en de rente is nog verder gedaald door de maatregelen 
van de Europese Centrale bank ter bestrijding van de coronacrisis. 
Het HPF bestuur is weer helemaal op sterkte met de benoeming van Ingrid Ardonne. De 
diversiteit is verbeterd; van de acht bestuursleden zijn er twee vrouw en twee onder de veertig 
jaar oud. Dit is mede versterkt door de zeer verschillende achtergronden en de rollen binnen 
Heineken die de bestuursleden hebben. 
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het bestuur van het HPF laten weten dat zij het 
onderzoek naar de beleggingsprocessen nu als afgesloten beschouwt. De door het fonds 
getroffen maatregelen en verbeterde procedures voldoen aan wat DNB verwacht. 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is  een stap verder gekomen. De basisprincipes voor 
verdere invulling zijn afgesproken. Praktische invulling staat op de agenda van 2020 en 2021. 
Het hele pakket aan risicobeheersmaatregelen is in 2019 weer een stuk beter op elkaar 
afgestemd . Dat geldt zowel voor de eerste als de tweede als de derde verdedigingslinie. De 
structuur van het risicomanagement zit nu stevig in elkaar, maar ook hier blijft er nog altijd 
een hoop  werk te doen. 
 
Nieuws over het Verantwoordingsorgaan 

Per 1 januari zijn twee leden toegetreden tot het Verantwoordingsorgaan (VO): Bauke Appel 
namens de werkgever, als opvolger van de Niels van Popta, en namens de gepensioneerden 
Herman van de Bergh als opvolger van Vic Teunissen, die ruim 7 jaar lid was van de 
Deelnemersraad, later het VO. Wij danken Vic voor zijn grote betrokkenheid en inzet 
gedurende al deze jaren. 
 
Wij hebben, net als velen onder u, moeten constateren, dat een indexatie per 1 januari, 
ondanks de grote vermogenstoename van het fonds, niet mogelijk was. De leden van het VO 



 
 

waren goed geïnformeerd door het bestuur over de situatie van het fonds eind 2019. Met 
betrekking tot indexatie is het bestuur helaas gebonden aan het gestelde in de Pensioenwet.  
De leden van het VO zijn begin maart voor twee studiedagen bij elkaar geweest, alwaar zij 
o.a. met de adviserend actuaris hebben gesproken over de ontwikkelingen op pensioengebied 
en de impact van de nieuwe strengere rekenregels van de commissie Dijsselbloem (juni 2019) 
op pensioenen in het huidige, alswel het mogelijk toekomstig pensioenstelsel. 
In het kader van haar wettelijke taken heeft het VO adviezen gegeven aangaande de volgende 
onderwerpen: premiebeleid 2020, het communicatie jaarplan 2020 van het HPF en een 
gewijzigde uitvoeringsovereenkomst in verband met de wijziging van de organisatie van 
Heineken Nederland. 
 
Nieuws over de Koepel Gepensioneerden 
 
Op 1 januari van dit jaar is de fusie tussen de twee koepelorganisaties, KNVG en NVOG, 
een feit. De Koepel Gepensioneerden die hierdoor is ontstaan telt meer dan 300.000 leden. 
Een indrukwekkend getal. 
Het bestuur van de VvGH is er blij mee dat de fusie tot stand is gekomen. De weg er naartoe 
was niet altijd eenvoudig maar het resultaat mag er zijn en de wet van de grote getallen werpt 
zijn vruchten af. 
De Koepel Gepensioneerden zit nu aan Haagse tafels, iets wat eerder niet haalbaar leek. 
We lopen ze even met U door: 

 Bij de ouderenraad heeft de Koepel 2 leden als vertegenwoordigers, gesprekspartner is 
minister Hugo de Jonge 

 Er is een vertegenwoordiging bij het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer in de 
werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid, die zich richt op ouderen. 

 De Koepel neemt deel aan de klankbordgroep van de stuurgroep die zich, in opdracht 
van minister Koolmees, richt op de uitwerking van het pensioenakkoord.  

 De SER is het gesprek met de Koepel aangegaan om te bespreken in welke vorm de 
Koepel Gepensioneerden kan gaan deelnemen bij relevante commissies. 

 
Een mooi resultaat, dat het belang van het lidmaatschap van de Koepelorganisatie  
inzichtelijk maakt en waardoor wij vol vertrouwen aangesloten willen blijven bij de Koepel 
Gepensioneerden. 
 
Tevredenheidsonderzoek leden Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken 
 
Graag hadden we de resultaten van de enquête met u besproken aan de hand van een 
presentatie tijdens de ALV die in april zou plaatsvinden. We hebben ca. 1200 enquêtes 
verstuurd en 425 leden hebben de enquête ingevuld en geretourneerd. Met die goede respons 
zijn we heel erg blij. 
Hieronder de drie dia’s van de presentatie met een samenvatting van de belangrijkste 
conclusies en wat het bestuur van de VvGH de komende jaren wil gaan doen. Uiteraard gaan 
we dat op de ALV, hopelijk later dit jaar, verder toelichten en met u bespreken.  



 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
  
 
Meer informatie over uw pensioen 
Meer 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. U kunt ook de contactgegevens vinden op de website.  
Ook kunt u de nieuwsbrief van het HPF digitaal ontvangen. U dient dan uw e-mailadres op te 
geven aan het HPF. 
 
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van banknummer, e-mail, overlijden of andere 
mutaties graag altijd melden aan: 
Ledenadministratie VvGH, p/a Goudmos 99, 2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel 
Of per e-mail: ledenadministratie@vvgheineken.nl.  
Bij opzeggen na 31 december 2019 blijft de betaling van de contributie 2020 van kracht. 
Voor vragen aan het Bestuur: secretariaat@vvgheineken.nl 
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