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Nieuwsbrief nr. 82 - november 2020

Van de Voorzitter 
 
Onze nieuwsbrief is in een nieuw, moderner jasje gestoken.
Hiermee willen wij deze dynamischer en prettiger leesbaar
maken. 
  
De schriftelijke stemronde voor de Algemene
Ledenvergadering is succesvol verlopen. Hartelijk dank
voor uw reacties en medewerking. Wij zijn blij, dat we het
verenigingsjaar 2019 kunnen afsluiten, al is het dan op
deze toch wel buitengewoon  formele en weinig
persoonlijke manier. 
Wij hopen dat het in 2021  weer verantwoord is een
normale Algemene Leden Vergadering  te organiseren en
kijken daar naar uit. Elkaar ontmoeten tijdens de ALV is
een belangrijk onderdeel voor al onze leden.

Resultaten Algemene Ledenvergadering 
Dit verenigingsjaar verloopt zo anders dan wij ons hadden
voorgesteld. Onze vereniging bestaat dit jaar 30 jaar en wij
hadden hier graag samen met u tijdens de ALV extra
aandacht aan willen besteden. Helaas heeft het COVID-19
virus onze bijeenkomsten, tot een niet te verantwoorden
risico gemaakt. Teneinde te voldoen aan de statuten van
onze vereniging hebben we als bestuur dan ook in
september besloten het verenigingsjaar 2019 samen met u
schriftelijk af te sluiten. Een “noodgreep”, door vele
verenigingen toegepast.
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De ledenadministratie heeft 243 stemformulieren retour ontvangen, 189 per mail en
54 per post, waarbij iedereen vóór heeft gestemd bij alle vragen. In een aantal
stemformulieren wordt het bestuur bedankt voor het vele werk dat zij doen. Onze
dank daarvoor. 
Op basis van dit unanieme stemgedrag besluit de voorzitter onder dankzegging dat
de notulen van de ALV 2019 en het financieel verslag van 2019 worden
goedgekeurd. Conform het advies van de kascommissie wordt de leden van de
VvGH het bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid.

De kascommissie wordt bedankt voor de uitgevoerde
werkzaamheden. Het bestuur is blij te kunnen melden dat
de leden Margot Kemper en Theo van Maarseveen, even
als het reserve lid Laura Rauwers, bereid zijn deze taak
volgend jaar weer op zich te nemen.

Dini Bouwmeester wordt welkom geheten als lid van het
bestuur. 
 
Een extra woord van dank voor uw positieve reacties en
medewerking het jaar 2019 op deze wijze af te sluiten.  We
zien uit naar normalere tijden waarin wij elkaar weer
kunnen ontmoeten en u onze plannen voor
regiobijeenkomsten en  nieuwe initiatieven te kunnen
voorleggen van 2021.
  
Het bestuur van de VvGH

Pensioenen 
De actuele dekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds (HPF) was eind
september 94,5%, terwijl het gemiddelde over de laatste 12 maanden, de
zogenaamde beleidsdekkingsgraad, 96,8% bedroeg. Een dramatische daling
t.o.v. eind december 2019 (respectievelijk 107,3% en 105,4%) met als
‘hoofdschuldige’, de dalende rente. De daling van de beleidsdekkingsgraad zal
zich nog verder  voortzetten, aangezien de relatief hoge dekkingsgraden van
de laatste 3 maanden van 2019 in de berekening van de beleidsdekkingsgraad
per eind december zullen verdwijnen. Dat betekent vrijwel zeker dat indexeren
er niet in zit. 
 
Moeten wij ons zorgen maken over een korting van de pensioenen in 2021?
Voor de financiële positie van pensioenfondsen in december 2020 geldt



hetzelfde als in december 2019. Dat betekent dat pensioenfondsen onder
dezelfde voorwaarden als vorig jaar (tijdelijk) de pensioenen niet hoeven te
verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Bij een lagere dekkingsgraad
zullen de pensioenen moeten worden verlaagd tot een dekkingsgraad van
90%. Vooralsnog wordt dit voor het HPF niet waarschijnlijk geacht. Ook kan de
minister van SZW de voorwaarden voor korten opnieuw aanpassen. 
 

Nieuwe Pensioenakkoord 
Voor de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel is nieuwe
wetgeving nodig. De doelen van het pensioenfonds zullen aangepast worden
en de pensioenadministratie zal ingrijpend veranderen. Ook het
beleggingsbeleid en andere zaken zullen wijzigen. 
Daarin spelen overheid, werkgever en vakbonden én het fondsbestuur met de
uitvoeringsorganisatie ieder hun eigen rol, waarbij die rollen nauw met elkaar
verweven zijn. Ook zal de inbreng van deelnemers gestalte moeten krijgen.
Recent hebben sociale partners en het pensioenfonds afgesproken om
gezamenlijk op te trekken in dit langlopende proces om het effectief en efficiënt
te laten verlopen.

De planning is dat er in november 2020 een consultatiedocument verschijnt van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), met het oog op
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in 2021. De hoop en verwachting is,
dat de nieuwe pensioenwet per 2022 van kracht zal zijn. Of dit gehaald zal worden is
onduidelijk, gezien de verkiezingen in maart 2021. Daarna zullen de sociale partners
samen met het pensioenfonds de wetgeving omzetten tot een nieuwe
pensioenregeling. De figuur geeft de planning tot 2026 weer.

Interessant om te vermelden in deze is de zin uit de Hoofdlijnennotitie
Uitwerking Pensioenakkoord: 
“Specifiek in het kader van de overstap naar een nieuw pensioencontract en
voor de duur van de transitie, krijgen deelnemers en gepensioneerden via een
versterkt collectief bezwaarrecht voor het verantwoordingsorgaan of het
belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds inspraak op het invaarbesluit." 
Hierbij staat voorop dat onze vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan



kennis van zaken moeten hebben over het nieuwe pensioenakkoord, om een
gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van het bestuur.

In gesprek over het nieuwe Pensioenakkoord

De Koepel Gepensioneerden, waarin ook de VvGH vertegenwoordigd is, zal op 24
november deelnemen aan het rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie
SZW. Zij zullen hier onze zienswijze op het nieuwe pensioenstelsel laten horen.    
Een aantal punten, die in een  “position paper” zijn vastgelegd en die de Koepel
Gepensioneerden wil benadrukken aangaande de pensioenen in het traject náár,
alsmede met betrekking tot het nieuwe stelsel, zijn hier te lezen. Mocht u meer
willen weten, dan hierbij een volledig position paper.

Het rondetafelgesprek met de Kamercommissie was
voor ons gepland op 3 november maar wordt nu
gehouden op dinsdag 24 november. Namens de
Koepel Gepensioneerden neemt co-voorzitter Jaap van
der Spek deel, samen met een vertegenwoordiger van
KBO-PCOB. 

Ook de ANBO,  KBO-PCOB hebben een vergelijkbare position paper
ingeleverd, waarbij ieder zo zijn of haar eigen accenten heeft gelegd. Op die
manier ondersteunen de papers elkaar. 

Nieuws van het Heineken Pensioenfonds

Afscheid voorzitter HPF-bestuur 
Op 1 september 2020 heeft de voorzitter van het HPF-
bestuur, Robin Hoytema van Konijnenburg, afscheid
genomen. Robin is bestuurslid geweest sinds 2005 en
voorzitter vanaf 2014. 
Vanuit de VvGH willen wij Robin bedanken voor de vele
jaren waarin hij met grote inzet en deskundigheid het
Heineken Pensioenfonds heeft geleid door, op zijn zachtst
gezegd, woelige tijden.

Welkom Rogier Bouwman 
Robin is opgevolgd door Rogier Bouwman. Wij wensen
Rogier veel wijsheid en succes bij de verdere ontwikkeling
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van het HPF. 
Het dankwoord van Robin Hoytema van Konijnenburg en
de introductie van Rogier Bouwman lees je hier. 
 

Asset-liability management (ALM) studie
Zoals al een aantal keren aan de orde is geweest op de Algemene
Ledenvergaderingen zal in 2021 weer een ALM studie worden uitgevoerd door
het fonds. Hierbij wordt 15 jaar vooruitgekeken naar zowel de ontwikkeling van
de bezittingen (de assets) van het fonds als de verplichtingen (de liabilities) met
als doel het beleggingsbeleid voor de komende 3 jaar daarop aan te passen. 
 
Nu zal het toekomstige stelsel, waar van verplichtingen geen sprake meer is,
mee in ogenschouw worden genomen, hoewel natuurlijk voor de komende
jaren nog steeds de huidige regels gelden. Dat wordt een extra uitdaging. De
voorbereidingen voor de studie zijn gestart, waarbij zeker de sociale partners
en ook het VO een rol hebben te vervullen.

Opmerkingen over deze Nieuwsbrief of liever niet meer ontvangen, mail svp
naar nieuws@vvgheineken.nl of ledenadministratie@vvgheineken.nl 
Adreswijzigingen, wijzigingen van banknummer, e-mail, overlijden of andere graag altijd melden
aan: ledenadministratie@vvgheineken.nl
Bij opzeggen lidmaatschap na 31 december 2020 blijft de betaling van de contributie 2021 van
kracht.

Onderstaande links svp NIET gebruiken. 
Uw gegevens voor deze nieuwsbrieven aanpassen of mailings niet meer ontvangen.
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