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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. 

 

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.  

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. 

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 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie 

Francis Tjaarda  –   francisnathalietjaarda@gmail.com 

Trudy de Vries    –   g.vries125@upcmail.nl 

Roelf Duursema  –   roelf@duursema.com 
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Van	de	Voorzitter	
Met	trots	presenteren	we	hierbij	onze	75e	
nieuwsbrief.	Om	te	laten	zien	dat	er	toch	niet	
zoveel	veranderd	is	in	al	die	jaren,	sluiten	wij	
hierbij	de	eerste	nieuwbrief	uit	1991	bij.	Deze	komt	
uit	het	archief	van	Aad	Ferdinandus,	die	dit	vlak	
voor	zijn	overlijden	aan	ons	heeft	overgedragen.		
In	de	algemene	ledenvergadering	heeft	het	
bestuur	bekend	gemaakt	dat	wij	fondsen	
beschikbaar	willen	stellen	voor	initiatieven	van	
onze	leden	om	bijvoorbeeld	regiobijeenkomsten	te	
organiseren.	Voorwaarde	hierbij	is	wel	dat	er	
pensioen	gerelateerde	inhoudelijke	zaken	op	de	
agenda	staan	en	dat	de	leden	zelf	gaan	
meewerken.	Het	eerste	voorstel	voor	een	
regiobijeenkomst	dit	najaar	is	al	binnen.	Wij	gaan	
samen	met	het	VvGH	lid	dat	dit	voorstel	heeft	
gedaan	en	die	bereid	is	om	de	organisatie	op	zich	
te	nemen,	aan	de	slag.	
Op	25	mei	gaat	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	(AVG)	in.	Op	die	datum	
geldt	dezelfde	privacy	wetgeving	in	de	gehele	EU.	
Ook	de	VvGH	moet	voldoen	aan	deze	verordening.	
Binnen	het	bestuur	is	onze	vicevoorzitter	Roelf	
Duursema	verantwoordelijk	voor	de	
gegevensbescherming	(zie	hoofdstukje	Nieuwe	
Privacy	Wetgeving	in	deze	nieuwsbrief).	
De	besturen	van	de	koepelorganisaties	KNVG	en	
NOVG	hebben	een	grote	stap	voorwaarts	genomen	
om	tot	een	fusie	te	komen.	1	januari	2019	zou	dit	
bestendigd	moeten	zijn.	Een	grote	
koepelorganisatie	kan	meer	impact	hebben	in	de,	
nog	altijd	gecompliceerde,	pensioendiscussie.	Wij	
zijn	dan	ook	blij	met	deze	versnelde	toenadering	
.		
	Verslag	Algemene	Ledenvergadering	(ALV)	
Het	verslag	van	de	28ste	ALV	is	bijgevoegd	bij	de	
nieuwsbrief	en	is	geplaatst	op	de	website.		
Alvorens	de	vergadering	plaatsvond	gaf	Michiel	
Kamermans,	bestuurslid	van	het	Heineken	
Pensioenfonds	(HPF),	een	presentatie	over	het	HPF	
en	ging	met	name	in	op	de	risico	factoren	en	
risicobereidheid.	Deze	presentatie	is	op	de	website	
beschikbaar.		
Vervolgens	gaf	Olaf	Slijkhuis,	Collectie	Beheerder		

	
	
van	de	Heineken	Collection	Foundation,	de	
aanwezigen	meer	inzicht	in	de	verzamelingen,	de	
activiteiten	en	de	plannen	van	de	Heineken	
Collectie	Stichting.	U	vindt	een	link	naar	de	website	
van	de	Heineken	Collectie	op	onze	site.	Olaf	
toonde	een	aantal	foto’s	van	brouwerij	attributen	
waarvan	zij	niet	weten	waar	deze	voor	waren.	Het	
is	om	die	reden	dat	Heineken	Collectie		regelmatig	
ook	dergelijke	zaken	op	onze	website	gaat	
publiceren	om	de	oorsprong	van	bepaalde	zaken	
(materialen,	foto’s,	e.d.)	te	achterhalen.	
Na	de	lunch	vond	de	Algemene	Ledenvergadering	
plaats.	Er	waren	circa	170	leden	aanwezig	in	het	
Koelschip	van	de	Heineken	Experience.	De	
jaarrekening	werd	goedgekeurd,	de	contributie	
voor	het	lidmaatschap	werd	voor	2018	en	ook	
(voorlopig)	voor	2019	vastgesteld	op	€15,00.	Riet	
Boef	werd	herbenoemd	en	Sjoerd	Koornstra	wordt	
namens	de	gepensioneerden	voorgesteld	voor	het	
Verantwoordingsorgaan.	
	
Website	VvGH		
Midden	april	is	de	website	van	onze	vereniging	life	
gegaan:	www.vvgheineken.nl.	
Op	de	website	staat	veel	informatie	over	de	VvGH	
zoals	samenstelling	bestuur,	rooster	van	aftreden,	
huishoudelijk	reglement,	statuten	etc.	De	website	
zal	regelmatig	worden	ververst,	echter	er	zullen	
geen	aankondigingen	per	mail	hierover	worden	
toegezonden.		
De	website	heeft	ook	interessante	links	naar	
websites	van	derden,	zoals	onder	andere	naar	het	
Heineken	Pensioenfonds	(dat	haar	website	
eveneens	vernieuwde)	en	de	koepelorganisaties.	
Ook	wordt	er	samengewerkt	met	de	Stichting	
Heineken	Collectie.	
Tegelijk	met	de	start	van	de	website	zijn	de	e-
mailadressen,	waaronder	u	ons	kunt	bereiken,	
vernieuwd:	secretariaat@vvgheineken.nl	en	
ledenadministratie@vvgheineken.nl.	
	
Nieuwe	Privacy	wetgeving	
Vanaf	25	mei	2018	is	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	(AVG)	van	toepassing.	Deze	



 
 

 
 

 
 

wet	versterkt	de	positie	van	de	mensen	van	wie	
persoonsgegevens	worden	verwerkt.	Organisaties	
krijgen	meer	verplichtingen	om	op	een	juiste	
manier	om	te	gaan	met	gegevens	van	personen.	
Ook	onze	vereniging	heeft	te	maken	met	het	
verwerken	van	persoonsgegevens,	met	als	
belangrijkste	reden	voor	administratieve	
doeleinden.	Daarbij	moet	u	denken	aan	
‘naam/adres/woonplaats’,	e-mailadres	en	
bankrekeningnummer	voor	de	automatische	
incasso	van	de	jaarlijkse	contributie.		
In	de	bijlage	treft	u	onze	privacyverklaring	aan	en	u	
kunt	deze	ook	vinden	op	onze	website.		
	
Van	het	Heineken	Pensioenfonds	(HPF)	
De	financiële	gezondheid	van	het	pensioenfonds	is	
in	2017	flink	verbeterd,	waardoor	het	mogelijk	was	
een,	zij	het	geringe	indexatie	van	de	pensioenen	
door	te	voeren.	Inmiddels	is	de	zogenaamde	
beleidsdekkingsgraad	van	het	fonds	weer	een	
stukje	verder	gestegen.	Per	eind	maart	bedroeg	
deze	111,7%.		
Omdat	het	fonds	nog	altijd	onder	een	
dekkingsgraad	van	125%	zit	moest	een	nieuw	
Herstelplan	ingeleverd	worden	bij	De	
Nederlandsche	Bank.	Mocht	het	plan	waar	
worden,	dan	kan	er	de	komende	paar	jaar	
gedeeltelijk	geïndexeerd	worden,	maar	de	
werkelijkheid	kan	weerbarstig	zijn.		
Het	bestuur	van	het	fonds	heeft	opnieuw		een	
risicoanalyse	uitgevoerd	waarbij	nu	onderscheid	
wordt	gemaakt	tussen	strategische	en	
operationele	risico’s.	Naast	de	bestaande	
maatregelen	om	de	kans	op	en	de	gevolgen	van	de	
risico’s	in	te	perken	zullen	nog	een	aantal	extra	
maatregelen	genomen	worden	de	komende	tijd.	
Een	van	die	risico’s	is	natuurlijk	de	mogelijke	
inbreuk	op	de	vertrouwelijkheid	van	de	gegevens	
die	het	fonds	over	haar	deelnemers	bezit.	Er	is	de	
afgelopen	maanden	hard	gewerkt		om	te	voldoen	
aan	de	nieuwe	Algemene	Verordening	voor	
Gegevensbescherming,	ingaande	op	25	mei	2018.	
Het	fonds	heeft	ook	voor	2018	een	flink	aantal	
doelstellingen	geformuleerd	waardoor	het	zelf	
goed	haar	functioneren	als	bestuur	kan	beoordelen	
in	de	loop	van	en	aan	het	eind	van	het	jaar.	Maar	
ook	voor	het	Verantwoordingsorgaan	en	de	
nieuwe	Raad	van	Toezicht	wordt	het	zo	
gemakkelijker	om	hun	rollen	ten	opzichte	van	het	
bestuur	te	vervullen.	
En	tot	slot	is	het	bestuur	begonnen	met	het	
uitvoeren	van	de	zogenaamde	ALM	(Asset	Liability	
Management	oftewel	Bezittingen	Verplichting)	
studie.	De	studie	die	probeert	5	tot	15	jaar	vooruit	
te	kijken	en	op	grond	daarvan	het	beleggingsbeleid	
en	eventueel	ander	beleid	aan	te	passen.	Dat	alles	
begint	met	het	vaststellen	van	de	risicohouding.	De	

term	risicohouding	is	voor	de	bezoekers	aan	de	
Algemene	ledenvergadering	nu	een	bekend	begrip	
sinds	Michiel	Kamermans	dat	uitgebreid	heeft	
toegelicht	in	zijn	verhaal.		In	het	najaar	worden	de	
resultaten	verwacht	en	kunnen	dan	worden	
meegenomen	in	bijvoorbeeld	het	beleggingsplan	
2019.	
	
Nieuws	van	het	Verantwoordingsorgaan	(VO)		
Op	20	en	21	maart	jl.	heeft	het	VO	weer	haar	
jaarlijkse	studiedagen	gehouden,	hierbij	zijn	
diverse	onderwerpen	aan	de	orde	gekomen.	
Het	VO	heeft	met	de	Directeur	van	het	HPF	
uitgebreid	van	gedachten	gewisseld	over	actuele	
onderwerpen,	zoals	de	stand	van	zaken	van	het	
DNB	onderzoek	uit	2017.	Dit	onderzoek	richt	zich	
met	name	op	de	risicobeheersing	en	de	sturing	
rondom	het	beleggingsbeleid.	Daarnaast	zijn	zij	
geïnformeerd	over	de	nieuwe	Algemene	
Verordening	Gegevensbescherming.	
Elke	3	jaar	dient	een	pensioenfonds	een	ALM	
studie	uit	te	voeren	naar	de	toekomstige	
ontwikkelingen	op	het	gebied	van	de	bezittingen	
en	verplichtingen.	Het	bestuur	van	het	HPF	
organiseert	de	komende	periode	deze	studie	
waarbij	ook	drie		leden	van	het	VO	als	toehoorder	
aanwezig	zijn.	
Per	1	januari	2018	is	op	voordracht	van	het	VO	de	
Raad	van	Toezicht	benoemd.	De	RvT	heeft	tot	taak	
toezicht	te	houden	op	het	beleid	van	het	bestuur	
en	op	de	algemene	gang	van	zaken	in	het	
pensioenfonds.	Het	VO	heeft		inmiddels	nader	
kennis	gemaakt	met	de	RvT	en	de	taakverdeling	en	
samenwerking	besproken.	
Het	HPF	heeft	in	december	2017	een	enquête	
gehouden	over	de	effectiviteit	van	de	gebruikte	
communicatiemiddelen.	Het	VO	heeft	inmiddels	de	
rapportage	van	deze	enquête	ontvangen	alsmede	
de	verbeter-	en	actiepunten.	De	komende	periode	
zullen	zij	de	opvolging	hiervan	door	het	Bestuur	
blijven	volgen.	
	
Nieuws	van	de	KNVG	
In	maart	hebben	de	voorzitters	van	de	Koepel	van	
Nederlandse	Verenigingen	van	Gepensioneerden	
(KNVG)	en	de	Nederlandse	Organisaties	van	
Gepensioneerden	(NVOG)	een	gesprek	gehad	met	
mevr.	Hamer	van	de	Sociaal	Economische	Raad	
(SER).	Doel	van	het	gesprek	was	om	te	bereiken,	
dat	de	koepelorganisaties	kunnen	meepraten	in	de	
commissies	Pensioen	en	Toekomst	binnen	de	SER,	
in	het	kader	van	belangenafweging	tussen	de	
verschillende	generaties.	Dit	werd	helaas	niet	
gehonoreerd.	De	SER	wil	deze	discussie	omtrent	
een	potentieel	voorstel	voor	een	nieuw	stelsel	
afronden	en	overgeven	aan	de	regering	voor	
wetgeving.	De	FNV	houdt	de	voortgang	tegen.	



 
 

 
 

 
 

Op	20	maart	zijn	de	ouderen	organisaties,	
waaronder	de	KNVG	en	NVOG,	plus	
vertegenwoordigers	van	jongeren	organisaties	op	
bezoek	geweest	bij	minister	Koolmees.	Doel	van	
het	gesprek	was	informatie-	en	
gedachtenuitwisseling.	Duidelijk	is	voor	alle	
partijen,	dat	het	niet	indexeren	van	de	
(toekomstige)	pensioenen	niet	alleen	nadelige	
gevolgen	heeft	voor	de	gepensioneerden,	maar	
ook	voor	de	pensioenopbouw	van	de	jongeren.	
Voor	allen	zijn	collectiviteit,	risicodeling	en	
solidariteit	een	vereiste	voor	een	nieuw	
pensioenstelsel.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Contact	
	
Wilt	u	adreswijzigingen,	wijzigingen	van	e-
mail,	bankrekeningnummer,	overlijden	of	
andere	mutaties	altijd	schriftelijk	melden	
aan:	
Ledenadministratie	VvGH,		
p/a	Goudmos	99,	
2914	AG	Nieuwerkerk	a/d	IJssel	
Of	per	e-mail:	ledenadministratie@vvgheineken.nl	
	
Voor	vragen	aan	het	Bestuur:	
secretariaat@vvgheineken.nl	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Redactie:			Francis	Tjaarda			-			Trudy	de	Vries			-			Roelf	Duursema	
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Van de Voorzitter  
Ruim een week na Prinsjesdag is het stof neer-
gedwarreld en is de boodschap “Iedereen gaat 
erop vooruit”, die werd verwoord in de troonrede, 
grondig geanalyseerd door meerdere partijen. U 
heeft al menig oordeel over de betrekkelijkheid 
van het erop vooruit gaan, met name voor 
gepensioneerden kunnen lezen en horen. 
Op onze site hebben wij de reacties van de koepel 
organisaties KNVG en NOVG geplaatst. Wij 
onderschrijven deze reacties op de miljoenennota. 
Zolang de door De Nederlandse Bank (DNB) 
verplichte rekenrente door de pensioenfondsen 
moet worden gehanteerd, blijft een echte 
vooruitgang door middel van de indexatie van 
pensioenen echter een heikel punt.  
Op 21 november vindt de eerste regiobijeenkomst 
plaats in Den Bosch. Wij kijken uit naar de 
response van onze leden in de regio Den Bosch en 
zijn benieuwd naar het aantal leden dat naar de 
bijeenkomst komt. Voor ons een goede 
graadmeter om te bekijken of een 
regiobijeenkomst onze leden aanspreekt. Als dit 
het geval is gaan we deze bijeenkomsten ook in 
andere regio’s organiseren samen met leden die de 
coördinatie op zich willen nemen. Herman van de 
Bergh is wat dit betreft pionier in de regio Den 
Bosch. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 
De ALV 2019 zal gehouden worden op dinsdag  
2 april 2019 in de Heineken Experience te 
Amsterdam. Noteer deze datum vast in uw 
agenda! 
 
Nieuws van het Heineken Pensioenfonds (HPF) 
De financiële gezondheid van het pensioenfonds is 
in de loop van de afgelopen maanden verder, zij 
het licht verbeterd. Inmiddels bedraagt  de 
zogenaamde beleidsdekkingsgraad van het fonds 
per eind augustus 2018 113,2 %. De actuele 
dekkingsgraad per eind augustus bedroeg 113,4 %.  
Op 12 september 2018 is de nieuwe prognosetafel 
van het Actuarieel Genootschap bekend gemaakt 
waarin de aangepaste levensverwachting is 
verwerkt. Het blijkt dat de levensverwachting wel 
is toegenomen, maar minder snel dan verwacht in 
2016. Hierdoor zullen de verplichtingen van het 

Heineken Pensioenfonds met ongeveer 1% 
afnemen en zal de actuele dekkingsgraad dus met 
ongeveer 1% toenemen. Aangezien de 
beleidsdekkingsgraad het gemiddelde is van de 
afgelopen 12 maanden zal het effect van de 
aangepaste levensverwachting langzaam 
doorwerken in  de beleidsdekkingsgraad, die aan 
het einde van het jaar bepalend is voor eventuele 
indexatie van de pensioenen. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, heeft het 
bestuur van het fonds opnieuw de risicoanalyse 
uitgevoerd waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen strategische en operationele risico’s en zijn 
ook extra maatregelen genomen om de kans op en 
de gevolgen van de risico’s in te perken. Heel 
belangrijk hierbij is om een goed overzicht te 
hebben van alle risico’s en alle bijbehorende 
maatregelen en aan te geven hoe de verdeling van 
de rollen en bevoegdheden is bij het beheersen 
van en rapporteren over de risico’s. Daar is de 
afgelopen maanden hard aan gesleuteld.  
En tot slot de zogenaamde ALM studie. De studie 
die probeert 15 jaar vooruit te kijken en op grond 
daarvan het beleggingsbeleid en eventueel ander 
beleid aan te passen. Dat alles is begonnen met het 
vaststellen van de risicohouding. Het 
verantwoordingsorgaan van het fonds met daarin 
de vertegenwoordigers van de VvGH heeft  daarin 
meegedaan. De ALM studie is inmiddels vrijwel 
afgerond en de resultaten daarvan worden 
meegenomen in het beleggingsplan voor de 
komende drie jaren en direct in het beleggingsplan 
2019. 
 
Nieuws van het Verantwoordingsorgaan (VO)  
Het VO is samengesteld uit leden namens de 
werkgever, actieve werknemers en 
gepensioneerden. In het verleden was de 
getalsverhouding 3 – 3 – 3. Op basis van de 
aantallen actieve werknemers en gepensioneerden 
word het aantal VO leden vanuit deze 
groeperingen vastgesteld. Op de peildatum van 1 
januari 2018 bleek dat het aantal gepensioneerden 
groter was dan het aantal actieve werknemers en 
derhalve is de verhouding binnen het VO 
dienovereenkomstig gewijzigd naar 2 leden 
namens de actieve werknemers en 4 leden namens 
de gepensioneerden. Deze laatste leden worden 



 

 

 
 

 

 

door de  VvGH benoemd en met de benoeming van 
Sjoerd Koornstra is de opengevallen vacature weer 
vervuld. 
 
Nieuws van de KNVG 
De Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden (KNVG) en de Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
(NVOG) hebben een reactie gepubliceerd op hun 
beider websites  n.a.v. de Troonrede en de 
Miljoenennota. Deze reactie hebben wij ook 
gepubliceerd op onze eigen website onder 
“Nieuws”.  
Ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel is er 
nog steeds geen witte rook. Binnen de Sociaal 
Economische Raad (SER) is men nog niet tot een 
gezamenlijk besluit gekomen, na die vele jaren van 
discussie. De wens van de regering, zoals vermeld 
in de miljoenen nota, is, dat het nieuwe stelsel 
toekomstbestendig is, met behoud van elementen 
uit het huidige stelsel, t.w. collectieve uitvoering 
(t.b.v. lagere kosten), risicodeling (maakt 
levenslange uitkeringen mogelijk) en 
verplichtstelling (zodat een heel groot aantal 
werknemers een aanvullend pensioen opbouwt). 
Over persoonlijke potjes wordt niet (meer) 
gesproken?! Daarnaast moet het stelsel 
transparanter zijn, afschaffing van de 
doorsneepremie (waarbij iedereen evenveel 
premie betaalt, ongeacht zijn leeftijd). Naar 
verwachting zal op korte termijn toch een akkoord 
moeten worden bereikt binnen de SER, wil men 
nog in staat zijn dit als wet in 2019 in te voeren.   
De KNVG en de NVOG zijn nog steeds voornemens 
om tot een fusie te komen. De missie en 
doelstellingen zijn in concept geformuleerd, maar 
er zijn nog zeker een aantal hobbels te nemen, 
waaronder de bestuurlijke structuur, het contact 
met de commissies en de platforms/regio’s, de 
professionalisering (benodigde ondersteuning), 
een centraal punt voor ontmoeting etc. en de 
daarvoor benodigde gelden en dus ook de 
contributiehoogte.  
Op onze website www.vvgheineken.nl publiceren 
wij het uitgebreide nieuws van de VVGH en NVOG. 
 
Van de Zorgcommissie 
Het kabinet maakte op Prinsjesdag de hoogte van 
het eigen risico, de maximale zorgtoeslag en de 
verwachte gemiddelde zorgpremie voor de 
basisverzekering bekend. 
 

 

• Eigen risico blijft gelijk, €385,-- per jaar. 

• De maximale zorgtoeslag stijgt voor 
éénpersoons huishoudens met €94,-- per jaar 

en meerpersoonshuishoudens met €281,-- per 
jaar. 

• De jaarpremie van de basisverzekering stijgt 
naar verwachting tot €124,--.  

De mate van stijging van de basispremie is nog 
onzeker, en wordt vastgesteld door de 
afzonderlijke verzekeraars. De verzekeraars 
moeten wettelijk een eigen reserve aanhouden, 
om gedurende 3 maanden de betalingen zonder 
premie-inning te kunnen opvangen. Het afgelopen 
jaar hebben de meeste verzekeraars al een beetje 
ingeteerd op hun reserves, vandaar nu toch de 
verwachte stijging. 
Veranderingen basispakket 
Ook in 2019 verandert er weer het een en ander 
aan het basispakket. Zo is er vanaf 2019 
vergoeding voor bepaalde vormen van hulp bij 
overgewicht (GLI), wordt de vergoeding van zittend 
ziekenvervoer ruimer en krijg je oefentherapie bij 
COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. 
Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook 
zonder recept te koop zijn, worden uit het 
basispakket gehaald. Daarnaast zal er voor 
medicijnen uit het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem een 
maximale eigen bijdrage van €250 per jaar per 
verzekerde komen. 
Daarnaast heeft de zorgcommissie op 13 
september overleg gehad met Achmea/Het 
Zilveren Kruis (als “huisverzekeraar” voor de 
Heineken medewerkers). 
Enkele punten uit dit overleg: 

• de collectieve korting zal moeten worden 
afgebouwd per 2020, en mag dan nog ten 
hoogste 5% bedragen. Achmea is voorstander 
van het behoud van een (beperkte) 
collectiviteit met de bijbehorende korting 

• om tot beteugeling van de zorgkosten te 
komen, moet de zorginhoud een 
“toegevoegde” waarde hebben om voor 
vergoeding in aanmerking te komen 

• een zorgcoach is bekend met de zorgwereld, 
en kan bij vragen altijd geraadpleegd worden 

• lifestyle interventies (bv. bij overgewicht) 
worden binnen het basispakket deels 
gesubsidieerd door de overheid. Achmea heeft 
de zogenaamde  zilverkorting bedongen bij 
een aantal geselecteerde leveranciers.  

Zie voor verdere informatie de website van het 
Zilveren Kruis 
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgve
rzekering/zilverkorting 
 

 
Meer informatie over uw pensioen 
Meer informatie over de ontwikkelingen bij het 

http://www.vvgheineken/
https://www.consumentenbond.nl/zorgkosten/eigen-bijdrage-zorg
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/zilverkorting
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/zilverkorting


 

 

 
 

 

 

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, waarvan u  
de contactgegevens kunt vinden op de website.  
Ook kunt u de nieuwsbrief van het HPF 
elektronisch ontvangen. U dient dan uw e-mail op 
te geven aan het HPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van e-
mail, overlijden of andere mutaties altijd 
schriftelijk melden aan: 
Ledenadministratie VvGH,  
p/a Goudmos 99, 
2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel 
Of per e-mail: ledenadministratie@vvgheineken.nl 
 

Voor vragen aan het Bestuur: 
secretariaat@vvgheineken.nl 
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