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Van de Voorzitter 

Gelukkig is het leven weer bijna helemaal terug naar normaal, op de 
1,5 meter maatregel na natuurlijk. Dat lijkt maar een kleine 
beperking na deze heftige tijd. Het is een verademing om weer 
vooruit te kunnen kijken en plannen te kunnen maken zonder 
voorbehoud van coronamaatregelen. Het bestuur is daar volop mee 
bezig en dat geeft extra energie. 
 
In deze nieuwsbrief staat de informatie over het nieuwe 

pensioenstelsel centraal. John Muller en Herman van den Bergh hebben op een overzichtelijke 
en duidelijke manier, dit nog altijd ingewikkelde onderwerp voor ons leesbaar gemaakt. Ook 
de rol die de VvGH kan vervullen, is toegelicht. Dank John en Herman voor jullie bijdrage. 
 
In de ALV van 5 oktober zal het nieuwe pensioenstelsel ook aan de orde komen. De mogelijke 
invloed van de kabinetsformatie op dit dossier zal dan ook duidelijk zijn. In de opdracht voor 
een nieuw kabinet is het onderwerp pensioenen niet opgenomen. Wel verbazingwekkend, 
ook de Koepel Gepensioneerden volgt deze ontwikkeling. 
 
Om onze stem te kunnen laten horen bij alle pensioen 
ontwikkelingen is een sterke VvGH van groot belang en ook het 
aantal leden van de vereniging speelt daarbij een rol. Wij zijn dan 
ook gestart met een ledenwerfactie. Tegelijk met het 
pensioenbericht ontvangen alle gepensioneerden deze week een 
fly-er van de VvGH met de uitnodiging lid te worden.  
 
Tot slot wens ik u een goede zomer en tot de volgende 
nieuwsbrief, die in het teken  zal staan van de ALV, met een 
toelichting op de bijeenkomst en de bijbehorende agenda. 
 
Tot ziens op 5 oktober bij de ALV. 
Janine van Oosten 
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Kascommissie aan het werk 

Op 15 juni j.l. heeft de kascommissie het financiële verslag over 2020 gecontroleerd bij de 

penningmeester thuis. Door de versoepeling van de corona maatregelen was dat gelukkig 

weer mogelijk. De kascommissie zal tijdens 

de ALV van 5 oktober 2021 acte de 

préséance geven en haar bevindingen 

toelichten.  

Gezien de sfeer op de foto, verwachten we, 

dat de resultaten zoals altijd keurig in orde 

zullen zijn.  

Van links naar rechts: Margot Kemper 

commissielid, Riet Boef penningmeester, 

Theo van Maarseveen commissielid. 

 

Het nieuwe Pensioenstelsel, waar het om gaat en de rol van de VvGH  

Op verzoek van het VvGH bestuur heeft de adviserend actuaris van ons Pensioenfonds, Daan 
Kleinloog van Sprenkels & Verschuren, recent een toelichting gegeven over het Nieuwe 
Pensioenstelsel (NP). Doel hiervan was inzicht te krijgen in de overgang naar het NP en de rol 
die de VvGH hierin kan spelen. 
 
Bij wet zullen alle pensioenregelingen straks premieregelingen worden voor de toekomstige 
pensioenopbouw, waarbij de pensioenuitkering de resultante is van de premie plus het 
rendement van de beleggingen. De keuze van welk contract het gaat worden, het Nieuwe 
Pensioencontract (NPC) of Wet Verbeterde Premieregeling (WvP) , wordt bepaald door de 
werkgevers en vakbonden (Sociale Partners). In een volgende nieuwsbrief zullen we het NPC 
en WvP toelichten en met elkaar vergelijken. 
 
Zoals u waarschijnlijk via de nieuwsmedia hebt vernomen, is het wetgevingsproces met 1 jaar 
vertraagd naar 1 januari 2023 en daarmee wordt de ingangsdatum van het nieuwe 
pensioenstelsel naar verwachting 1 januari 2027.  
 
Tot aan 2023 zal een vrijstellingsregeling gelden m.b.t. de huidige wetgeving. Dat houdt o.a. 
in dat er geen korting zal plaatsvinden als de dekkingsgraad boven de 90% ligt op 31 december 
van het jaar. 
Ook zal er een periode een Transitie FTK (Financieel Toetsings Kader) gelden. Het FTK zijn de 
wettelijke financiële eisen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen en zijn een onderdeel 
van de Pensioenwet. Deze geven o.a. aan hoe de verplichtingen, onderdeel van de 
dekkingsgraad, moeten worden berekend. 
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In het traject naar 2027 komen wij de volgende tijdsblokken tegen: 
 

 
 

 
Hoe en wanneer kan de VvGH invloed uitoefenen?  

1. Door middel van de vertegenwoordigers van de gepensioneerden: 
 met 2 leden in het bestuur van het HPF en met 4 leden in het VO.   

2. In de concept wettekst wordt gesproken over het ‘hoorrecht’ voor verenigingen van 
gepensioneerden. Wat betekent dat voor de VvGH?:  

a. Representatieve gepensioneerden-(of slapers) verenigingen kunnen sociale 
partners benaderen om betrokken te worden bij het proces. 

b. Sociale partners zijn dan verplicht om die input mee te nemen in besluitvorming. 
c. Geen verplichting voor sociale partners om adviezen/verzoeken over te nemen, 

maar zij moeten wel worden meegenomen in het besluitvormingsproces en 
evenwichtige belangenafweging 

 

Belangrijk daarbij is wel, dat de VvGH representatief is en blijft voor het aantal 

gepensioneerden bij Heineken. Momenteel is dat met ca. 1600 leden het geval maar met meer 

leden zijn we nog representatiever. 

 
3. De VvGH kan via het VO gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheden om de belangen 

van de pensioengerechtigden te behartigen. Denk hierbij aan het recht om advies uit te 
brengen aan het HPF bestuur. 

4. Het VO zal tijdig betrokken moeten worden bij de volgende punten, direct van belang voor 
de gepensioneerden: 
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a. Het wijzigen van de pensioenovereenkomst. De overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel leidt tot een wijziging van de pensioenovereenkomst en 
uitvoeringsovereenkomst. Het VO heeft een wettelijk adviesrecht op deze 
wijzigingen. 

b. Inbrengen van bestaande pensioenrechten (het zgn. invaren). Indien sociale 
partners hiertoe besluiten betreft dit in beginsel een (interne) waardeoverdracht 
waarover het VO een wettelijk adviesrecht heeft. Hierbij merken wij op dat dit 
recht mogelijk komt te vervallen, omdat het invaren als de standaardroute wordt 
gezien en derhalve dit specifieke adviesrecht in dat geval niet aan de orde is. 

c. Als de gepensioneerden binnen het VO zich niet kunnen vinden in een 
meerderheidsbesluit van het VO inzake het inbrengen van bestaande 
pensioenrechten, dan kunnen zij zich tot de sociale partners wenden met de vraag 
om hun besluit te heroverwegen. 

5. Het VO zal een versterkt collectief bezwaarrecht krijgen bij de overstap naar het nieuwe 
pensioencontract. 

 
Het is duidelijk, dat de komende jaren een uitdaging zullen zijn voor het bestuur van de VvGH 
om zelf, maar ook middels onze vertegenwoordigers binnen het HPF bestuur en het 
verantwoordingsorgaan, de belangen van de gepensioneerden te behartigen. Daartoe zullen 
wij gebruik maken van onze wettelijke bevoegdheden en erop toezien dat u direct door ons, 
dan wel door het bestuur van het HPF wordt geïnformeerd over de voor u belangrijke zaken. 
 
 

Laatste nieuws Koepel Gepensioneerden 

Per 1 april is John Kerstens de voorzitter van de Koepel 
Gepensioneerden (KG). Als voormalig voorzitter van de Bouwbond 
FNV en als oud PvdA tweede kamerlid met pensioen in zijn 
aandachtsgebied, heeft de Koepel nu een voorzitter die een naast 
kennis en inzicht ook toegang heeft tot de belangrijke spelers in het 
pensioendossier. Voor de Koepel een belangrijke stap om gehoord 
te worden. Wij zien een nieuw elan en hebben het vertrouwen dat 
de aanpak resultaat gaat opleveren.  

De KG is namens alle verenigingen van gepensioneerden zeer actief 
bezig mee te praten met werkgevers en vakbonden over het 
invoeren van het nieuwe pensioenstelsel. Het meebeslissen is de 

volgende stap. Ook kan de KG de positie van VO’s versterken d.m.v. ondersteuning. Als actief 
lid van de KG kunnen we daar waar nodig en gewenst, gebruik van maken. 

De Koepel stelt een integraal ouderenbeleid centraal. Naast de focus op het pensioendossier 
zijn “Zorg, Welzijn & Wonen” en “Koopkracht” de andere aandachtsgebieden van de Koepel 
Gepensioneerden. De onderlinge samenhang van deze dossiers bepalen hoe de voorwaarden 
voor de kwaliteit van leven van gepensioneerden zeker kunnen worden gesteld. 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 

John Kerstens, foto gemaakt 
door Maartje Kuperus 
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 “Terugblik op 30 jaar VvGH”, een gesprek met Janneke Bosschert. 
 

Janneke Bosschert, maatschappelijk betrokken 

In reactie op onze oproep in het eindejaarsbericht van december 2020 voor bijdrages voor de 

vaste rubriek “terugblik op 30 jaar VvGH” heeft Janneke Bosschert aangegeven graag haar 

herinneringen aan de VvGH en Heineken met alle lezers te delen. 

Op 13 april hebben Anton Verstraeten en Dini Bouwmeester een 

zeer geanimeerd gesprek met haar gevoerd. Maatschappelijk 

betrokken, dat is de rode draad in het leven van Janneke.  

Weduwe op jonge leeftijd van Hans bleef Janneke achter met 2 

jonge kinderen en was ze heel blij dat het pensioen voor haar en 

haar kinderen bij Heineken goed was geregeld. En nog steeds is 

ze, met wat kanttekeningen,  heel tevreden over haar Heineken 

pensioen. 

Janneke is haar hele leven als alleenstaande en werkende ouder 

bijzonder betrokken geweest bij iedereen en alles in haar directe omgeving. 

Of het nu ging om helpen op de lagere school als hulpouder of voorleesmoeder of als 

‘opvanghuis’ voor studerende jongeren die bij haar een warm onthaal kenden, Janneke had 

tijd en aandacht voor hen. Ook zette ze zich zo'n 18 jaar in als vrijwilliger bij de Schans, een 

lokale organisatie, waar ze o.a. hulp bood aan mensen met een lichamelijk beperking. Zij is 

daarvoor Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. “Iets doen voor 

mensen die het minder hebben of minder kunnen, geeft mij energie”, aldus Janneke. Ze heeft 

zich ontwikkeld van juridisch naar sociaal-maatschappelijk, een richting waar ze altijd al 

belangstelling voor had.  

En daar hoorde ook bij haar inzet, kennis en kundigheid voor de VvGH. 

Gevraagd door wijlen Rie Aanen, vanwege haar deskundigheid als juriste én omdat Janneke 

toen al een gebalanceerde afvaardiging van man en vrouw in de Vereniging belangrijk vond, 

gaf zij direct te kennen het een eer te vinden deel uit te maken van het bestuur van de VvGH. 

We schrijven dan over de periode 2001 – 2006. Onder de bezielende leiding van voorzitter 

Dick Leeuwenburg heeft Janneke zich met verve en plezier ingezet voor de leden. 

Vergaderingen vonden veelal plaats in de Heineken vestiging in Den Bosch. Voor bekenden, 

het ‘rode’ gebouw aan de Rietveldenweg. Janneke werd opgehaald door Albert Veldkamp en 

samen reden zij naar de vergadering.  

Tijdens ons gesprek kwam naar voren dat de onderwerpen die toen op de agenda stonden, 

ook nu nog aan de orde zijn. Zaken als de (kosten van de) Zorgverzekering en indexering van 

pensioenen waren en zijn nog steeds belangrijk. 
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Janneke geeft duidelijk aan dat het hebben van een goed pensioen en een instantie zoals de 

VvGH die daarop toezicht houdt, voor iedereen belangrijk is. De VvGH speelt daarbij als 

informatiebron, aanspreekpunt en ‘tegengeluid’ vanuit de gepensioneerden een duidelijke en 

noodzakelijke rol.  

Het zich vertegenwoordigd weten bij besluitvorming, beleggingsproblematiek, 

kostenverantwoording, kortom de uitvoering van alle zaken die ‘ons’ pensioen aangaan en 

daarover verantwoording afleggen aan cq communiceren met de leden, is het bestaansrecht 

van onze Vereniging. Janneke geeft aan dat de kracht van het verenigd zijn, zijn weerspiegeling 

kent in het feit dat leden een gewaardeerde functie hebben in het bestuur van het HPF. Aan 

tafel waar besluiten worden genomen voor alle deelnemers en in ons geval de 

gepensioneerden en de slapers. 

Janneke ziet zeker ook voordeel in het zoeken naar overleg met vakbonden. Bonden zijn voor 

velen een bron van kennis en ook een vereniging als de onze kan daar zijn voordeel mee doen. 

Dat Janneke vooruitstrevend en voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen is, blijkt ook uit 

het feit dat ze namens haar vroegere werkgever ING heeft deelgenomen aan de Europese OR. 

Zij was, namens Nederland, de enige vrouw in dat overleg. 

Tijdens het gesprek blijkt, dat ze de contacten met oud-medewerkers mist. Geen uitstapjes 

met de ex-collega’s van Vrumona meer, geen bijeenkomsten of Kerstpakketten en mede door 

Corona, ook geen ALV of Eindejaarsborrel. Zij zou het heel mooi vinden als er ontmoetingen 

op kleine schaal geïnitieerd kunnen worden. 

Op haar 81-jarige leeftijd geniet Janneke volop van het leven. Contact met kinderen en 

kleinkinderen, haar vriendenkring en natuurlijk haar sport, Walking hockey. Een waardevolle 

tip aan alle VvGH leden, blijf bewegen, dat houdt je gezond! 

 

Wie volgt in deze rubriek, terugblik op 30 jaar VvGH en alles wat daarmee samenhangt? 

 

 

Naschrift 

• Opmerkingen over deze nieuwsbrief svp naar nieuws@vvgheineken.nl  

• 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 ledenadministratie@vvgheineken.nl 

• Bij opzeggen lidmaatschap in de loop van 2021 blijft de betaling van de contributie 2021 van kracht. 

• Vragen aan het Bestuur:  secretariaat@vvgheineken.nl 
 

Redactie:       Contact: 
Anita Goudswaard      nieuws@vvgheineken.nl 

Dini Bouwmeester        
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