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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. 
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Van de Voorzitter 
 
Pensioenen, het dossier dat afwisselend met veel urgentie in de Haagse schijnwerpers staat om dan 
vervolgens weer even uit het nieuws te verdwijnen. Maar het dossier blijft wel degelijk op tafel! 
De koepelorganisaties van gepensioneerden doen verwoede pogingen om als gesprekspartner te 
worden toegelaten tot de onderhandelingen om de belangen van de gepensioneerden te behartigen. 
Geen eenvoudige zaak, maar in de overtuiging dat de aanhouder wint, gaan zij hier zeker mee door. 
 
Dan wat dichter bij huis: zoals we hebben aangekondigd in de algemene ledenvergadering zal er een 
enquête worden uitgezet onder leden. We willen graag weten wat onze leden van de VvGH vinden en 
verwachten. Op basis van de uitkomst kan het bestuur de gewenste koers bepalen. In augustus kunt u 
de vragenlijst tegemoetzien. Vanzelfsprekend stellen wij uw medewerking erg op prijs en we hopen 
dat u de tijd wilt nemen om de enquête in te vullen. 
 
Rest mij om u een goede en mooie zomer te wensen! 
 
 
Verslag 29ste Algemene Ledenvergadering (ALV)  

Alvorens de vergadering plaatsvond gaf de CEO van Heineken, Jean-François van Boxmeer, in 
vogelvlucht de historie van Heineken van de laatste dertig jaar weer. In het bijzonder schetste hij de 
enorme groei die de onderneming heeft doorgemaakt, zowel in volume, winst maar bovenal in 
geografische uitbreiding. Met betrekking tot de ontwikkeling van het Heineken pensioen betreurde hij 
het verlies aan koopkracht sinds 2009 van zo’n 13% maar legde de ‘bal’ neer bij de extreem lage 
rentestand die door de Europese Centrale Bank wordt gestimuleerd.  

Vervolgens gaven Michiel Kamermans en Rob van der Berg, bestuursleden van het Heineken 
Pensioenfonds (HPF), een presentatie over het HPF en gingen met name in op het beleggingsbeleid. 
Deze presentatie is op de website beschikbaar. Het is ingewikkelde materie die zich leent om daar in 
een kleiner gezelschap dieper op in te gaan. Bij voldoende belangstelling zal er later dit jaar een 
bijeenkomst worden georganiseerd voor die leden die meer willen weten over het beleggingsbeleid. 
De aankondiging hiervan vindt u in deze nieuwsbrief.   

Na de lunch vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren circa 160 leden aanwezig in het 
Koelschip van de Heineken Experience. De jaarrekening werd goedgekeurd, de contributie voor het 
lidmaatschap werd voor 2020 vastgesteld op € 15,00.  

Francis Tjaarda treedt na 6 jaar af als bestuurslid. Ze werd bedankt voor haar grote inzet en bijdragen. 
Janine van Oosten (voorzitter), Roelf Duursema (vicevoorzitter) en John Muller (lid) traden volgens de 
statuten af en werden allen voor een tweede termijn van 3 jaar herbenoemd. Als nieuwe leden van het 
bestuur ging de vergadering akkoord met de benoeming van Anita Goudswaard en Herman van de 
Bergh voor een periode van 3 jaar. 

Na de sluiting van de ALV was er nog een gezellig samenzijn waarbij menigeen dierbare 
herinneringen deelde onder het genot van een mooi glas Heineken bier. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

Informatiesessie beleggingsbeleid HPF: datum bekend! 
 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel 
Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons 
pensioenfonds. Dit is ingewikkelde materie, die in de ALV alleen oppervlakkig behandeld kon worden. 
Michiel en Rob hebben aangeboden om - indien gewenst - een extra sessie te organiseren voor een 
groep van 25 – 30 personen, waarbij dan dieper op dit onderwerp kan worden ingegaan.   

Deze sessie gaat plaatsvinden op maandag 14 oktober a.s. in de Van Swietenzaal van het 
Ontvangstgebouw in Zoeterwoude van 10.00 – 12.30 uur. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de VvGH. Dit kan per mail aan het 
secretariaat: secretariaat@vvgheineken.nl of per post: VvGH, Afroditekade 3E, 1076 DP Amsterdam. 
Uiterste datum voor aanmelding is 6 september.  

 

Nieuws van het Verantwoordingsorgaan (VO)  

Vacatures 

Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds (HPF) legt verantwoording af aan het VO over het 
beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Het VO geeft jaarlijks haar oordeel over het gevoerde 
beleid en heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen, zoals in de Pensioenwet is vastgelegd.  
Het VO bestaat uit negen leden. Twee leden worden gekozen door de actieve deelnemers, drie leden 
worden benoemd door de werkgever en vier leden worden benoemd door onze vereniging. 

Begin 2019 waren er binnen het VO twee vacatures. Eén namens de werkgever en één namens de 
werknemers. Inmiddels zijn door de selectiecommissie, bestaande uit een HPF-bestuurslid en een 
VO-lid, gesprekken met de kandidaten gevoerd. Allen zijn geschikt bevonden. De benoeming van het 
VO-lid namens de werknemers is hiermee afgerond en in overleg met de werkgever zal de benoeming 
van het VO-lid namens de werkgever opgepakt worden. 

Gezien hun aantal hebben de gepensioneerden een belangrijke positie binnen het VO. Op dit moment 
zijn er geen vacatures voor zetels namens de gepensioneerden. Toch willen we een beroep doen op 
de gepensioneerde leden, die zich in de toekomst beschikbaar willen stellen als lid van het VO, om 
zich bij ons te melden. Mocht U meer willen weten over de taken en verantwoordelijkheden van het 
VO dan kunt u het jaarverslag van het VO bekijken (onderdeel van het jaarverslag van het HPF) en/of 
via het secretariaat van de VvGH contact opnemen met John Muller (voorzitter van het VO) 

Premiebesluit 

Het VO heeft een adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot de vaststelling van de feitelijke 
premie en de hoogte van de premiecomponenten van het HPF voor het jaar 2019 (‘Premiebesluit’).   
Na bestudering van de aangeleverde informatie en de ontvangen toelichting hierop tijdens een 
gezamenlijke vergadering met het HPF-Bestuur heeft het VO een positief advies gegeven met 
betrekking tot het volledige Premiebesluit voor 2019. 

Communicatiebeleid 

Daarnaast heeft het VO een adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot een wijziging in het 
communicatiebeleid van het HPF en het daarmee samenhangende jaarplan 2019. Het adviestraject 
loopt inmiddels. 

 

Nieuws Van de Zorgcommissie 

Fusie 
 
De fusie tussen de koepelorganisaties KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) wordt 



 
 

 
 

 
 

dit jaar verwacht. De beide ALV’s zullen voor de zomer hun goedkeuring geven. Het gezamenlijke 
aantal leden zal dan circa 450.000 bedragen. Hoewel de focus op pensioenen ligt (en de VvGH is hier 
ook voorstander van) zal er meer aandacht komen voor welzijn, zorg, wonen en de begeleiding van 
senioren. De VvGH zal dit kritisch volgen omdat dit ook een andere expertise vraagt. 
De nadruk voor zorg en welzijn zal dan meer komen te liggen op regionale en lokale 
belangenbehartiging. Het gaat om probleemgebieden in de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, uitgevoerd door de gemeenten) en in de WLZ (Wet Langdurige Zorg, uitgevoerd door 
de ziektekostenverzekeraars). Verder zal er veel aandacht zijn voor de begeleiding en opvang van 
ouderen, vaak in de vorm van particuliere initiatieven en uitgevoerd door vrijwilligers. In de loop van 
het jaar zal de VvGH hier nader op terugkomen. 
 
Verlengen rijbewijs 
 
Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste levensjaar, kunt u uw rijbewijs pas 
verlengen na een medische keuring. Deze keuring moet gebeuren door een bevoegd arts (niet de 
eigen huisarts) of een specialist. 
In verband met de drukte bij het CBR is het raadzaam om de verlenging bijtijds in gang te zetten.  
Het CBR gaat nu 5 maanden voor afloop van het rijbewijs een brief sturen naar betrokkene. 
Geadviseerd wordt om dan meteen de verlenging in gang te zetten. Voor verdere informatie kunt u 
inloggen op www.cbr.nl 
 

Nieuws van de Ledenadministratie: belangrijke Informatie voor leden met e-mail. 

De laatste jaren sturen wij van af ons mailadres ledenadministratie@vvgheineken.nl  de uitnodiging en 
de stukken voor de ALV, de Nieuwsbrieven,  contributienota’s etc. naar u toe.  
Dat gaat via een zogenaamde “bulkmail”. Deze bulkmail moeten we gebruiken omdat iedere mailing 
aan meer dan 1200 adressen verstuurd moet worden.  
Helaas zitten hier ook wat haken en ogen aan deze manier van verzenden. Wij hebben gemerkt dat 
met een verzending van een mail met bijlagen de mail niet bij iedereen aankomt. Hiervoor kunnen een 
aantal redenen zijn: 
 
Reden 1: uw mail-provider ziet deze mails voor spam aan en houdt de mails met bijlagen tegen. 
Oplossing: wij adviseren u om contact op te nemen met uw mailprovider en te vragen wat hieraan te 
doen is.  
Reden 2 : uw mail-instellingen zijn zo ingesteld, dat mails van de VvGH in uw spam terecht komen. 
Oplossing: wij adviseren u om uw mail-instellingen te wijzigen. Ook het regelmatig controleren van uw 
spamfolder is aan te raden. Mocht u hierin mails aantreffen die u gewoon wilt openen, kunt u ze naar 
uw inbox verplaatsen. 
Reden 3: uw mailbox zit te vol en er kan niets meer bij.  
Oplossing: wij adviseren u om regelmatig uw mailbox te controleren en overbodige mails naar de 
prullenbak te verplaatsen. Mails die u langer wilt bewaren kunnen worden verplaatst naar aparte 
folders. 
 
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 elektronisch ontvangen. U dient dan uw e-mailadres op te 
geven aan het HPF. 
 
Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van 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 
Voor vragen aan het Bestuur: secretariaat@vvgheineken.nl 
 
 

Redactie:        Contact:       
Anita Goudswaard      secretariaat@vvgheineken.nl 
Roelf Duursema   
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Van de Voorzitter 
 
 
We zitten weer midden in het stormachtige, regenachtige weer dat de herfst met zich meebrengt. Dit 
weertype laat zich gemakkelijk vertalen naar wat er in pensioenland aan de hand is. De inkt van het 
pensioenakkoord was nog niet droog toen de discussie weer van alle kanten oplaaide. Het is triest dat 
ondanks de hoge vermogens van de pensioenfondsen er dankzij de opgelegde regels het korten op 
pensioenen voor sommige fondsen een realiteit dreigt te worden. Ook zijn we erg teleurgesteld dat het 
Heineken Pensioenfonds niet of nauwelijks heeft geindexeerd de afgelopen jaren. Enigszins 
geruststellend voor ons is dat het bestuur van het HPF inschat dat de kans op korten de komende 
jaren klein is.  
 
In deze nieuwsbrief vind u ook het bericht dat Trudy de Vries na bijna 10 jaar afscheid heeft genomen 
van het bestuur van de VvGH. Wij prijzen ons gelukkig met Anita Goudswaard, die de functie van 
secretaris VvGH op zich heeft genomen. 
 
Het bestuur houdt, zoals besproken in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019, een enquête 
onder de leden. De enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in uw mening en wensen met betrekking 
tot de VvGH. We stellen uw medewerking op prijs, uw mening is belangrijke input voor de strategie 
van de VvGH voor de komende jaren. 
Het Beleggingsplan van het HPF, dat werd gepresenteerd door Michiel Kamermans en Rob van 
denBerg in de laatste ALV, werd verder uitgediept in een speciale sessie voor een groep van ca. 40 
belangstellenden in de Hooiberg in Zoeterwoude. Lees meer hierover verder in deze Nieuwsbrief. 
 
Tot slot iets om uw agenda te noteren, de algemene ledenvergadering 2020 vindt plaats op 7 april in 
Amsterdam. 
 
 
Secretaris VvGH, Trudy de Vries legt haar functie neer 
 
Na bijna 10 jaar als bestuurslid en secretaris van de VvGH heeft Trudy de Vries besloten met 
onmiddellijke ingang haar functie neer te leggen.  
Jammer genoeg is zij om gezondheidsredenen tot het besluit gekomen om haar termijn, die loopt tot 
April 2020, eerder te beëindigen. Een ziekenhuisbacterie heeft het herstel van een ingreep aan haar 
hand aanzienlijk gecompliceerd en haar herstel vraagt tijd. Trudy heeft haar besluit mede in het 
belang van de VvGH genomen. Wij wensen haar veel sterkte en een goed verloop van haar herstel 
toe. 
Trudy heeft in de afgelopen 10 jaar met grote betrokkenheid en inzet haar functie vervuld. Zij heeft 
VvGH bestuursleden zien komen en gaan en was ons collectief geheugen. Namens het bestuur wil ik 
onze waardering uitspreken en haar hartelijk bedanken voor haar grote bijdrage aan de VvGH. In de 
ALV van 2020 zullen wij zeker nog stilstaan bij het vertrek van Trudy uit ons bestuur. 
 

30ste Algemene Ledenvergadering (ALV) – Datum bekend! 
Inmiddels zijn we alweer bezig met de planning voor 2020 en de datum voor de 30ste ALV staat vast: 7 
april 2020 in het Koelschip in Amsterdam. Dus die kan in de agenda’s! 2020 wordt een 
gedenkwaardig jaar, want de 30ste ALV betekent ook dat de VvGH 30 jaar bestaat.  

 



 
 

 
 

 
 

Extra Informatiesessie Beleggingsplan HPF 
 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben twee bestuursleden van het HPF, Michiel 
Kamermans en Rob van den Berg, een presentatie gegeven over het beleggingsplan van ons 
pensioenfonds. Dit is ingewikkelde materie, die in de ALV alleen oppervlakkig behandeld kon worden. 
Michiel en Rob hebben aangeboden om  –  indien gewenst – een extra sessie te organiseren. Deze 
sessie heeft op 14 oktober plaatsgevonden in De Hooiberg in Zoeterwoude. Beiden werden 
geassisteerd door Frank de Waardt, directeur van het HPF.  
Michiel begon de sessie met de noodzaak van beleggen en dus risico nemen, omdat er anders geen 
ruimte is om te indexeren en de langere levensverwachting op te vangen. Wederom toonde hij nog 
eens aan de grote impact die de rente heeft op de dekkingsgraad. Rob nam ons mee langs het proces 
om tot een beleggingsplan te komen, waarbij de afweging tussen rendement en risico gedetailleerd 
inzichtelijk werd gemaakt: rendement om te kunnen indexeren versus risico op korten.  
Tot slot werd nog ingegaan op een paar heikele punten uit het kersverse Pensioenakkoord zoals daar 
onder andere zijn : de financiering van het afschaffen van de doorsneepremie, hoe gaat de politiek om 
met korten, dat zeer binnenkort voor sommige pensioenfondsen onvermijdelijk lijkt. Bij het HPF is 
korten voorlopig niet aan de orde en heeft het fonds tijd om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. 
Het bestuur is blij, dat bijna 40 personen aanwezig waren om zich te verdiepen in het beleggingsplan, 
dat een zeer belangrijk aspect is van onze pensioenen. Hun aanwezigheid en de vele vragen tijdens 
de bijeenkomst tonen grote betrokkenheid bij ons pensioenfonds en stimuleren het bestuur om in de 
toekomst meer van dit soort activiteiten te ontwikkelen. De sessie werd afgesloten met een 
gezamenlijke lunch, waarbij nog levendig werd door gediscussieerd over verschillende aspecten van 
onze pensioenen. Tevens gaf dit ook de gelegenheid om weer gezamenlijke herinneringen op te 
halen, hetgeen illustreert dat het sociale aspect ook een belangrijke component is binnen de VvGH.  
De presentatie van Michiel en Rob is te vinden op onze website. 
 

 
 
Tevredenheidsonderzoek leden Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de VvGH, op 2 april 2019 hebben we aangekondigd dat 
het bestuur een enquête wil houden. Op  9 oktober 2019 is die enquête verstuurd naar 1178 leden. 
D.w.z. leden met een e-mailadres en niet recent lid zijn geworden. De 600 leden zonder e-mail adres 
kunnen helaas niet deelnemen. Het is niet doenlijk om zo’n groot aantal leden per post een 
enquêteformulier te sturen. Bovendien zouden dan de geretourneerde formulieren dan ook nog 
allemaal handmatig verwerkt moeten worden. We gaan ervan uit dat die leden daar begrip voor 
kunnen opbrengen. Maar het spreekt vanzelf dat wel alle leden worden geïnformeerd over de uitkomst 
van de enquête!  
De enquête is bedoeld om van onze leden te horen hoe zij de VvGH zien en op welke punten we 
verbeteringen kunnen aanbrengen. De enquête is anoniem tenzij de deelnemer aangeeft 
geïnteresseerd te zijn om bepaalde VvGH taken op zich te willen nemen. In dat geval wordt gevraagd 
om gegevens in te vullen, zodat het bestuur contact kan opnemen. 
De resultaten van de enquête nemen we mee bij het opstellen van de strategie en onze plannen voor 
de komende jaren. Tijdens de ALV in april 2020 zullen we die presenteren en bespreken. 
Op 25 oktober 2019, bedroeg de respons ca. 35%. We zijn heel blij met zoveel betrokkenheid, maar 
we roepen de leden op die de enquête hebben ontvangen maar nog niet hebben ingevuld, dat alsnog 
te doen. Mocht U de enquete niet ontvangen hebben, dan graag een mailtje aan: 
secretariaat@vvgheineken.nl  



 
 

 
 

 
 

 
 

Nieuws van de Zorgcommissie 
De plannen van de regering met betrekking tot de zorg zijn inmiddels bekend. De totale begroting voor 
de zorgkosten voor 2020 is begroot op 88 miljard euro. Dit zijn de uitgaven voor de 
Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de uitgaven voor de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. Dit betekent een stijging van zo’n 4% ten opzichte van 2019. 
De basisrekenpremie, die door de overheid wordt vastgesteld, wordt in 2020 iets duurder. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt, dat elke zorgverzekeraar de ruimte heeft om een eigen premie vast te 
stellen. Uiterlijk 12 november moeten zij die bekend maken. 
In de basisverzekering zijn een paar uitbreidingen te vinden, o.a.: 
• een logeervergoeding, als men ver moet reizen en voor de behandeling 3 dagen aaneengesloten 

aanwezig moet zijn, 
• vergoeding voor een specialist ouderengeneeskunde,       
• geen eigen risico voor de begeleiding bij het stoppen met roken. 
 
De korting bij collectieve contracten voor de basisverzekering mag nog maar maximaal 5% bedragen.  
Voor de aanvullende verzekeringen (AV) geldt geen verlaging van het kortingspercentage; iedere 
zorgverzekeraar bepaalt per contract de dekking, de premie en de kortingspercentages. Het verplichte 
eigen risico blijft € 385,-. Gemiddeld zal de zorgtoeslag stijgen met zo’n € 74,- per jaar. 
De zorg door wijkverpleegkundigen valt binnen de WLZ en is opgenomen in de basisverzekering. 
De WMO valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en wordt betaald vanuit het 
gemeentefonds. De eigen bijdrage wordt per 2020 vastgesteld op maximaal € 19,- per maand.  
 
 
 
 
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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