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Van de Voorzitter 

De tijd vliegt, 2022 alweer bijna voorbij. Ik wil dan ook beginnen u namens het bestuur van de 

VvGH schitterende Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen. Een jaar dat 

goed begint door de toegewezen indexatie van 14,33% voor alle deelnemers in het Heineken 

Pensioenfonds. Dit is ook te lezen op de website van het HPF. Als vereniging kunnen wij ons 

niet anders voorstellen, dan dat u allen tevreden bent met deze verhoging.  

 

Korte terugblik op 2022 en vooruitblik op 2023 

Wederom een bijzonder jaar. Aan de coronatijd kwam snel een einde, maar werd gevolgd 

door de zinloze, wrede oorlog in de Oekraïne. Deze duurt voort, we blijven de beelden horen 

en zien op radio en TV en in de kranten. Via Europa, de overheid en waar mogelijk op 

individuele basis, probeert iedereen te helpen. De oorlog raakt ons ook persoonlijk, niet alleen 

door de sterk gestegen kosten, maar vooral door het verlies van het gevoel van vertrouwen 

en zekerheid. Laten we ervoor zorgen dat we in onze omgeving positieve aandacht aan elkaar 

besteden en bijdragen aan onze vrede en vrijheid.  

De VvGH heeft dit jaar de ontwikkeling van het Nieuwe Pensioenstelsel op de voet gevolgd, is 

in gesprek hierover met Heineken als werkgever en het HPF en zorgt ervoor via de Koepel 

Gepensioneerden dat ook de gepensioneerden gehoord worden bij de invulling van het 

nieuwe stelsel. Wij zullen ons 2022 blijven herinneren als het jaar dat het Nieuwe 

Pensioenstelsel na vele uren en dagen van debatten, amendementen en aanpassingen door 

de Tweede Kamer werd aangenomen. Na de verwachte instemming van de Eerste Kamer, 

zullen we ons in 2023 via onze Pensioencommissie in goed overleg met alle betrokkenen, sterk 

maken voor een rechtvaardig pensioen voor ons allemaal. De vereniging zal haar aandacht zo 

maximaal mogelijk richten op de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) en de gevolgen voor onze 

leden.  
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Onze regionale bijeenkomst eind september bij Vrumona werd zeer gewaardeerd en er 

worden nu plannen gemaakt voor een volgende in het eerste kwartaal 2023 bij Heineken in 

Den Bosch.  

Tijdens de ALV in mei hebben we onder dankzegging afscheid genomen van de voorzitter 

Janine van Oosten en haar functie is overgenomen door Dini Bouwmeester. Er is toen ook 

aangekondigd, dat Riet Boef aftreedt per eind December 2022 en Lia Haverkamp haar taak 

overneemt. En nu is het eind december …… Riet, heel hartelijk dank voor je jarenlange 

enthousiaste inzet voor de VvGH! In het nieuwe jaar nemen we op gepaste wijze afscheid.  

Binnen het VO zijn een aantal veranderingen opgetreden. Herman van de Bergh, Sjoerd 

Koornstra, John Muller en Henk Jansen zijn opgevolgd door Leen van Paridon en Ton van der 

Valk. Dank voor alle inzet en verrichte werkzaamheden voor het VO en welkom voor de 

nieuwe leden. Aan het opvullen van de ontstane vacatures wordt gewerkt. 

De eindejaarbijeenkomsten van Heineken zijn veranderd in 

voorjaarsbijeenkomsten en die van 2023 worden gehouden in de week 

van 17 april. In aansluiting daarop, organiseren wij de ALV van de VvGH 

op woensdag 10 mei 2023. Reserveer alvast deze datum. Op de agenda 

van deze ALV de activiteiten van onze vereniging, de voortgang van het 

Nieuwe Pensioenstelsel,  maatschappelijk verantwoord beleggen en 

duurzaam ondernemen bij Heineken. Wij kijken ernaar uit u die dag te 

ontmoeten in een gezellige en informatieve sfeer. 

Onze website wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Om te voldoen aan de privacyregels 

en tegelijkertijd informatie uitsluitend bestemd voor de leden op de website te kunnen 

plaatsen, wordt er een alleen voor leden toegankelijk deel ingericht. Hoe het werkt en hoe u 

toegang hiertoe krijgt, legt Ed Kroes uit aan het einde van deze Nieuwsbrief. 

Voor voldoende zeggingskracht in alle gesprekken met verschillende partners, is het van groot 

belang over een brede achterban te beschikken. Help mee meer bekendheid te geven aan het 

bestaan en de rol van de VvGH. Ook Heineken-medewerkers, die de komende jaren met 

pensioen denken te gaan, zijn van harte welkom als lid van onze vereniging.  

Dini Bouwmeester 
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Pensioencommissie VvGH 

Medio december is de pensioencommissie weer bij elkaar geweest om de laatste stand van 

zaken m.b.t. de Wet Toekomst Pensioenen met elkaar te bespreken.  

Zoals wellicht bekend is het wetsvoorstel in diverse debatten door de Tweede Kamer  uitvoerig 

besproken en is minister Schouten uitgebreid bevraagd over dit onderwerp. De uitkomst is nu 

welhaast zeker, de WTP gaat er komen. Op 20 december heeft de Tweede Kamer nog 

ingestemd met de laatste wijzigingen. Donderdag 22 december wordt er over de uiteindelijke 

wet gestemd, maar in principe is hij klaar en is er voldoende steun. Op 22 december komt er 

dan ook een einde aan drie jaar pensioendebat.  

Onze commissie laat zich bijstaan door de externe deskundige die voor en met ons als 

vereniging dit moeilijke en omvangrijke dossier tracht te doorgronden. Daarnaast zijn wij 

inmiddels in gesprek met de sociale partners, werkgever Heineken en de aangesloten 

vakbonden, die allen betrokken zijn in de regiegroep en de projectgroep. 

De Sociale partners (Heineken en de vakbonden) hebben aangegeven het voornemen te 

hebben in te varen, dat wil zeggen dat ze het voornemen hebben de huidige pensioenregeling 

over te zetten naar het nieuwe contract. En ze zijn overeengekomen dat het Solidaire Contract 

verder uitgewerkt zal worden. Als VvGH onderschrijven we deze stappen en worden we 

betrokken via het hoorrecht.  

Eén van de heikele punten van het “invaren” is de 

herverdeling van de huidige “pot pensioengeld” bij 

de overgang naar de nieuwe regeling.  Voor ons als 

vereniging staat in ieder geval de inhaalindexatie als 

een belangrijk onderwerp op het lijstje van te 

bespreken onderwerpen bij al deze ‘veranderingen’! 

Onze mening, welke wij niet onder stoelen of 
banken steken, is dat eerst het verleden dient te 
worden vereffend door het toepassen van 

inhaalindexatie, alvorens de “pot geld” te verdelen. Deze inhaalindexatie geldt voor alle 
deelnemers van het pensioenfonds, zowel gepensioneerden als actieven. Kortom, een 
hoofdzaak bij het invaren van het oude naar het nieuwe stelsel.  
 
Anton Verstraeten, voorzitter Pensioencommissie VvGH 
 

  



 
 

Nieuwsbrief VvGH Nr. 88 – december 2022  Pagina 4 van 6 

Koepel Gepensioneerden – Jaarplan 2023  

Op woensdag 14 december hield de Koepel Gepensioneerden weer een Algemene 
Vergadering. Bijna 100 vertegenwoordigers van lidverenigingen stemden in Culemborg 
unaniem in met de begroting en het Jaarplan 2023 van de Koepel. 

Kern van dat Jaarplan is dat de Koepel Gepensioneerden bovenop het pensioendossier blijft 
zitten: centraal, bijvoorbeeld richting de Eerste Kamer die vanaf januari z’n tanden in de 
nieuwe Pensioenwet mag zetten. Maar vooral ook decentraal: daar waar de lidverenigingen 
van de Koepel aan de slag moeten met de uitoefening van het in de nieuwe wet neergelegde 
hoorrecht. Het is voor het eerst dat de pensioenwetgeving in Nederland expliciet een rol 
toekent aan verenigingen van gepensioneerden. En gelet op de daaraan in de wet gestelde 
eisen zijn het feitelijk alleen de lidverenigingen van de Koepel die daarvoor in aanmerking 
komen. 

Daarom zet de Koepel komend jaar stevig in op het faciliteren van haar verenigingen om 
maximaal gebruik te kunnen maken van dat hoorrecht. 
Dat is straks immers de enige manier waarop 
gepensioneerden nog invloed kunnen uitoefenen op 
alle keuzes die per pensioenfonds moeten worden 
gemaakt. Daartoe zal de inmiddels verschenen 
Handleiding Hoorrecht worden geactualiseerd als ook 
worden voorzien van nog meer concrete handvatten 
voor lidverenigingen. Bovendien zal een Handleiding 

Adviesrecht worden uitgebracht, nu alle verenigingen ook vertegenwoordigers in 
verantwoordingsorganen hebben.  

De Koepel Gepensioneerden ziet het ook als haar taak om knelpunten bij de implementatie 
van de nieuwe wet stevig onder de aandacht van pers en politiek te brengen en zo ook echt 
werk te maken van de in de Tweede Kamer besproken ‘monitoring’ van de wet. 

Tenslotte: naast pensioenen (en breder: inkomen en koopkracht) zal ook het brede thema 
wonen, welzijn en zorg volgend jaar een prominente plaats innemen in de activiteiten van de 
Koepel Gepensioneerden. Via een inmiddels danig versterkte commissie Zorg, Wonen, Welzijn 
zal de Koepel (samen met haar partners in de Seniorencoalitie) onder meer nauw betrokken 
zijn bij het onlangs door het kabinet gepresenteerde programma ‘Wonen, Ondersteuning, 
Zorg voor Ouderen’ (WOZO). Uitgangspunt daarbij voor de Koepel is dat zeker niet iedere 
senior ‘ziek, zwak en misselijk’ is, maar dat het tegelijkertijd niet zo is dat iedere oudere tot 
ver boven de zeventig in blakende gezondheid verkeert en beschikt over een sterk eigen 
netwerk. Voor de Koepel is daarom van belang dat veel aandacht uitgaat naar de 
randvoorwaarden om ‘gelukkig oud te worden’. 

Als VvGH ondersteunen we een aantal activiteiten van de Koepel en maken we ook nuttig 
gebruik van hun output, bijv. de handleiding hoorrecht en de inhoudelijke toelichtingen op de 
Wet Toekomst Pensioenen. 
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Website VvGH - introductie afgeschermd deel voor vertrouwelijke informatie 

De wetgeving m.b.t. de privacy van mensen, verenigingen en bedrijven (AVG) is continue aan 

verandering onderhevig. Daarom is er door onze vereniging besloten om de structuur van 

onze VvGHeineken.nl website aan te passen door een afgeschermd gedeelte te creëren voor 

die informatie welke alleen voor leden bedoeld is. Denk hierbij aan bepaalde presentaties van 

de ALV, de financiële resultaten van de vereniging en foto’s.  

Dit betekent dat u, om deze specifieke informatie op te halen of te kunnen lezen, in het vervolg 

moet inloggen. Om te kunnen inloggen moet u wel lid zijn van de Vereniging van 

Gepensioneerden bij Heineken én een bij de vereniging bekend e-mailadres hebben.  

Bent u geen lid en u wilt toegang tot de afgeschermde omgeving, dan moet u zich eerst als lid 

aanmelden bij de vereniging. Dit kan via het formulier op de website (zie 

https://vvgheineken.nl/lidmaatschap). Bent u wel lid maar is uw (juiste) e-mailadres bij de 

vereniging niet bekend, dan verzoeken wij u dit z.s.m. kenbaar te maken bij de 

ledenadministratie door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@vvgheineken.nl.  

Procedure eerste keer inloggen. 

Boven de navigatiebalk van de webpagina ziet u een knop LEDEN. Op de PC staat deze uiterst 

rechts en wilt u inloggen via uw smartphone dan vindt u deze knop bovenaan in het midden 

van de pagina. 

Drukt u op deze 

knop dan ziet u een 

menu waar u naar 

toe gelinkt wil 

worden.  

 

Wanneer u vervolgens op bijvoorbeeld “Diverse Bijeenkomsten” drukt en u bent nog niet 

ingelogd dan verschijnt het volgende scherm:  

Omdat uw e-

mailadres bij de 

vereniging reeds 

bekend is, gaat u nu 

naar het item 

wachtwoord 

wijzigen, waar u uw 

gebruikersnaam of 

e-mailadres 

invoert.  

mailto:ledenadministratie@vvgheineken.nl
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Vervolgens krijgt u een e-mail in uw mailbox. Indien u zo’n e-mail niet ziet in uw inbox, check 

dan of dit mailtje in uw spambox terecht is gekomen. De tekst van de naar u gezonden e-mail 

luidt: 

 

Wanneer u op deze link (zie pijl) drukt kunt u uw wachtwoord veranderen naar ééntje die voor 

u logisch is. Let er wel op dat het wachtwoord aan bepaalde eisen moet voldoen.  

 

 

Als de procedure is afgerond kunt u daarna, met uw e-mailadres en 

het nu bij u bekende wachtwoord inloggen in het afgeschermde 

gedeelte van de VvGH-website.  

 

 

 

 

Mocht e.e.a. niet lukken of u heeft nog vragen, neemt u dan a.u.b. contact op met onze 

ledenadministratie via e-mailadres ledenadministratie@vvgheineken.nl. 

Ed Kroes, webmaster VvGH 

 

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@vvgheineken.nl 

• Bij opzeggen lidmaatschap in de loop van 2022 blijft de betaling van de contributie 2022 van kracht 

• Vragen aan het Bestuur: secretariaat@vvgheineken.nl 

Redactie:       Contact: 
Dini Bouwmeester      nieuws@vvgheineken.nl 

Anton Verstraeten       tel. 06-51051578 

Leen van Paridon 
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