
 

  

 

 

 

Ledenbrief  VvGH 

 

Deze brief is bedoeld om u achtergrond informatie te geven voor het invullen van 

de vragenlijst Risico Preferentie Onderzoek die u recent van het Heineken 

Pensioenfonds (HPF) ontvangen heeft of binnenkort ontvangt via e-mail of als 

hard copy.  Met de invoering van het nieuwe Pensioenstelsel, komen er  nieuwe 

regels voor pensioen. Dit betekent dat het HPF de komende tijd belangrijke 

keuzes moet maken, waarbij de mening van alle deelnemers belangrijk is, óók die 

van ons. Hoe meer gepensioneerden aan het onderzoek mee doen, hoe 

duidelijker onze mening naar voren zal komen. 

 

Achtergrondinformatie vragenlijst HPF 

Risico Preferentie Onderzoek 

In de huidige pensioenregeling bouwt of bouwde elke deelnemer bij het HPF een 

pensioenuitkering op. Elk jaar weer een stukje erbij zolang er premie wordt of werd 

betaald. Om die levenslange uitkering na de pensioendatum te kunnen doen, is 

natuurlijk een geldbedrag of vermogen nodig. Dat vermogen is in de loop der jaren 

opgebouwd uit de, door werkgever en werknemer, betaalde premie én het 

rendement dat in de loop der jaren is gemaakt op dat ingelegde geld. Om een idee 

te geven van het aandeel van beide geldbronnen, kan men als vuistregel hanteren 

dat ongeveer 1/3 deel premie is en 2/3 deel behaald rendement. 

En in heel grove cijfers voor de Heineken deelnemers: er is bij het HPF de 

afgelopen 10 jaar 700 miljoen Euro aan pensioenpremie binnengekomen en ruim 



2 miljard Euro aan rendement. Ofwel we moeten het vooral van het rendement 

hebben, waarbij het wel zo is dat de jaarlijkse premie-inkomsten een zekerheid 

zijn en de rendementen per jaar kunnen verschillen en in een enkel jaar zelfs 

negatief kunnen zijn. Ondanks de flinke groei van het vermogen in de 

achterliggende jaren konden de pensioenen van alle ongeveer 16000 deelnemers 

niet verhoogd worden. Dit vanwege de huidige wettelijke rekenregels die gelden 

voor indexering, waarin de zogenaamde risicovrije rente een dominante rol speelt. 

In de nieuwe pensioenregeling speelt die rente een  minder bepalende rol. 

 

Een nieuwe pensioenregeling gaat er komen als gevolg van het nieuwe 

pensioenstelsel dat naar verwachting vanaf 2025 van kracht wordt. In de nieuwe 

regeling bouwt een deelnemer geen uitkering meer op, maar bouwt zijn of haar 

eigen pensioenvermogen op. Ook dat vermogen zal natuurlijk het resultaat zijn 

van alle ingelegde premies en het rendement dat daarop gemaakt gaat worden. 

  

Maar eerst zal het overgrote deel van het huidige vermogen van het 

pensioenfonds verdeeld gaan worden over de individuele pensioenvermogens 

van alle deelnemers, het zogenaamde ‘invaren’. Straks zal op de 

pensioneringsdatum worden uitgerekend wat de jaarlijkse uitkering zal zijn op 

basis van het opgebouwde kapitaal en het in dat jaar verwachte rendement. Elk 

jaar opnieuw wordt de uitkering vastgesteld. 

 

Zoals in de eerste alinea aangegeven is er een bepaald rendement nodig om de 

uitkeringen op peil te houden en is er natuurlijk meer rendement nodig om 

daarnaast de inflatie bij te houden. Het is zeker de ambitie van het HPF om de 

uitkeringen zogenaamd waardevast te houden. Wanneer het gemiddelde 

rendement van de afgelopen 10 jaar zou worden gehaald dan zal indexeren geen 

probleem zijn, maar rendementen in het verleden behaald zijn geen garantie voor 

toekomstige rendementen. Het doel van het pensioenfonds zal zijn om elk jaar het 

rendement te maken dat nodig is om de pensioenvermogens te indexeren en dus 

in ieder geval koopkracht te behouden. Daartoe moeten dus de nodige 

beleggingsrisico’s genomen worden. 



 

 

Pensioenfondsen mogen een beperkte reservepot aanhouden om een eventuele 

verlaging van de uitkeringen als gevolg van bijvoorbeeld een slecht 

beleggingsresultaat, aan te vullen, zodat die kans gereduceerd wordt. In het 

algemeen kun je stellen dat bij een hoger risico de uitkering op langere termijn 

hoger zal uitvallen, maar op korte termijn is er een groter risico op niet indexeren 

of zelfs een verlaging van de uitkering. 

  

In het zogenaamde Risico Preferentie Onderzoek (RPO) vraagt het HPF elke 

deelnemer en dus ook alle gepensioneerden om aan te geven hoeveel risico ze 

zouden willen en kunnen nemen zodat het pensioenfonds in haar 

beleggingsbeleid daarmee rekening kan houden. Hoeveel risico u wilt nemen 

hangt uiteraard niet alleen af van uw uitkering van het HPF, maar ook van ander 

inkomen van u of een eventuele (ex-) partner. Verder speelt een rol of u spaargeld 

of ander vermogen heeft. En daarnaast van uw (gemeenschappelijke) kosten als 

huur, hypotheek, energie en zorg. Een beperkt risico nemen is noodzakelijk om 

meer kans te hebben de uitkering op peil te houden plus de te verwachten inflatie 

bij te houden. 

  

Dit verhaal is bedoeld om u, als gepensioneerde extra achtergrond te geven bij 

het invullen van de vragenlijst Risico Preferentie Onderzoek die u binnenkort van 

het HPF ontvangt of al ontvangen heeft. Hoe meer gepensioneerden aan het 

onderzoek mee doen, hoe duidelijker onze mening naar voren zal komen. 

 

Regiobijeenkomst Levensloopbestendig Wonen 

14 maart in den Bosch 

Vergeet niet u aan te melden voor de regiobijeenkomst Levensloopbestendig 

Wonen op dinsdagmiddag 14 maart in het HOC in Den Bosch. Het belooft een 

inspirerende middag te worden met vertegenwoordigers van de Stichting 

Knarrenhof als gastsprekers. 

 

Dini en Herman hebben kennis gemaakt met mevr. Anneke van Rossum en dhr. 



 

Lars Hopman van de Stichting Knarrenhof. Het was een bijzonder prettige 

kennismaking en Anneke en Lars zijn zeer enthousiast om het Knarrenhof 

concept aan ons te presenteren en uitgebreid met ons te bespreken. Met name 

de ervaringen van het wonen en leven in zo’n woonvorm, zullen uitgebreid 

besproken worden door mensen die er wonen. Dini en Herman zijn dan ook 

opgetogen over hetgeen zij ons gaan vertellen en hebben hoge verwachtingen 

van de bijeenkomst. 

 

Daarom willen wij deze Regiobijeenkomst in het HOC in Den Bosch nogmaals 

onder ieders aandacht brengen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 

 

Aanmelden kan nog tot uiterlijk dinsdag 7 maart 2023 d.m.v. een retour mail 

naar: nieuws@vvgheineken.nl. Welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de VvGH.  

 

 

 

Reactie op deze ledenbrief naar nieuws@vvgheineken.nl  
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