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Berichtenbox van MijnOverheid.nl 
 
Het HPF communiceert een aantal belangrijke documenten, zoals jouw 

pensioenoverzicht, via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. Het is daarom van groot 

belang om bij het aanmaken van een account bij MijnOverheid.nl of bij het inloggen bij 

de Berichtenbox van MijnOverheid.nl akkoord te gaan met het toevoegen van het HPF 

tot de instanties die jou benaderen via de Berichtenbox. Ga naar de Berichtenbox van 

MijnOverheid.nl. 

 
 

 

Dekkingsgraad  

De actuele dekkingsgraad per ultimo januari 2021 was 99,7% (ultimo 2020: 99,3%). 
De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichtingen en bezittingen van 
het HPF op een bepaald moment. 
 
De beleidsdekkingsgraad komt ultimo januari 2021 uit op 94,6% (ultimo 2020: 94,9%).  
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 
12 maanden. De hoogte van o.a. de beleidsdekkingsgraad is bepalend of het HPF de 
pensioenen kan verhogen (toeslag verlenen) of moet verlagen (korten). 
 
 

Lage (beleids-)dekkingsgraad 
Door de negatieve en beperkte resultaten op de beleggingen en een flinke daling van de rente is de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds gedaald.  
 
Lees meer over de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

 

 
 

Resultaten enquête effectiviteit communicatiemiddelen 

Eind 2020 heeft het HPF een enquête verstuurd om de effectiviteit van de 
communicatiemiddelen te toetsen. Iedereen die de enquête heeft ingevuld willen wij 
hiervoor hartelijk danken! Wij kunnen uit de resultaten goed afleiden welke 
communicatiemiddelen effectief zijn en welke communicatiemiddelen wij verder kunnen 
verbeteren. 
 
Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van de enquête en de verbeterpunten? Lees hierover 

meer. 

 

 

Invulling vacatures bestuur  

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat er twee 

vacatures komen in het bestuur in 2021/2022 namens de 

pensioengerechtigden. Wij kunnen je melden dat er kandidaten zijn 

voor het invullen van deze vacatures. 

 

Lees meer over de (vervulde) vacatures. 
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Vacature lid Verantwoordingsorgaan en wisselingen 

Per 1 januari 2021 is er door het vertrek van Willem Bakker een 

vacature in het Verantwoordingsorgaan namens de werkgever. Aan 

de werkgever is gevraagd een nieuw VO-lid voor te dragen. Mocht je 

interesse hebben, lees dan meer over de vacature. 

 

Martijn Hartog heeft per 1 januari 2021 het voorzitterschap van John Muller overgenomen. Sjoerd Koornstra heeft 

aangegeven per 1 januari 2021 de secretarisrol van het VO niet meer te zullen vervullen. Zowel John Muller als Sjoerd 

Koornstra blijven wel lid van het VO. Wij danken hen voor de goede inzet! 

 

 

Blogs januari en februari  

Het HPF plaatst maandelijks een blog op de website.  

Bekijk de blog van januari over de beleidsdekkingsgraad en toeslagverlening.  

Bekijk de blog van februari over jouw inleg in je pensioen.  

 
 

 

Vernieuwde website 
Het HPF heeft de website vernieuwd. De site is gebruiksvriendelijker en heeft 
een strakker design. Neem eens een kijkje! Als je er toch bent, check dan ook 
gelijk het laatste nieuws en je pensioen in de pensioenplanner. 
 
 
 
 

 

  
HPF is bereikbaar voor vragen 
Als je vragen hebt, kun je contact met onze helpdesk opnemen. Bij voorkeur via e-mail op 
(pensioenfonds@heineken.nl), desgewenst bellen wij jou dan terug. Voor spoedgevallen kun je ons 
bereiken op 071-545 80 65.  

 

 

 
Wij vertrouwen je hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je naar aanleiding van deze e-

mail vragen hebben dan kun je uiteraard altijd tijdens kantooruren contact opnemen met de helpdesk van het HPF 

per e-mail: pensioenfonds@heineken.nl. 

 

Disclaimer 

Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Aan de inhoud kun 

jee geen rechten ontlenen. Uitsluitend de statuten en pensioenreglementen zijn bepalend voor jouw 

pensioenrechten. 

  

Afmelden nieuwsbrief 

 Website 

 Wijzig gegevens 
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