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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 juni 2021 was 110,9% (ultimo 2020: 99,2%). 
De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichtingen en 
bezittingen van het HPF op een bepaald moment. 
 
De beleidsdekkingsgraad komt ultimo juni 2021 uit op 101,1% (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). 
 
 
Lees meer over de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
 

 
 

 

Jaaroverzicht 2020 
Het HPF heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd. In dit verslag legt het bestuur 

verantwoording af over onder andere het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de 

uitvoeringskosten en de duurzaamheid van de beleggingen in het afgelopen jaar.  

 

Ben je benieuwd naar één van deze onderwerpen? Ons jaaroverzicht is een makkelijk 

leesbare samenvatting. Uiteraard kun je ook het volledige jaarverslag lezen. 

 

 

 
Nu iets doen aan je pensioen 

Heb je een nieuwe partner, of ga je scheiden? Denk je aan een nieuwe 

baan, of ben je net in een nieuwe baan begonnen? Ga je verhuizen, 

samenwonen of een nieuw huis kopen? Dan is het tijd om iets te doen 

aan jouw pensioen. Op www.nuietsdoenaanjepensioen.nl vind je hier 

meer informatie over. Je kunt onder andere een checklist raadplegen 

voor belangrijke gebeurtenissen in je leven. 

 

Ook op onze website vind je meer informatie over belangrijke gebeurtenissen, die invloed hebben op je pensioen, en 

momenten waarbij jij in actie moet komen. 

https://mijn.overheid.nl/?r=1#tabs-berichtenbox
https://mijn.overheid.nl/?r=1#tabs-berichtenbox
https://heinekenpensioenfonds.nl/dekkingsgraad/
https://heinekenpensioenfonds.nl/wp-content/uploads/2021/06/Heineken-HPF-VJ-2020-NL-web.pdf
https://heinekenpensioenfonds.nl/wp-content/uploads/2021/06/Heineken-Pensioenfonds-jaarverslag-2020.pdf
http://www.nuietsdoenaanjepensioen.nl/
https://heinekenpensioenfonds.nl/wanneer-moet-je-in-actie-komen/


 

 

 
 

Blogs 

Het HPF plaatst maandelijks een blog op de website.  

Bekijk de blog: Wat zit in jouw pensioenregeling? 

Bekijk de blog: Pensioen bij arbeidsongeschiktheid 

Bekijk de blog: Hoe krijg je inzicht in je pensioen? 

Bekijk de blog: Pensioenakkoord 

 

 

In de blog ‘’Hoe krijg je inzicht in je pensioen?’’ wordt verwezen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. De website is 

vernieuwd. Neem eens een kijkje!  

 
 

Communicatie per e-mail voor deelnemers 

Het HPF gaat met deelnemers (werknemers van HEINEKEN) per e-mail communiceren en niet 
meer per post. Hiermee komen we graag tegemoet aan de uitgesproken wens van deelnemers 
om communicatie digitaal te ontvangen. Dit is ook duurzamer. Voortaan ontvangen deelnemers 
de communicatie van het pensioenfonds digitaal op hun HEINEKEN e-mailadres! 
 
Het HPF communiceert ook graag per e-mail met gepensioneerden en gewezen deelnemers. 
Geef je e-mailadres op als je gepensioneerde of gewezen deelnemer bent bij het HPF op onze 
website. 
 

 

 
Vacature Verantwoordingsorgaan 
Het HPF heeft een vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) voor een 
lid namens de werkgever. Een belangrijke rol, want het bestuur van het 
HPF legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze 
waarop dat is uitgevoerd. Het VO beoordeelt het gevoerde beleid en 
heeft daarnaast op onderwerpen adviesrecht aan het bestuur.  

                                                                                       Wil je meer weten over de functie? Klik dan hier. 

 
 
Heb je vragen? 
Neem dan contact met ons op. Op onze website kun je ook terecht voor meer informatie. 
De telefonische helpdesk kun je tijdens kantooruren bereiken op 071 – 545 8065.  
Je kunt ons ook bereiken via 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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