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Vooraf 

In deze toelichting vindt u informatie die voor u als (toekomstig) Heineken-gepensioneerde van belang is. 
U vindt er alles in wat u weten moet over zaken als de uitbetaling van uw pensioen, uw pensioen & de 
fiscus en de bijdrage voor de zorgverzekering. 
 
Omwille van de leesbaarheid kunnen we in deze toelichting niet op ieder detail ingaan. U kunt aan deze 
uitgave dan ook geen rechten ontlenen. Heeft u na lezing ervan nog vragen, dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen. Ons telefoonnummer: 071-545 7245 (secretariaat). 
 
Stichting Heineken Pensioenfonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. De uitbetaling van uw pensioen 
Vanaf het moment dat uw pensioen ingaat, gaat u maandelijks uw Heineken-oudedagspensioen 
ontvangen. U krijgt dan ook voor het eerst een pensioenspecificatie thuisgestuurd, waarop u alle bruto- 
en nettobedragen kunt vinden. Deze pensioenspecificatie ontvangt u daarna telkens wanneer uw netto-
pensioenbedrag wijzigt. 
 
De uitbetaling geschiedt rond de 15e van iedere maand. U krijgt uw pensioen netto uitgekeerd.  
Voor de berekening van de in te houden loonheffing wordt automatisch geen loonheffingskorting 
toegepast. Wilt u hier van afwijken, dan dient u op eigen initiatief een loonbelastingverklaring bij het 
Heineken Pensioenfonds in te dienen. 
 
Zie voor meer details over belasting onder het kopje: “Met pensioen… en de belasting” onder V. 
 
 
II. Vakantiegeld 
Het vakantiegeld is inbegrepen in het pensioen dat maandelijks uitbetaald wordt. U ontvangt dus niet in 
mei een aparte vakantiegelduitkering. 
Over de AOW ontvangt u vakantiegeld van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 
 
III. Toeslagen  
Het Heineken Pensioenfonds streeft ernaar om op de pensioenen elk jaar een toeslag te verlenen, maar 
geeft hiervoor geen garanties! Jaarlijks besluit het bestuur van het Heineken Pensioenfonds of op de 
pensioenen een toeslag kan worden verleend. U heeft dus geen recht op toeslag. Er wordt bovendien door 
het Heineken Pensioenfonds geen financiële reserve aangehouden om toeslagen op de pensioenen in de 
toekomst te kunnen betalen. De financiële positie c.q. de dekkingsgraad van het Heineken Pensioenfonds 
is bepalend; in de pensioenpremie is geen component voor deze toeslagen opgenomen. De financiering 
geschiedt vanuit de beleggingsrendementen van het Heineken Pensioenfonds, indien de dekkingsgraad 
van het Heineken Pensioenfonds dat toestaat. De dekkingsgraad moet dan in ieder geval hoger zijn dan 
110%. De toeslagverlening kan vervolgens slechts gedeeltelijk plaatsvinden tot een bepaalde bovengrens 
voor toeslagverlening wordt gehaald. Deze bovengrens fluctueert en is in 2021 ca. 125%. 
De leidraad voor de toeslagen is de stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). 
Het Heineken Pensioenfonds laat u elk jaar schriftelijk weten of uw pensioen zal worden aangepast of niet 
en zo ja, met welk percentage.  
 
 
IV. AOW 
In beginsel1 ontvangt iedereen die in Nederland woont vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd, een AOW-
uitkering van de overheid. De uitkerende instantie is de SVB. U kunt uw AOW-gerechtigde leeftijd 
raadplegen op de volgende site: https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd. 
 
Bent u van plan om met uw AOW-pensioen buiten Nederland te gaan wonen? Naar sommige landen kunt 
u niet uw hele AOW-pensioen meenemen. Voor deze of andere vragen over de AOW, bijvoorbeeld over 

 
1 Om voor een volledige uitkering in aanmerking te komen moet u 50 jaar (in de periode voorafgaande aan 
uw AOW-gerechtigde leeftijd) in Nederland hebben gewoond. Voor ieder jaar minder wordt de AOW-
uitkering met 2% gekort. 
 

https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd


de actuele AOW-bedragen, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de SVB of een bezoek 
brengen aan de SVB-website: www.svb.nl. Aan het slot van deze brochure is een overzicht met vestigingen 
van de SVB opgenomen, met de daarbij behorende telefoonnummers.  
 
 
V. Met pensioen… en de belasting 
U krijgt uw Heineken-pensioen netto uitgekeerd. Maar als u naast uw Heineken-pensioen nog een ander 
inkomen heeft (bijvoorbeeld AOW of een ander pensioen), dan is het mogelijk dat u achteraf alsnog te 
maken krijgt met een aanslag van de inkomstenbelasting.  
 
Loonheffing 
Doordat u uw Heineken-pensioen en uw AOW of andere pensioenen van verschillende uitbetalende 
instanties krijgt, kan het zijn dat er op het totaal van uw uitkeringen te weinig loonheffing is ingehouden. 
Zowel het Heineken Pensioenfonds als de SVB gaan bij de inhouding van loonheffing namelijk alleen uit 
van het deel van uw inkomen dat zij aan u uitkeren en niet van uw totale inkomen.  
Dat betekent dat ze er geen rekening mee houden dat na optelling van al uw inkomensbestanddelen een 
deel van uw pensioen of AOW in een hogere belastingschijf terecht kan komen. 
 
Inkomstenbelasting 
Als er voor u te weinig loonheffing op uw inkomen wordt ingehouden, dan krijgt u van de belastingdienst 
na afloop van het betreffende jaar alsnog een aanslag inkomstenbelasting. Overigens, als u wilt kunt u het 
verschil al gedurende het jaar corrigeren via een Voorlopige Aanslag. Om die aan te vragen moet u een 
brief sturen naar de Belastingdienst Particulieren van uw gemeente. Dat kunt u het beste doen als u de 
eerste maandoverzichten van uw AOW en pensioen heeft ontvangen. Als u kopieën daarvan met uw brief 
meestuurt, kan de belastingdienst direct berekenen hoe hoog de naheffing voor dat jaar zal zijn. 
 
Lagere tarieven na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 
Nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt gaat u minder belasting afdragen dan u gewend was. 
U betaalt als gepensioneerde nog wel belasting, maar bijna alle sociale verzekeringspremies komen te 
vervallen. 
 
Meer info over belasting? 
Voor meer informatie over belastingen of voor geactualiseerde cijfers kunt u terecht op de website van de 
belastingdienst: www.belastingdienst.nl U kunt ook contact opnemen met de belastingtelefoon via het 
gratis nummer 0800-0543.  
 
 
VI. Met pensioen… en uw Zorgverzekering 
Naast de premie aan uw zorgverzekeraar geldt voor gepensioneerden een inkomensafhankelijke bijdrage 
van 5,7% per maand over een inkomen van maximaal € 58.311,-- (2021) op jaarbasis (op uw 
betalingsoverzicht te vinden als “WN-premie ZVW”). Het Heineken Pensioenfonds houdt deze bijdrage 
maandelijks in op uw pensioen en draagt het geld af aan de belastingdienst.  
 
Over uw AOW moet u een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,7% per maand betalen. Deze bijdrage 
wordt door de SVB ingehouden (ook over een inkomen van maximaal € 58.311,-- (2021) op jaarbasis). 
  
Omdat zowel het Heineken Pensioenfonds, eventuele andere instanties waarvan u pensioen ontvangt als 
de SVB wettelijk verplicht zijn de inkomensafhankelijke bijdrage in te houden tot het maximum, kan het 

http://www.belastingdienst.nl/


zijn dat u over uw totale inkomen te veel betaalt. U kunt dat na afloop van het kalenderjaar terugvragen 
bij de belastingdienst. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaalt de belastingdienst een voorschot 
uit op de teruggaaf van de teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage. Deze voorwaarden vindt u 
op de website van de belastingdienst.  
 
Indien u in het buitenland woont en vragen heeft over de inhouding van inkomensafhankelijke bijdragen 
of als u bezwaar wilt maken tegen de inhouding van inkomensafhankelijke bijdragen door de SVB of het 
Heineken Pensioenfonds op respectievelijk uw AOW- of pensioenuitkering, dan kunt u via verschillende 
kanalen contact opnemen met het CAK. Op de website van het CAK kunt u de contactgegevens raadplegen: 
https://www.hetcak.nl/over/contact 
 
VII. Digitale nieuwsbrief 

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Heineken Pensioenfonds via de website: 
www.heinekenpensioenfonds.nl. Deze nieuwsbrief verschijnt ten minste vier keer per jaar en bevat 
actuele informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de pensioenregeling en het Heineken 
Pensioenfonds.  

VIII. De Vereniging Van Gepensioneerden bij Heineken (VVGH) 
De VVGH heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van de gepensioneerden die 
een uitkering ontvangen van het Heineken Pensioenfonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de vereniging: 
 
Hopveld 1 
2661 VN Bergschenhoek 
E-mail : secretariaat@vvgheineken.nl  
 
E-mail : secretariaat@vvgheineken.nl of ledenadministratie@vvgheineken.nl 
Telefoonnummer : 010 – 5214438 
 
 
IX. Verhuizen? 
 
Als u gaat verhuizen, wilt u dan uw adreswijziging schriftelijk doorgeven aan het Heineken Pensioenfonds? 
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Belangrijke adresgegevens en telefoonnummers 
 
 
Informatie over uw Heineken-pensioen  
Voor vragen over uw Heineken-pensioen kunt u terecht bij: 
 
Stichting Heineken Pensioenfonds  
Burgemeester Smeetsweg 1 
2382 PH Zoeterwoude 
Postbus 530 
2380 BD Zoeterwoude. 
 
Telefonische informatie…………………………...............071-5457245 (secretariaat) of 071-545 8065 (helpdesk).  
E-mail……………………………………………………………………….………………………………….pensioenfonds@heineken.nl. 
Website………………………………………………………..………….................................www.heinekenpensioenfonds.nl 
 
 
Informatie over de belasting 
Voor vragen over de belasting kunt u terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis). 
U kunt ook terecht op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl 
 
Informatie over AOW  
Voor vragen over de AOW kunt u terecht bij de vestiging van de SVB waar uw woonplaats onder valt. 
 
Vestigingen SVB: 
Amstelveen (hoofdkantoor)……….020-656 56 56; 
Leiden…………………………….............071-512 96 10; 
Zaanstad…………………………............075-655 10 10; 
Rotterdam………………………………….010-417 40 10; 
Utrecht……………………………………….030-264 90 10; 
Nijmegen…………………………………….024-343 10 10; 
Deventer………………………….............057-050 60 10; 
Groningen……………………………………050-316 90 10; 
Breda…………………………………………..076-548 50 10; 
Roermond……………………………………047-536 80 10. 
 
U kunt ook terecht op de website van de SVB: www.svb.nl.  
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