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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 augustus 2021 was 111,0% (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 augustus 2021 uit op 104,0% (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 
 

 
 

 

Vlog en vacature Verantwoordingsorgaan  

Laura van Nes is naast haar werk bij HEINEKEN ook lid van het Verantwoordingsorgaan (VO). 

In deze vlog geeft zij aan wat het VO doet. Lijkt het jou ook leuk om lid van het VO te 

worden? Dan kun je reageren op de vacature voor een lid namens de werkgever. Ook komt 

er een vacature aan voor een lid namens de werknemers. Wil je meer weten over de 

functie? Klik dan hier. 

 

 

 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

Het HPF belegt de pensioengelden om er een zo goed mogelijk 

rendement op te halen bij een acceptabel risico. Daarbij letten we er op 

dat de ondernemingen en landen waarin we beleggen goed omgaan 

met mens en milieu en integer worden geleid.  

In 2020 zijn we begonnen te rapporteren over de CO2-uitstoot van de 

ondernemingen waarvan we aandelen bezitten. Naast CO2-uitstoot zijn 

ook de waterconsumptie en de mensenrechten score van de aandelen 
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in ontwikkelde landen in kaart gebracht. Doordat we gaan meten, zijn we voortaan in staat verantwoording af te 

leggen over de gevolgen van onze beleggingskeuzes.  

Lees meer over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen of lees onze blog over Maatschappelijk Verantwoord 

Beleggen 

 

 
 

Blogs 

Het HPF plaatst maandelijks een blog op de website.  

Bekijk de blog: AOW en pensioen van je werkgever 

Bekijk de blog: Hoe wordt mijn pensioengeld belegd? 

Bekijk de blog: Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij het Heineken Pensioenfonds 

 

 

 

 
 

Pensioen & gebeurtenissen in je leven 
Pensioen lijkt voor veel mensen ver weg. Toch is pensioen dichterbij 

dan je denkt. Stel je krijgt een nieuwe baan, gaat 

samenwonen/trouwen, krijgt een kind, gaat uit elkaar of je krijgt 

onverhoopt met een overlijden in je gezin te maken. Deze 

levensgebeurtenissen kunnen direct gevolgen hebben voor jouw 

pensioen en ook voor het inkomen van je partner. Pensioen is dus je 

hele leven door belangrijk. Wijzer in Geldzaken heeft op haar website een overzicht met daarin de belangrijkste 

gebeurtenissen opgenomen. Ook is er een korte animatie.  

 

 
Benoeming bestuursleden 
Wij zijn verheugd te melden dat wij per 6 juli 2021 twee nieuwe 
bestuursleden hebben, Henriëtte Dollé-Bäcker namens de werkgever 
en Ben de Putter namens de werknemers. Zij lopen al geruime tijd 
mee als toehoorder in het bestuur en diverse commissies en zijn na 
hun afgeronde opleiding en toetsing door de Nederlandsche Bank 

formeel toegetreden tot het bestuur. 

 
 

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

een overzichtelijke en aantrekkelijke wijze verantwoording af over onder andere het 

gevoerde beleid, de financiële resultaten, de uitvoeringskosten en de duurzaamheid 

van de beleggingen in het afgelopen jaar. We hebben je hierover ook bericht in onze 

laatste nieuwsbrief, maar wellicht dat je dit vanwege een zomervakantie gemist hebt. 

 

Bekijk het jaaroverzicht. Uiteraard kun je ook het volledige jaarverslag lezen. 

 
 

 
 
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.  
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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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