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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 november 2021 was 113,3% (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 november 2021 uit op 108,6% (ultimo 2020: 
94,9%).  
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de 
afgelopen 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad van eind september 
bepaalt, of het HPF de pensioenen kan verhogen (toeslag verlenen). 
 
Lees meer over de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
 

 
 

Geen verhoging per 1 januari 2022 
De beleidsdekkingsgraad van 30 september is bepalend voor het besluit om de pensioenen 
te verhogen. De beleidsdekkingsgraad van 30 september 2021 was 105,5%.  
Dit is volgens de geldende regels te laag om de pensioenen te kunnen verhogen. Gezien 
deze beleidsdekkingsgraad heeft het bestuur moeten besluiten om de pensioenen per 1 
januari 2022 niet te verhogen.  
 
De regels gaan mogelijk veranderen, lees hierover meer. 

 
Premies 2022 
De premies voor de pensioenregelingen kunnen per jaar anders zijn. Het bestuur van het 
HPF heeft de premies voor het jaar 2022 vastgesteld.  
 
Klik hier om de nieuwe premies te bekijken. 
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Wijziging pensioenregeling aanvulling partnerpensioen  

In je reguliere pensioenregeling is een aanvulling op het ingegaan partnerpensioen 

opgenomen. Deze aanvulling zal per 1 januari 2022 wijzigen. De aanvulling op het ingegaan 

partnerpensioen liep tot de AOW-leeftijd zoals die op het moment van toekennen gold. De 

daadwerkelijke AOW-leeftijd van de partner kan echter anders zijn, aangezien de AOW-

leeftijd momenteel aan het stijgen is. Om de einddatum van de aanvulling te laten 

aansluiten op de AOW-leeftijd, loopt de aanvulling per 1 januari 2022 tot de daadwerkelijke 

AOW-leeftijd.  

Voor uitkeringen die voor 1 januari 2022 zijn ingegaan, zal deze wijziging niet gelden.   

 
Pensioenchecker App: Weet jij hoeveel pensioen je krijgt? 

De dag dat je met pensioen gaat ligt wellicht nog heel wat jaren voor je. Toch is het goed om 

regelmatig je pensioen te checken. Krijg je later genoeg pensioen om van te genieten? Of wat 

betekent eerder stoppen met werken? Met de nieuwe Pensioenchecker app (IOS of Android) 

krijg je meteen antwoord op deze vragen. Je pensioen checken was nog nooit zo 

eenvoudig. Ben je gescheiden, meer of minder gaan werken, of heb je langere tijd in het 

buitenland gewoond. Dit is van invloed op je pensioen. Kijk hoe je ervoor staat met de nieuwe 

Pensioenchecker app. Snel inzicht in je inkomen later. 
 
 

 

Blogs 

Het HPF plaatst maandelijks een blog op de website.  

Bekijk de blog: Welke instrumenten gebruikt het Heineken Pensioenfonds voor 

maatschappelijk verantwoord beleggen? 

Bekijk de blog: Welke keuzes heb je wanneer je met pensioen gaat? 

Bekijk de blog: Geen verhoging van de pensioenen per 1 januari 2022 

 

 

 
Bestuursleden 
Michiel Kamermans is per 1 november 2021 herbenoemd als 
bestuurslid en tevens sleutelfunctiehouder risicobeheer namens de 
pensioengerechtigden.  
Rob van den Berg treedt per 1 januari 2022 af. Het HPF dankt Rob van 
den Berg voor zijn inzet de afgelopen jaren.  

 

 
 
Vacature Verantwoordingsorgaan 
In het Verantwoordingsorgaan zijn er twee vacatures. Lijkt het je leuk 
om deel te nemen in het Verantwoordingsorgaan, neem dan contact 
met ons op. Lees meer over de functie en/of bekijk de vlog. 
 

 
 

 
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 
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