
 

 
Indien dit e-mail bericht niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de webversie. 
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Berichtenbox van MijnOverheid.nl 
Wij versturen onze belangrijkste brieven, zoals het jaarlijkse (uniforme) 

pensioenoverzicht en de premie- en toeslagbrief, via de Berichtenbox van 

MijnOverheid.nl. Pensioenfondsen mogen hier gebruik van maken voor hun wettelijk 

verplichte communicatie. Krijg jij nog geen communicatie van ons via de 

Berichtenbox? Maak op MijnOverheid.nl een account aan met je DigiD en/of voeg het 

Heineken Pensioenfonds toe als instelling die jou via de Berichtenbox mag benaderen. 

 
 

  
 

Dekkingsgraad  

De actuele dekkingsgraad per ultimo februari 2022 was 121,4% (ultimo 2021: 119,2%). 
De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen verplichtingen en 
bezittingen van het HPF op een bepaald moment. 
 
De beleidsdekkingsgraad komt ultimo februari 2022 uit op 113,2% (ultimo 2021: 
110,2%).  
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 
 

 

 
 

Nieuw Pensioenstelsel  
Het kabinet heeft met de werknemers- en werkgeversorganisaties een 
pensioenakkoord gesloten. In dit pensioenakkoord is in hoofdlijnen aangegeven 
hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten komen te zien. Een aantal 
zaken zijn al duidelijk, maar er moeten ook nog veel delen verder uitgewerkt 
worden. Momenteel bekijken sociale partners welk pensioencontract er wordt 
gekozen. Via onze webpagina houden we je graag op de hoogte over de 
ontwikkelingen.  
 

Deelnemersenquête 
Om de uitvoering van de nieuwe regeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren van werknemers, 
voormalig werknemers en pensioengerechtigden, verzoeken we je de korte vragenlijst in te vullen om inzicht te geven 
in jouw wensen. Hiervoor heb je als deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde een uitnodiging 
ontvangen. Lees meer 
 

 

 

 

 

 

  

https://mijn.overheid.nl/?r=1
https://heinekenpensioenfonds.nl/dekkingsgraad/
https://heinekenpensioenfonds.nl/een-nieuw-pensioenstelsel/
https://heinekenpensioenfonds.nl/deelnemersenquete-nieuwe-pensioenregeling-van-heineken/


Blogs 

Het HPF plaatst maandelijks een blog op de website.  

Bekijk de blog: Wat ontvangt mijn partner als ik overlijd? 

Bekijk de blog: Pensioencommunicatie: digitaal en duurzaam 

Bekijk de blog: Waardeoverdracht 

 

 

 
Beleggingen in Rusland 
Het Heineken Pensioenfonds (HPF) is geschokt door de inval van 
Rusland in Oekraïne. Het HPF heeft besloten om beleggingen in 
Rusland aan de uitsluitingslijst toe te voegen. Als gevolg van het besluit 
worden de nog resterende beleggingen in Rusland zodra mogelijk 

verkocht en worden geen nieuwe aankopen gedaan.  
 
Het HPF blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Lees meer 
 

 
Wijzigingen bestuur en verantwoordingsorgaan 
Roelf Duursema is per 1 januari 2022 benoemd als bestuurslid en 
tevens sleutelfunctiehouder interne audit namens de 
pensioengerechtigden. Hij vervangt de vertrekkende Rob van den 
Berg (zie nieuwsbericht hierover). 
 

Jan Borgers is per 1 januari 2022 in het verantwoordingsorgaan afgetreden. Het HPF dankt hem voor zijn inzet de 
afgelopen jaren.  
 

 
 

Communicatie per e-mail  
Het HPF communiceert graag per e-mail. Hiermee komen we 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! Werk je niet meer bij HEINEKEN, dan hebben wij waarschijnlijk je e-
mailadres nog niet. Geef je e-mailadres daarom hier door. 
 
 
 
 

 
 
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. 
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