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Beste lezer, 

U hebt zich aangemeld voor de eService van het Unilever APF, de nieuwsberichtenservice van de 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland.  Daarom sturen wij u namens beide kringen 

(onderdelen) van het Unilever APF, Forward en Progress, deze mail met linkjes naar actuele berichten op 

onze website. Ziet u rode kruisjes in plaats van afbeeldingen? Klik dan op de melding boven ons 

mailadres om de afbeeldingen weer te geven. 

  

 

Progress: financiële positie 1
e
 kwartaal 2018 

Terwijl de actuele dekkingsgraad van Progress in het eerste 

kwartaal van 2018 daalde naar 138%, steeg de 

beleidsdekkingsgraad naar 140%. Naast deze kerncijfers 

publiceren we vanaf nu ook elk kwartaal het rendement op 

onze beleggingsportefeuille; zowel het totaalrendement van 

Progress als het rendement uitgesplitst naar 

beleggingscategorie.  

 

 

  

Forward: financiële positie 1e kwartaal 2018 

De actuele dekkingsgraad van Forward daalde in het eerst kwartaal van 2018 met 4%-punt naar 141%. De 

https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/financiele-positie-1e-kwartaal-2018/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/financiele-positie-1e-kwartaal-2018/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/financiele-positie-1e-kwartaal-2018/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1


beleidsdekkingsgraad bleef gelijk op 145%. Naast deze kerncijfers publiceren we vanaf nu ook elk kwartaal het 

rendement op onze beleggingsportefeuille; zowel het totaalrendement van Forward als het rendement uitgesplitst 

naar beleggingscategorie.  

 

 

  

 

Deadline nieuw pensioenstelsel verstreken - 
overleg gaat verder 

Minister Koolmees van Sociale Zaken blijft optimistisch dat 

werkgevers en werknemers op korte termijn een akkoord 

bereiken over de grondige herziening van het Nederlandse 

pensioenstelsel. Het lijkt er inmiddels wel op dat dit alleen 

kan slagen als het kabinet bereid is geld uit te trekken om 

de verdere stijging van de AOW-leeftijd te beperken.  

 

 

  

Nieuw pensioenoverzicht voor gepensioneerden 

Onze gepensioneerden ontvangen ieder jaar informatie over indexatie en het verzekerde pensioen na overlijden. 

Vanaf dit jaar zijn wij verplicht om daar een wettelijk voorgeschreven model voor te gebruiken, het ‘Uniform 

Pensioenoverzicht’ (UPO). De eerste verzending hiervan staat gepland voor juli.  

 

  

eService Progress: Afmelden | E-mailadres wijzigen 

eService Forward:  Afmelden | E-mailadres wijzigen 

 

https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/deadline-nieuw-pensioenstelsel-verstreken-overleg-gaat-verder/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/deadline-nieuw-pensioenstelsel-verstreken-overleg-gaat-verder/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/nieuw-pensioenoverzicht-voor-gepensioneerden1/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/eservice/afmelden-eservice/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/eservice/wijzigen-gegevens/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/eservice/afmelden-eservice/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/eservice/wijzigen-gegevens/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/financiele-positie-1e-kwartaal-2018/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/forward/nieuwsoverzicht/deadline-nieuw-pensioenstelsel-verstreken-overleg-gaat-verder/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1
https://www.unileverpensioenfonds.nl/progress/nieuwsoverzicht/nieuw-pensioenoverzicht-voor-gepensioneerden1/?doaction=return&emailid=1386725E-BC99-4E7E-B46798719D9DF5E1&email=john.klerk@upcmail.nl&nocache=1

