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Nieuwe pensioenregeling Unilever: stand 
van zaken

Wat is de planning voor de nieuwe wetgeving, wanneer treedt 
de nieuwe regeling bij Unilever in werking, wat gaat er zoal 
veranderen en wat betekent dit voor u?

Lees snel verder…
 

 
 

Risico beleggingen Progress afgebouwd

De financiële situatie van Progress is het afgelopen jaar 
aanzienlijk verbeterd. Dit heeft ertoe geleid dat wij wat minder 
risico zijn gaan nemen met het beleggen van het vermogen.

Hoe en waarom? Lees snel verder…
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Nieuwe voorzitter en drie nieuwe 
bestuursleden

Sinds 1 januari van dit jaar heeft het Unilever Pensioenfonds 
niet alleen een nieuwe bestuursvoorzitter in de persoon van 
Liesbeth Galesloot. Ook zijn er drie nieuwe bestuursleden 
namens de werkgever. Wij heten Joost Folkers, Klaas Evelein 
(voor beiden geldt: onder voorbehoud van toetsing door 
toezichthouder DNB) en Jeroen Delsink van harte welkom!

Ook danken wij Frans Prins (vorige voorzitter) en de drie 
werkgeversleden Martine Zeegers, Gavin van Boekel en 
Elisabeth van Hoey-Smith, die recent afscheid hebben 
genomen.
 

 
 

Financiële situatie Forward eind 2021

Ook in het laatste kwartaal van 2021 steeg de actuele 
dekkingsgraad van Forward licht. Daardoor ging ook de 
beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de afgelopen 12 
maanden) verder omhoog. Deze kwam uit op 122%; 12%-punt 
hoger dan eind 2020.

Lees meer…
 

 
 

Financiële situatie Progress eind 2021

In het laatste kwartaal van 2021 steeg de actuele 
dekkingsgraad van Progress naar 150%. Over heel 2021 kwam 
deze stijging uit op 22%-punt. Een nog sterkere ontwikkeling 
was het afgelopen jaar te zien in de beleidsdekkingsgraad.

Lees meer…
 

 
 

 

Jaaropgave en betaaldata

Binnenkort kunt u aangifte van inkomstenbelasting doen. U kunt 
uw jaaropgave van 2021 vóór 1 maart verwachten. Deze 
verschijnt voor iedereen op papier; digitaal is helaas (nog) niet 
mogelijk.

Bent u benieuwd naar de data waarop uw pensioen wordt 
uitbetaald? Een jaaroverzicht vindt u op onze website. En de 
eerstvolgende datum staat altijd in Mijn Pensioen.
 

 
  
Wij helpen u graag!
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Wij helpen u graag!

Hebt u vragen over uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op:

bel de PensioenInfolijn (010) 439 44 73 of mail naar pensioen.infolijn@unilever.com.

 

Voor persoonlijke informatie over uw Unilever-pensioen logt u in op Mijn Pensioen.
 

 
 

 
 
E-mailadres wijzigen?
Log met uw DigiD in op Mijn Pensioen. Onder ‘Profiel’ kunt u uw e-mailadres wijzigen.
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