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Serie ‘Beleggen voor een goed pensioen’ – deel 1
Waarom het Unilever Pensioenfonds 
belegt

In het nieuwe pensioenstelsel (dat waarschijnlijk alleen voor 
Forward gaat gelden, en niet voor Progress) gaan 
beleggingen een nóg grotere rol spelen. Uit ons recente 
onderzoek (zie hierna) blijkt dat mensen die begrijpen hoe 
beleggen werkt, anders tegen de risico’s van beleggen 
aankijken dan mensen die zich er niet of nauwelijks in hebben 
verdiept. Daarom gaan wij onze kennis via deze serie delen.
 
In dit eerste deel gaan wij in op waarom wij beleggen, welke 
rol rendementen spelen én wat de voordelen zijn van 
beleggen via een pensioenfonds..

Snel naar deel 1... (2 minuten leestijd)
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Resultaten onderzoek Risicohouding

In aanloop naar het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel 
hebben wij onderzoek gedaan naar de risicohouding (in het 
kader van ‘beleggen’) van alle Forward-deelnemers. Dank 
aan de circa 800 deelnemers die in juni onze vragenlijst 
hebben ingevuld!
 
De resultaten zijn inmiddels bekend. Sommige liggen vrij voor 
de hand, maar er zaten ook wat verrassingen tussen. Graag 
delen wij de uitkomsten en vertellen wij hoe we deze gaan 
gebruiken.

Lees snel verder...
 
In het open veld aan het eind van het onderzoek kregen wij 
veel positieve feedback, maar ook reacties die blijk gaven van 
zorgen of onbegrip. In de serie ‘Beleggen voor een goed 
pensioen’ (zie hierboven) zullen we via de komende 
eServices ingaan op de verschillende onderwerpen die 
nadere uitleg nodig hebben.
 

 
 

Ingang nieuwe pensioenstelsel
halfjaar uitgesteld

Eerder deze maand heeft de minister van Pensioenen 
besloten dat de intrede van het nieuwe Nederlandse 
pensioenstel met een halfjaar wordt uitgesteld, naar 1 juli 
2023. De uiterste datum waarop pensioenfondsen moeten zijn 
overgegaan blijft 1 januari 2027.
 
Unilever en de vakbonden zijn momenteel met elkaar in 
gesprek over wat de veranderingen voor Forward gaan 
betekenen en wanneer de overstap gemaakt wordt.

Waarom het nieuwe stelsel eigenlijk nodig is...
 

 
 

Risico’s bij Progress verder afgebouwd

Het afgelopen kwartaal heeft Progress opnieuw de financiële 
risico’s verlaagd. Dit vloeit voort uit het beleggingsbeleidsplan: 
Progress gaat het risico van de beleggingen afbouwen zodra 
de financiële situatie aanzienlijk verbetert. Tegelijkertijd wordt 
ook de afdekking van het renterisico verhoogd. We doen dit 
om de kans op een pensioenverhoging in de toekomst zo 
groot mogelijk te maken.

Lees verder...
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Financiële situatie Forward
derde kwartaal 2022

Net als in het voorgaande kwartaal steeg de actuele 
dekkingsgraad van Forward, met 10%-punt naar 153%. 
Desondanks ziet het ernaar uit dat wij de pensioenen per 1 
januari volgend jaar niet volledig kunnen verhogen.

Lees meer...
 

 
 

Financiële situatie Progress
derde kwartaal 2022

Ondanks een daling van het vermogen van Progress in het 
afgelopen kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad 
aanzienlijk. Hoe dat zit, leggen we uit in dit artikel.

Lees meer...
 

 
 

Samenstelling VO bekend

In oktober zouden er verkiezingen zijn voor het 
Verantwoordingsorgaan (VO) van Progress. De 
aanmeldtermijn voor kandidaatstelling is inmiddels verstreken 
en verkiezingen blijken niet nodig.
 
Er hebben zich namelijk 6 kandidaten gemeld voor evenveel 
pensioengerechtigden-zetels en slechts 3 kandidaten voor 4 
werknemerszetels.

Samenstelling VO vanaf 1 januari 2023...
 

 
  
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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