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OPROEP: proeflezers gezocht!

Als gepensioneerde krijgt u regelmatig (digitale of papieren) 
post van ons.
Begrijpt u de informatie die wij u sturen, zoals het jaarbericht en 
onze indexatiebrieven? Of vindt u het toch wat ingewikkeld? 
Dan zoeken wij u!

Meld u nu aan als proeflezer en wij geven u de kans om teksten 
te beoordelen vóórdat we deze definitief versturen. Wij vragen u 
hooguit een paar keer per jaar om uw medewerking.

Aanmelden is uiteraard geheel vrijblijvend. En u helpt ons er 
enorm mee.

Aanmelden of eerst meer weten...
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“Ik ben beter af als ik zelf voor mijn 
pensioen mag zorgen dan wanneer een 
pensioenfonds dit doet.”

Voor sommigen is dit een bekende gedachte, maar wij zijn 
ervan overtuigd dat dit niet waar is. Via een pensioenfonds 
profiteren de deelnemers namelijk van grote voordelen bij het 
beleggen, die een individu niet heeft.

Meer weten...

Mis onze mini-serie niet!
Beleggingen gaan in het nieuwe pensioenstelsel een nog 
grotere rol spelen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze 
deelnemers begrijpen waarom en hoe wij beleggen. Daarom 
publiceren wij vanaf de volgende editie van deze eService onze 
online mini-serie ‘Beleggen voor een goed pensioen’.
 

 
 

Forward maakt geen gebruik van 
versoepelde indexatieregels

In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel heeft de overheid 
de regels voor de jaarlijkse pensioenverhoging versoepeld. Ook 
Forward zou hier gebruik van kunnen maken, door gemiste 
verhogingen in te halen. De Forward-pensioenen konden de 
laatste twee jaar namelijk niet volledig maar alleen gedeeltelijk 
worden verhoogd.

Ons bestuur heeft echter besloten om geen gebruik te maken 
van de versoepeling.

Wij leggen uit waarom dat is besloten...
 

 
 

Onderzoek Risico en pensioen –
eerste terugblik

In juni deed Forward onderzoek naar de zogenoemde 
‘risicohouding’ van zijn deelnemers in relatie tot hun pensioen. 
In totaal hebben bijna 800 gepensioneerde, actieve én oud-
deelnemers de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

Deze respons betekent een opbrengst van € 1.200 euro voor 
het goede doel. Wij hebben inmiddels een donatie gedaan aan 
UNHCR voor hulp aan gezinnen in nood door de oorlog in 
Oekraïne. Heel fijn is ook dat Unilever het bedrag heeft 
verdubbeld!
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De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar 
gepubliceerd.
 

 
 

Unilever Pensioenfonds publiceert CO2-
uitstoot van zijn beleggingen

Het Unilever Pensioenfonds is – als belegger van een totaal 
pensioenvermogen van circa € 6 miljard – samen met ruim 50 
andere financiële instellingen aangehaakt bij het Nederlandse 
Klimaatakkoord.

Dit commitment verplicht ons om voor het einde van dit jaar 
duidelijk te maken hoe wij de CO2-uitstoot van onze 
beleggingen gaan verminderen.

Ook maken wij openbaar hoeveel CO2 onze beleggingen in 
aandelen en bedrijfsobligaties veroorzaken. Die cijfers over de 
periode 2019-2021 zijn inmiddels gepubliceerd.

De betreffende informatie vindt u onder ‘Duurzaam beleggen’ op 
onze website. Scroll naar beneden en klik vervolgens op 
‘Codes, verdragen en standaarden’ voor meer informatie over 
het Nederlandse Klimaatakkoord en de CO2-uitstoot van onze 
beleggingen.

Naar de website...
 

 

 
Eén jaar Mijn Pensioen en digitale post

Ruim een jaar geleden lanceerden wij Mijn Pensioen. Veel 
mensen hebben dit online portaal sindsdien bezocht en daarbij 
gekozen voor digitale post. Onder hen Isabelle Petit en Vivienne 
Hoppe, die hiermee een mooie prijs wonnen.

Wij hebben diverse campagnes gevoerd om zoveel mogelijk 
mensen te laten overstappen op digitale post. Inmiddels hebben 
verrassend veel deelnemers deze duurzame keuze al gemaakt.

Hoeveel? Lees het hier...
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Financiële situatie Forward
tweede kwartaal 2022

Voor het tweede kwartaal op rij leed Forward een fors verlies op 
de beleggingen. Toch steeg de actuele dekkingsgraad met maar 
liefst 15%-punt naar 143%. Tegelijkertijd raakt een volledige 
pensioenverhoging verder uit beeld. Hoe dit alles te verklaren 
is, leest u in dit artikel.

Lees meer...
 

 
 

Financiële situatie Progress
tweede kwartaal 2022

Ondanks een flink verlies op de beleggingen ging de actuele 
dekkingsgraad van Progress in het tweede kwartaal van 2022 
met 10%-punt omhoog. De oorzaak hiervan ligt aan de kant van 
de verplichtingen: deze daalden door een verdere stijging van 
de rente.

Lees meer...
 

 
 

OPROEP: stel u kandidaat voor het 
Verantwoordingsorgaan

In oktober zijn er weer verkiezingen voor het 
Verantwoordingsorgaan (VO). De zittingstermijn van de huidige 
leden loopt dan namelijk af. U kunt zich tot 1 september a.s. 
kandidaat stellen.

Een van de taken van een VO is het beoordelen van het 
handelen van het fondsbestuur en van de beleidskeuzes die het 
heeft gemaakt. Ook adviseert het VO over o.a. het 
communicatiebeleid en de uitvoeringsovereenkomst tussen 
Unilever en het pensioenfonds.
In het VO van Progress zijn pensioengerechtigden, werknemers 
en de werkgever vertegenwoordigd. Werknemers en 
pensioengerechtigden kiezen in oktober hun ‘eigen’ 
vertegenwoordigers. Aftredende leden van het huidige VO 
kunnen zich opnieuw kandidaat stellen.

Meer hierover...
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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.
 
© Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland | Privacy & cookies | Gebruikersvoorwaarden
 
 
Een reactie op dit bericht wordt niet gelezen. In geval van vragen kunt u mailen naar 
pensioen.infolijn@unilever.com.
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