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Deze eService bevat een overzicht van nieuwsberichten op de websites

van Forward en Progress, kringen (onderdelen) van het Unilever

Pensioenfonds.

Financiële situatie Progress
derde kwartaal 2020

De positieve ontwikkeling van de
actuele dekkingsgraad van
Progress zette in het derde
kwartaal door: deze steeg met
2%-punt. De
beleidsdekkingsgraad daalde
echter wel en komt daarmee net
onder een kritische grens,
waardoor er sprake is van een
reservetekort. Met de huidige
stand kan Progress de
pensioenen op 1 januari a.s. niet
volledig verhogen. 

Financiële situatie Forward
derde kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van
Forward is in het derde kwartaal
van 2020 gelijk gebleven. De
beleidsdekkings-graad is
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beleidsdekkings-graad is
daarentegen met 2%-punt verder
gedaald. Wat dit betekent voor
een pensioenverhoging per 1
januari 2021 leest u in dit artikel. 

Herstelplan nodig voor
Progress & update
herstelplan Forward

Het herstelplan van Forward is
inmiddels goedgekeurd door
toezichthouder DNB. Ook de
beleidsdekkingsgraad van
Progress is afgelopen kwartaal
onder het vereiste wettelijke
niveau gekomen, waardoor deze
kring nu ook een herstelplan moet
opstellen. 

Onderzoek over
verantwoord beleggen

Momenteel doen wij onderzoek
onder al onze actieve deelnemers
en een groep van ongeveer 2.400
gepensioneerden. Deelnemen is
alleen mogelijk als u een
uitnodiging hebt ontvangen en
kan nog tot en met 4 november
a.s.

“Nederlandse
pensioenstelsel beste ter
wereld”

Nederland staat op de eerste
plaats in de jaarlijkse Global
Pension Index van het
internationale adviesbureau
Mercer. In de ranglijst van
pensioenstelsels van 39 landen is
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pensioenstelsels van 39 landen is
de totale score van Nederland
licht gestegen ten opzichte van
2019.
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