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Deze eService bevat een overzicht van nieuwberichten op de websites
van Forward en Progress, kringen (onderdelen) van het Unilever
Pensioenfonds.

Financiële situatie Progress eerste
kwartaal 2020
De coronacrisis raakt de actuele
dekkingsgraad van Progress hard: die
daalde in het eerste kwartaal van 2020
met 19%-punt. Maar er is nog een
oorzaak van deze daling.

Financiële situatie Forward eerste
kwartaal 2020
In onze vorige eService kondigden wij
het al aan: de kans op een volledige
pensioenverhoging neemt af. De
coronacrisis heeft het vooruitzicht bij
Forward verder verslechterd. De actuele
dekkingsgraad is het afgelopen kwartaal
namelijk met 20%-punt gedaald, naar
104%.

Herstelplan in de maak
Eind maart daalde de
beleidsdekkingsgraad van Forward zo
fors dat een reservetekort ontstond. De
wet schrijft voor dat dan een herstelplan
moet worden opgesteld. Wij moeten dit
plan voor 1 juli bij de toezichthouder
DNB indienen.

Interview Frans van de Veen
Sinds 1 november 2019 is Frans van de Veen
(1965) werknemerslid in het Bestuur van Unilever
Pensioenfonds. In deze uitzonderlijke tijd, waarin hij
het gelukkig goed maakt, spreken wij hem over de
huidige situatie en hoe hij zijn eerste maanden
ervaren heeft. Frans sluit af met een belangrijke
oproep voor al onze deelnemers en
pensioengerechtigden.

Jouw pensioenfonds in Coronatijd
Zorgen over gezondheid en afstand tot
anderen: door het coronavirus is dit
voor velen een moeilijke tijd. Voor ons
pensioenfonds heeft deze crisis, naast
financiële, ook praktische gevolgen.
Sinds 13 maart werken bijvoorbeeld al
onze medewerkers thuis. En het
Bestuur vergadert digitaal, waardoor
belangrijke besluiten "gewoon"
genomen kunnen worden.
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