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2016 in
cijfers

Fondsvermogen
€ 126,5 mln

Rendement
16,0%

Indexatie per 1 januari 2017
Actieve deelnemers: 3,43%
Pensioengerechtigden: 0,36%

Beleidsdekkingsgraad
142%

Pensioenverplichtingen
€ 88,7 mln

Deelnemers en  
pensioengerechtigden
3.631

Uitbetaald  
pensioen
€ 119.000

Premie-inkomsten 
€ 54,8 mln

Fors rendement
In 2016 behaalden we een  
rendement van 16%. Ongeveer 
8% daarvan komt uit beleggingen.  
Het overige rendement is te  
danken aan onze verzekering  
tegen de zeer lage rente.

Vermogen verdubbeld
Ons fondsvermogen groeide in 
2016 aan tot € 126,5 miljoen. 
Voornamelijk door inkomende  
pen sioen premies. Dat is veel geld, 
maar een schijntje vergeleken met 
de € 5 miljárd van Progress.

Veel geld ontvangen, weinig uitbetaald
We ontvangen relatief veel premie, terwijl we nog 
maar weinig pensioen uitbetalen. In 2016 kwam er 
€ 54,8 miljoen binnen en betaalden we € 119.000. 
Door het nog korte bestaan van Forward hebben 
wij pas 50 pensioengerechtigden.

Financieel gezond
Eind 2016 was onze beleidsdekkingsgraad (graadmeter 
voor onze financiële positie) 142%. Dat is ruim boven 
het minimale vereiste. Daarmee is Forward financieel 
gezond. We konden alle pensioenen volledig verhogen. 
Door deze indexatie behield jouw pensioen zijn waarde. 

Stand per 31 december 2016

Meer weten? Lees ons Jaarverslag 2016 op unileverpensioenfonds.nl/forward

“Kan ik je enthousiast 
maken voor cijfertjes?”
Michael Kaal is directeur Finance & Risk bij Forward en Progress (teza-
men het Unilever APF). Hij vindt het belangrijk om je iets bij te brengen 
over je pensioen. Het gaat tenslotte om je inkomen voor later. 

“Over 2016, het eerste volle boekjaar van Forward, is veel te vertellen. Bijvoor-
beeld over onze financiën. De kans is echter klein dat jij net zó enthousiast van 
pensioencijfertjes wordt als ik, dus ik houd het kort. Bekijk het plaatje hieronder 
maar eens, met de belangrijkste resultaten van 2016. Een paar cijfers daaruit 
licht ik kort toe.”

Kring van Unilever APF



Op onze agenda
Ons tevredenheidsonderzoek uit  2016 
heeft diverse actiepunten op de agen-
da gezet, waaronder:

► Onderzoek digitalisering
Er is onder onze deelnemers veel 
vraag naar digitaal in plaats van  
papier. Die overstap kunnen we nu 
nog niet maken. Er gelden namelijk 
wettelijke eisen. Ook is er een aparte  
administratie nodig als we digitaal gaan 
communiceren. Uiterlijk begin volgend 
jaar gaan we de mogelijkheden voor 
digitalisering onderzoeken.

► Jongeren betrekken
We proberen jonge deelnemers op 
een aansprekende manier over hun 
Unilever-pensioen te informeren. Zo 
hebben we begin 2017 een boekje  
gemaakt, waarin acht pensioenmisver-
standen zijn opgehelderd.
Het boekje ‘Misverstanden over je 
pensioen - en hoe het wel zit’ vind je 
op onze website.

De pensioenplanner al 
geprobeerd?

Tot nu toe hebben 1.200 deelnemers onze 
pensioenplanner gebruikt. Zij bekeken bij-
voorbeeld welk pensioen zij in het vooruit-
zicht hebben. En via de pagina ‘Heb ik een 
pensioentekort?’ zagen zij of dat genoeg is.

Wij raden jou ook aan om je persoonlijke 
pensioensituatie – bruto en netto – in de 
planner te bekijken.

Je vindt de planner op onze website, en logt 
veilig in met je DigiD.

Stichting Algemeen Pensioenfonds  
Unilever  Nederland, kring Forward

Website: unileverpensioenfonds.nl/forward

Wist je dat...

Om de teksten prettig leesbaar te houden, 
is een aantal zaken vereenvoudigd. U kunt 
daarom geen rechten ontlenen aan deze 
publicatie.

... we op lange termijn een gemid-
deld rendement nodig hebben van 
6% per jaar?
Alleen dan blijft onze financiële positie 
voldoende op peil om alle pensioenen 
ieder jaar volledig te kunnen verho-
gen. En dat is een zeer belangrijk doel 
voor ons.

... onze deelnemers gemiddeld 44 
jaar zijn?
Dat is jong voor een pensioenfonds 
en komt doordat we nog weinig  
gepensioneerden hebben. Daarom 
kunnen we bij het beleggen meer  
risico nemen om meer rendement te 
behalen. We hebben namelijk lang 
de kans om eventuele verliezen weer 
goed te maken.

... duurzaamheid een criterium is 
in ons beleggingsbeleid?
Daarom laten wij ons niet in met  
bedrijven die zich schuldig maken 
aan bijvoorbeeld corruptie, schending 
van mensenrechten, kinderarbeid en  
mi lieudelicten. We volgen daarvoor 
internationale codes van de VN.

Meebeslissen over jouw pensioen? 
Word bestuurslid!

Het Unilever APF zoekt een nieuw bestuurslid, dat de medewerkers 
van Unilever Nederland zal vertegenwoordigen.

Heb jij interesse? En heb je een financiële achtergrond en belang-
stelling om je te verdiepen in onder andere vermogensbeheer? 
Dan nodigen wij je van harte uit om je kandidaat te stellen!

Neem voor meer informatie contact op met Danielle Verburg via 
(010) 439 4651 of danielle.verburg@unilever.com. Of kijk op onze 
website. 


