
Reële dekkings-
graad bijna 100%

Verantwoord 

beleggen uitgebreid

Inhaalindexatie in zicht?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de 
waarde van onze pensioenverplichtingen. In de kranten leest u 
alleen de nominale dekkingsgraad, die géén rekening houdt met 
toekomstige pensioenverhogingen (indexaties). Onze reële dek-
kingsgraad doet dat wel; die was eind 2012 99,7%. Bij een reële 
dekkingsgraad van 100% hebben we precies voldoende geld ‘in 
kas’ om de opgebouwde pensioenen van gepensioneerden en 
medewerkers - maar ook de verwachte indexaties - uit te keren.

Vanaf een reële dekkingsgraad van 100% komt volgens de afspraken 
tussen Unilever Nederland en Progress een inhaalindexatie aan 
gepensioneerden binnen bereik. Op 1 januari 2009 konden wij de 
ingegane pensioenen niét verhogen met 2,53%, de inflatie over 2008. 
Ieder jaar op 1 januari bestaat de mogelijkheid dat wij deze indexatie 
inhalen. 

Lees verder op pagina 2

In het najaar van 2012 heeft 
Progress het verantwoord beleg-
gingsbeleid uitgebreid. Voortaan 
beoordelen wij van een groter 
deel van onze beleggingen of 
ze voldoen aan onze duurzaam-
heidsnormen. Daarbij gaat het om 
maatstaven voor milieu, sociaal 
beleid en goed ondernemings- 
bestuur. 

Een belangrijke verbetering is 
dat het ons de mogelijkheid 
biedt om in actie te komen als 
ondernemingen niet aan onze nor-
men voldoen. We kunnen met hen 
in gesprek gaan en daarna even-
tueel besluiten niet meer in die 
onderneming te beleggen.

In deze Progress Nieuws leest u 
alles over verantwoord beleggen. 
De kernpunten van ons beleid  
vindt u op pagina 3. Verder laten 
we op pagina 4 en 5 voorzitter 
van het Bestuur Rob Stolk en 
algemeen directeur Rob Kragten 
aan het woord. Het beleid en de 
uitvoering ervan komen hier 
uitgebreid aan de orde.

Half maart is Progress verhuisd van het Weena naar 
deBrug in Rotterdam. Daardoor wijzigen onze 
telefoonnummers. Vanaf nu zijn wij bereikbaar via 
het nieuwe telefoonnummer van de PensioenInfolijn: 
(010) 439 4473. Verder is nieuw dat gepensioneerden 
voortaan ook met hun netto pensioenvragen naar dit 
nummer moeten bellen. Lees op pagina 6 alles over 
deze wijzigingen en over de nieuwe uitvoerder van 
de pensioenbetalingen.

Meer actuele informatie? 
Meld u aan voor extra 
berichten via e-mail. Zie 
de knop eService op 
onze homepage.
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Onze dekkingsgraad is in 2012 gestegen. Progress 

eindigde het jaar met een (nominale) dekkingsgraad van 

133%. Dat is flink hoger dan de dekkingsgraad waarmee 

wij het jaar begonnen (124%). Die stijging is vooral te 

danken aan een prima beleggingsresultaat.

Telefoonnummers gewijzigd
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Bericht van de  

deelnemersraad

Progress heeft 2012 met een 
mooie dekkingsgraad afgesloten. 
Met een nominale dekkingsgraad 
van 133% is Progress volgens het 
Financieel Dagblad het fonds met 
de hoogste dekkingsgraad onder 
de 50 grootste pensioenfondsen. 
Dat is een felicitatie waard. Van 
meer belang is de reële dekkings-
graad, die op 99,7% uitkwam. 
Daarmee komt een toekenning 
van de gemiste indexatie van 
2,53% voor slapers en pensioen-
gerechtigden in zicht. 
De Deelnemersraad kijkt uit naar 
het Jaarverslag 2012. Daarin zal 
de verhouding tussen gelopen 
risico en rendement bekend wor-
den, die uitermate belangrijk is. 
Een wetsvoorstel tot aanpassing 
van ‘goed pensioenfondsbestuur’ 
ligt nu bij de Tweede Kamer. Als 
dit wetsvoorstel wordt aange-
nomen, kan dit tot ingrijpende 
wijzigingen leiden van de statuten 
en reglementen die de werking 
van de organen van Progress 
regelen. Het Bestuur overweegt 
dan ook om de zittingsperiode  
van de huidige leden van de 
Deelnemersraad met één jaar te 
verlengen en de inkrimping van 
de gepensioneerdengeleding 
niet door te voeren (zie de vorige 
Progress Nieuws). Zonder deze 
verlenging loopt de zittingsperiode 
van de huidige Deelnemersraad 
eind 2013 af en moeten er dit jaar 
verkiezingen worden georgani-
seerd. Door uitstel met een jaar 
kunnen aanpassingen van statuten 
en reglementen in één keer 
doorgevoerd worden. Bestuur en 
Deelnemingsraad zijn nog met 
elkaar in overleg over de voor-
waarden van de verlenging van 
de zittingsperiode.

Om de niet-gegeven indexatie in 2009 van 2,53% alsnog toe te 
kennen, moet onze reële dekkingsgraad aan het eind van een jaar 
hoger dan 100% zijn. Wanneer vanwege deze toekenning - die geld 
kost - per 1 januari van een volgend jaar de reële dekkingsgraad  
onder de 100% zou komen, kan slechts een gedeeltelijke inhaal-
indexatie plaatsvinden. We moeten hierbij opmerken dat dit een 
richtlijn is; het Bestuur kan hiervan afwijken.
 
Pensioenen bij 68 fondsen omlaag
Dat wij de richtlijn voor de inhaalindexatie bespreken, geeft wel aan 
dat onze financiële positie goed is. Daar zijn we blij mee, zeker als 
wij lezen over kortingen bij andere pensioenfondsen. In totaal zijn er 
68 pensioenfondsen die de pensioenen van enkele miljoenen werk-
nemers en gepensioneerden op 1 april gaan verlagen. De verlagin-
gen variëren tussen 0,5 en 7% en komen gemiddeld uit op zo’n 2%.

Deze fondsen hebben een (nominale) dekkingsgraad van rond de 
95%. Voor elke 100 euro die zij als pensioenverplichting hebben, 
hebben zij 5 euro te weinig ‘in kas’. De (nominale) dekkingsgraad bij 
Progress van 133% betekent dat wij voor elke benodigde 100 euro 
juist 33 euro aan reserve hebben. Deze situatie van eind 2012 biedt 
geen garantie voor de toekomst. Risico's als bijvoorbeeld een slecht 
beleggingsjaar of een lagere rekenrente kunnen gevolgen hebben 
voor de financiële positie van Progress en daarmee ook voor de 
indexatie van uw pensioen.

Kerncijfers eind 2012
Hieronder ziet u de belangrijkste financiële cijfers van 31 december 
2012, vergeleken met 12 maanden daarvoor. In ons Jaarbericht van 
eind april gaan wij hier dieper op in.

Op de hoogte blijven
Op onze website, www.unilever.nl/progress, ziet u maandelijks een 
update van de actuele dekkingsgraad. Na ieder kwartaal volgt een 
uitgebreid overzicht van onze financiële positie. Als u zich via de 
website opgeeft voor eService wordt u hierover automatisch op de 
hoogte gehouden. Zie de knop op onze homepage.

Inhaalindexatie in zicht?
vervolg van pagina 1

 eind 2012 eind 2011 

Fondsvermogen 4.490 mln 3.909 mln 

Pensioenverplichtingen, nominaal 3.378 mln 3.163 mln

Pensioenverplichtingen, reëel 4.504 mln 4.351 mln

Nominale dekkingsgraad 133% 124%

Reële dekkingsgraad 100% (99,7%) 90%
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Kernpunten verantwoord 
beleggingsbeleid Progress

Nieuw in ons verantwoord beleggingsbeleid

1. Onderdeel van totale beleggingsbeleid
Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleggings-
proces van Progress. 

2. ESG-criteria
Wij nemen criteria over milieu, sociaal beleid en goed ondernemings-
bestuur, de ESG-criteria, mee in onze investeringsbeslissingen. 

3. Dialoog en uitsluiting
Wij kiezen voor de dialoog met een bedrijf dat niet voldoet aan onze 
normen; uitsluiting kan volgen als dit niet leidt tot verbetering. 

4. Actief aandeelhouderschap
Progress stemt op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen 
waarin wij beleggen. 

5. Specifieke beleggingen die duurzaamheid bevorderen
Progress is actief op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die duurzaam-
heid bevorderen (bijvoorbeeld schone energie); 1% van ons vermogen is 
hiervoor gereserveerd. 

6. Transparantie
Progress hecht belang aan openheid en aan het informeren van belang-
hebbenden. Verantwoord beleggen komt daardoor uitgebreid aan bod in 
het jaarverslag en via publicaties op onze website. 

Tien jaar na onze eerste duurzame 
beleggersstappen in 2002 vinden 
wij een uitbreiding van het verant-
woord beleggingsbeleid noodza-
kelijk. In 2012 hebben wij daarom 
de Code Verantwoord Beleggen 
opgesteld, die de manier beschrijft 
waarop Progress verder invulling 
geeft aan haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De code is 
tot stand gekomen in overleg tus-
sen Bestuur en Deelnemersraad.

Wat is nieuw
Wij beoordelen bedrijven op de 
duurzaamheidsaspecten milieu, 
sociaal beleid en goed onderne-
mingsbestuur. Dit noemen we de 
ESG-criteria, naar de eerste letters 
van de begrippen in het Engels. 
Voortaan doen we deze beoordeling 
wereldwijd, en niet meer alleen in 
Europa. 

De toevoeging van dialoog mét en 
uitsluiting van bedrijven geeft ons 
meer slagkracht het ESG-beleid 
concreet te maken. Hermes voert 
voor ons het ESG-programma 
uit. Dit gespecialiseerde, externe 
bureau werkt voor veel meer beleg-
gers. Daardoor kan zij een vuist 
maken om ondernemingen tot 
veranderingen te bewegen. Nieuw 
is verder dat we 40 miljoen euro 
hebben vrijgemaakt voor specifieke 
beleggingen die duurzaamheid be-
vorderen (zie kader op pagina 5).

Meer informatie
Op de volgende pagina’s laten wij 
zowel de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Progress, Rob 
Stolk, als de algemeen directeur 
Rob Kragten aan het woord. De 
eerste vertelt over het vernieuwde 
beleid dat het Bestuur over verant-

woord beleggen heeft vastgesteld. 
Rob Kragten zet uiteen hoe hij met 
zijn team dat beleid in de praktijk 
uitvoert. In de interviews worden 
kernpunten van het verantwoord 
beleggingsbeleid toegelicht. Voor 
wie de kernpunten graag kort op 
een rijtje ziet staan, verwijzen wij 
naar het kader op deze pagina. 

De volledige Code Verantwoord 
Beleggen vindt u op onze website. 
Daar legt Progress ook elk kwartaal 
verantwoording af over stemge-
drag op aandeelhoudersvergade-
ringen.
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Welke plaats neemt verantwoord 
beleggen in bij het beleggingsbe-
leid?
“Het bestuur voert een geïnte-
greerd beleggingsbeleid. Daarbij 
staat voorop dat we de rechten van 
gepensioneerden en deelnemers 
financieel veiligstellen. Verant-
woord beleggen is nadrukkelijk 
een onderdeel van het totale beleg-
gingsbeleid. Het ligt zogezegd als 
een deken over het beleggings-
beleid.”

Wat is verantwoord beleggen?
“Bij verantwoord beleggen 
beoordelen we bedrijven op drie 
duurzaamheidsaspecten: milieu, 
sociaal beleid en goed onderne-
mingsbestuur. We noemen ze ook 
wel ESG-criteria, naar de eerste 
letters van deze begrippen in het 
Engels. In 2012 hebben we ons 
totale vermogensbeheer aan de 
actualiteit aangepast. We hebben 
onder meer de dialoog mét (en-
gagement) en uitsluiting van be-
drijven toegevoegd aan ons beleid. 
Daarmee hebben we meer hand-
vatten gekregen om verantwoord 
beleggen concreet in te vullen.”

Waarom is verantwoord beleggen 
belangrijk?
“Wij vinden dat de aarde ook voor 
onze kinderen en kleinkinderen 
leefbaar moet zijn. Daar willen wij 
als grote belegger aan bijdragen 

Het bestuur van Progress heeft in 2012 stappen gezet om 
verantwoord beleggen verder in te vullen. Hieronder beant-
woordt de voorzitter van het bestuur, Rob Stolk, een aantal 
belangrijke vragen over het beleid dat het bestuur hierover 
heeft geformuleerd.

Lat voor duurzaamheid stap voor stap hoger leggen

Voorzitter Rob Stolk over beleid 
verantwoord beleggen

door bij onze investeringskeuzes 
bedrijven langs de duurzaamheids-
lat te leggen. Als fonds moeten 
we onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen en niet in-
vesteren in zaken waarvan we met 
zijn allen vinden dat ze niet door de 
beugel kunnen.”

Hoe beïnvloedt verantwoord be-
leggen het rendement?
“Een goede verhouding tussen 
rendement en risico staan voorop 
in ons beleggingsbeleid. Sommige 
onderzoeken wijzen uit dat ver-
mogen beter rendeert als je reke-
ning houdt met duurzaamheid. 
Maar er zijn er ook die dat tegen-
spreken. Bij Progress kijken we al-
tijd naar wat het vermogen in totaal 
doet in de markt. Overigens zijn 
onze resultaten op het gebied van 
verantwoord beleggen in vergelijk-
ing met de markt bijna altijd beter.”

In hoeverre speelt het duurzaam-
heidsprofiel van Unilever een rol?
“Unilever vindt het belangrijk dat 
Progress zelfstandig kan opereren 
en zijn verantwoordelijkheid kan 
nemen. Wij informeren Unilever 
vooraf als we een bedrijf gaan uit-
sluiten en verder kunnen we doen 
wat ons goed dunkt. Dat hebben 
we zo afgesproken.”

Wat is de toekomst van het ESG-
beleid?
“Streven naar duurzaamheid blijft 
noodzakelijk. In de toekomst zal in 
de wereld om ons heen de duur-
zaamheidslat steeds hoger komen 
te liggen en zal meer openheid 
worden geëist. Als Progress zijn 
wij ons bewust van de invloed die 
wij op de maatschappij kunnen 
hebben. Daarom zullen wij de lat 
voor duurzaamheid stap voor stap 
hoger leggen.” 

Principes 
Verenigde Naties als basis
In de Code Verantwoord Beleggen vult Progress het ESG-beleid in. De 
principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties zijn hier-
bij  het uitgangspunt. Deze principes zijn: respecteren van mensen- en 
arbeidsrechten, tegengaan van corruptie, beschermen van het milieu en 
respecteren van normen voor goed ondernemingsbestuur. Met het on-
derschrijven van de principes van de Verenigde Naties zet Progress haar 
eigen kernwaarden kracht bij. 
Aan deze principes heeft Progress toegevoegd het niet-beleggen in bedrij-
ven die controversiële wapens (bijvoorbeeld landmijnen) produceren. 



“Wij laten verantwoord beleggen niet meer los”
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Wereldwijd beoordelen
Een belangrijke uitbreiding is het 
wereldwijd beoordelen van aande-
len en obligaties op duurzaamheid. 
“Voorheen deden we dat alleen 
voor Europese effecten”, aldus 
Kragten. Een andere belangrijke 
toevoeging is engagement, de 
dialoog aangaan. “We beoorde-
len beleggingen op verschillende 
duurzaamheidselementen. Als we 
niet tevreden zijn over de uitkomst, 
spreken we een bedrijf daarop aan. 
Zo’n dialoog moet leiden tot ver-
anderingen. Als dat niet gebeurt, 
kunnen we beslissen om het bedrijf 
uit te sluiten en hierin dus niet meer 
te investeren.”

Naar hogere duurzaamheidsscore 
Voor de uitvoering van het ESG-
programma heeft Progress het 
Britse Hermes Equity Ownership 
Services (Hermes EOS) als externe 
adviseur in de arm genomen. 
“Hermes EOS is een gespeciali-
seerde organisatie die namens haar 
klanten onder meer engagements 
uitvoert. Hermes EOS stemt voor 
ons op aandeelhoudersvergaderin-
gen. Ook beoordeelt ze de bedrijven 
en voert de dialoog met hen.  

Algemeen directeur Rob Kragten  
brengt met de vermogensbeheerder  
het beleggingsbeleid in praktijk.  
“In principe willen we een zo groot  
mogelijk deel van het vermogen verant-
woord beleggen. Het vernieuwde  
verantwoord beleggingsbeleid uit 2012 
biedt daartoe alle mogelijkheden.“

Directeur Rob Kragten 
over uitvoering beleid

Uit sluiten, als laatste middel, doen 
we zelf. Al met al hebben we een 
flinke nieuwe stap gezet naar een 
beter duurzaamheidsbeleid.”

Rendement en risico voorop
“Een goede verhouding tussen 
rendement en risico blijft het be-
langrijkst”, stelt Kragten resoluut 
op de vraag naar de invloed van 
verantwoord beleggen. “Ons doel is 
het geld te verdienen dat we nodig 
hebben om de pensioenen nu en 
in de toekomst te kunnen betalen. 
Daarbij geven we de voorkeur aan 
beleggingen die voldoen aan duur-
zaamheidscriteria.”

Kosten ESG-beleid
Kragten erkent dat verantwoord 
beleggen kosten met zich mee-
brengt voor bijvoorbeeld onder-
steuning door externe adviseurs: 
“Progress is nou eenmaal te klein 
om zelf duizenden bedrijven te 
beoordelen en te volgen. Het kost 
weliswaar geld om dit beleid uit 
te voeren, maar we zien erop toe 
dat de kosten opwegen tegen 
het behalen van een goed rende-
ment tegen een acceptabel risico. 
Naar de toekomst toe zullen we 
verantwoord beleggen niet meer 
loslaten.”

Progress investeert in duurzaamheid. Daarom wordt 40 miljoen 
euro gereserveerd voor specifieke beleggingen die duurzaam-
heid bevorderen. Dat is 1 procent van ons fondsvermogen. We 
kunnen dit geld beleggen in bijvoorbeeld schone energie, een 
goede watervoorziening, duurzame landbouw of een beleg-
gingsfonds dat energiebesparing in bestaande woningen en 
kantoren financiert. Voorwaarden voor dit soort doelbeleggin-
gen zijn wel dat de verwachte opbrengsten aantrekkelijk zijn en 
de risico’s beheersbaar.

Investeren in de aarde 



Progress is verhuisd
Half maart is Progress verhuisd naar deBrug in 
Rotterdam. Daardoor wijzigt het telefoonnummer 
van de PensioenInfolijn naar (010) 439 4473. Wilt u 
in verband met lopende pensioenzaken een collega 
van ons direct bereiken? Op onze nieuwe pensioen-
brieven en op onze website vindt u vanaf nu de 
nieuwe directe nummers van onze collega’s.

Nieuw bezoekadres
Door de verhuizing heeft Progress natuurlijk ook 
een nieuw bezoekadres: Nassaukade 5, Rotterdam. 
Postbus- en antwoordnummer blijven hetzelfde, net 
als onze emailadressen. Voor de volledigheid vindt u 
in het kader onderaan deze nieuwsbrief alle actuele 
contactgegevens.

Met ingang van juli 2013 krijgt Progress een 
nieuwe uitvoerder voor de pensioenbetalingen. 
Dit deel van de pensioenadministratie is nu al uit-
besteed. Het contract met de huidige uitvoerder  
- dat Progress samen met Unilever heeft - loopt op 
1 juli af. Dit was de aanleiding om met 3 partijen 
in gesprek te gaan. Wij kozen voor de partij die nu 
al voor een gedeelte betrokken is bij onze pen-
sioenbetalingen: Northgate Arinso. Zij gaan nu het 
gehele betaaltraject voor Progress verzorgen.

Belangrijke overgang
De overgang naar een eigen uitvoerder voor 
pensioenbetalingen is belangrijk. De Nederland-
sche Bank eist namelijk van pensioenfondsen dat 
zij al het mogelijke doen om ‘in control’ te zijn 
over interne processen. Met een eigen contract 
is Progress hier beter toe in staat. De overgang 
levert bovendien een kostenbesparing op. 

Wat wijzigt er voor gepensioneerden?
Voor gepensioneerden heeft de overgang nauwe-
lijks gevolgen. Nieuw is dat u niet meer hoeft te 
bellen met Unilever Peoplelink. U kunt dus voor-
taan ook voor uw vragen over netto zaken terecht 
bij onze PensioenInfolijn: (010) 439 4473.

Nieuwe uitvoerder 
pensioenbetalingen

In de vorige Progress Nieuws gaven wij aan dat de huidige pensioen-
regeling van Unilever op 1 januari 2014 gewijzigd moet zijn. Dit 
vanwege wetgeving die de toegestane pensioenopbouw vanaf die 
datum verlaagt. Ook meldden wij dat in oktober 2012 een werkgroep 
pensioenen gestart is met deelnemers van vakbonden, Unilever en 
Progress. De opdracht van de werkgroep is om een verkenning uit te 
voeren als voorbereiding op een nieuwe pensioenregeling. 
De afgelopen maanden is de werkgroep zeven keer bij elkaar ge weest. 
De verkenning is hiermee in de eindfase. Hierna zal de eindrapportage 
worden opgesteld en worden aangeboden aan de opdrachtgevers, te 
weten Unilever en de vakbonden. In het rapport zullen de verschillende 
mogelijkheden voor een nieuwe regeling worden besproken. Omdat 
de vakbonden hun medewerking onlangs hebben opgeschort, is het 
nog niet duidelijk wanneer de rapportage klaar is.

Werkgroep pensioenen in  
afrondende fase 
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Contact
Stichting Pensioenfonds 
Unilever Nederland ‘Progress’

Unilever deBrug
Nassaukade 5
3071 JL Rotterdam
Postbus 2071
3000 CB Rotterdam

(010) 439 4473
Pensioen-Info.Progress@unilever.com

www.unilever.nl/progress

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


