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Bijlage - Waarom UnitedPensions? 
 
 
Wat zijn de ontwikkelingen in pensioenland?  
De betaalbaarheid en het (niet) indexeren van pensioenen zijn regelmatig in het nieuws. Ook de 
regelgeving voor pensioenfondsen en de daarmee verbonden deskundigheidseisen die gesteld 
worden aan pensioenfondsbestuurders nemen toe. Het voortbestaan van kleine en middelgrote 
pensioenfondsen wordt hierdoor steeds moeilijker. 
 
Waarom is een onderzoek ingesteld naar de toekomst van het Aon pensioenfonds? 
Het doel van ons fonds is het uitkeren van toegezegde pensioenen en het zoveel mogelijk 
indexeren hiervan. Wij streven dus naar een toekomstbestendig pensioen met zoveel mogelijk 
koopkrachtbehoud voor u. Dat betekent dat wanneer de prijzen stijgen, ook uw pensioen (deels) 
mee kan stijgen. Dat doel staat voorop, nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de 
uitvoering financieel robuust is en dat (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden daarover 
medezeggenschap hebben. 
 
Sinds 2014 bouwen werknemers van Aon geen pensioen meer op bij ons fonds. Het fonds 
ontvangt dus geen premie meer voor pensioenopbouw. Hierdoor neemt de eigen herstelkracht van 
ons fonds af.  
In de situatie dat het fonds te weinig geld heeft ten opzichte van de toegezegde pensioenen is er 
een tekort. Aon heeft in dat geval geen verplichting tot extra betalingen. Dat betekent dat het fonds 
op eigen kracht een tekort moet opvangen. Als een tekort ontstaat, kan dit betekenen dat wij als 
bestuur moeten besluiten om uw pensioen te verlagen. Dat is voor ons een onwenselijke situatie. 
 
Tot slot is het steeds moeilijker om geschikte Aon-medewerkers en pensioengerechtigden te 
vinden die plaats willen nemen in het fondsbestuur en het Verantwoordingsorgaan. De 
Nederlandsche Bank (DNB) stelt namelijk steeds zwaardere eisen aan bestuurders.  
 
Aon onderschrijft de situatie. Daarom heeft zij het overleg met de ondernemingsraad in 2016 
(opnieuw) opgestart. Op basis van een voorlopige, gedeelde conclusie heeft Aon ons gevraagd 
om de mogelijke onderbrenging bij het in België gevestigde UnitedPensions te overwegen. 
 
Het fonds is toch financieel gezond?  
Ons fonds is inderdaad financieel gezond en we hebben de pensioenen dit jaar kunnen indexeren. 
Wel zijn er een paar kanttekeningen: 

 medewerkers bouwen vanaf 1 januari 2014 geen pensioen meer op bij ons fonds, maar bij 
een verzekeraar in een beschikbare premieregeling. Hierdoor ontvangt het fonds geen 
premie meer voor de pensioenopbouw, behalve voor indexatie van de pensioenen van 
Aon werknemers (actieve deelnemers); 

 naast goede beleggingsresultaten, hebben ook extra stortingen door Aon hieraan 
bijgedragen. Aon heeft toegezegd om nog extra stortingen van EUR 2,5 miljoen per jaar te 
doen, maar die houden op vanaf het jaar 2023; 

 bij toekomstige tekorten zijn er geen extra stortingen meer, dit kan leiden tot verlaging van 
uw pensioen. 

Ons fonds is dus nu gezond, maar kwetsbaar. Tegelijkertijd vergemakkelijkt de huidige financiële 
gezondheid een overdracht naar een andere pensioenuitvoerder. 
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Welke opties hebben wij onderzocht? 
Wij hebben de verantwoordelijkheid om alternatieven te onderzoeken en hebben de volgende 
opties met elkaar vergeleken: 

a) voortzetting van ons fonds dat onder het Nederlands financiële toezicht valt; 
b) opheffing van het fonds, en onderbrenging van de regeling en het vermogen bij een 

Algemeen Pensioenfonds (APF) dat onder het Nederlands financiële toezicht valt; 
c) opheffing van het fonds, en onderbrenging van de regeling en het vermogen bij een in 

Nederland gevestigde verzekeraar; 
d) opheffing van het fonds en onderbrenging van de regeling en het vermogen bij 

UnitedPensions dat onder het Belgisch financiële toezicht valt. 
 
Het doel van ons fonds is het uitkeren van de pensioenen en het jaarlijks kunnen indexeren van de 
pensioenen. Daarom hebben wij de volgende criteria gehanteerd bij de vergelijking van de 
alternatieven: 

 een grote mate van zekerheid van het toegezegde pensioen; 
 indexatie zoveel mogelijk gelijk aan de inflatie voor koopkrachtbehoud voor alle gewezen 

deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. Een gewezen deelnemer is een 
medewerker die bij Aon uit dienst is gegaan, maar zijn/haar pensioen bij ons fonds heeft 
achtergelaten; 

 evenwichtige belangenafweging van de verschillende groepen; 
 voldoende krachtige medezeggenschap van de deelnemers en pensioengerechtigden; 
 een professionele uitvoeringsorganisatie. 

 
Wat is UnitedPensions? 
UnitedPensions is het Belgische pensioenfonds dat Aon heeft opgericht voor haar klanten en 
waarin Aon-ondernemingen ook kunnen deelnemen. UnitedPensions voert dus 
pensioenregelingen uit voor verschillende werkgevers.  
 
Wat is het resultaat van ons onderzoek? 
Opheffing van ons fonds, en het onderbrengen van het pensioenvermogen en -regeling bij 
UnitedPensions heeft onze voorkeur omdat bij deze optie: 

 het verwachte pensioenresultaat, zijnde het totaal van het nominale toegezegde pensioen 
vermeerderd met indexatie, het hoogst is en aansluit bij het streven van ons fonds; 

 bij een tekort is er bij UnitedPensions voldoende zekerheid dat de pensioenen niet hoeven 
te worden verlaagd, omdat Aon bereid is tot bijstortingen;  

 ons pensioenvermogen binnen UnitedPensions juridisch is afgescheiden van de 
pensioenvermogens van andere werkgevers in UnitedPensions. Wij krijgen als het ware 
ons pensioenfonds binnen het UnitedPensions pensioenfonds, maar met de 
schaalvoordelen van het grotere geheel; 

 de collectieve waarde-overdracht aan UnitedPensions niet leidt tot onevenwichtigheid 
tussen de verschillende groepen belanghebbenden; 

 de medezeggenschap van deelnemers en pensioengerechtigden goed is geregeld. 
 
Met hoeveel procent wil ons fonds indexeren? 
Voor Aon medewerkers is er onvoorwaardelijke indexatie waarvoor Aon premie betaalt:  

 2% in de eindloonregeling; 
 de Aon loonindex in de middelloonregeling. 

 
Wij streven ernaar om de opgebouwde en ingegane pensioenen van gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden te verhogen met de inflatie. Ons  fonds kent indexatie toe afhankelijk van 
de hoogte van het eigen vermogen (bezittingen minus het totaal aan pensioenverplichtingen). Dit 
wordt voorwaardelijke indexatie genoemd. 
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Waarom geeft de optie UnitedPensions het beste pensioenresultaat? 
Het pensioenresultaat is de mate waarin de nominale toezegging vermeerderd met de  
nagestreefde indexatie naar verwachting wordt toegekend.  

 Ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers kunnen bij 
UnitedPensions eerder geïndexeerd worden volgens het streefniveau dan bij de andere 
opties. Tevens is inhaalindexatie (alsnog toekennen van in het verleden gemiste 
indexatie) eerder mogelijk. 

 Aon heeft bij UnitedPensions een bijstortingsverplichting bij een tekort. 
 Offertes van verzekeraars voor de collectieve waardeoverdracht met een vaste indexatie 

voldoen niet aan het streefniveau van ons fonds, namelijk zoveel mogelijk gelijk aan 
inflatie ten behoeve van koopkrachtbehoud. 
Daarnaast is het bij een verzekeraar niet mogelijk om gemiste indexaties uit het verleden 
alsnog toe te kennen.   

 
Hoe zeker is mijn pensioen bij UnitedPensions ten opzichte van de alternatieven?  
Hierbij toetsen wij de kans op verlaging van het pensioen in geval van een tekort. 

 Onder het Nederlandse financiële toezicht heeft Aon bij een tekort geen verplichting tot 
het doen van extra stortingen. Bij voortzetting van ons fonds of de keuze voor een APF 
kan dat tot verlaging van uw pensioen leiden. Bij een verzekeraar is dit niet het geval, 
omdat de verzekeraar de pensioenaanspraken garandeert (de pensioenen kunnen niet 
worden verlaagd). Voor deze garantie vragen verzekeraars echter een hoge prijs. 

 Aon heeft een bijstortingsplicht om extra stortingen te doen als er een tekort is bij 
UnitedPensions. Die bijstortingsplicht is in het pensioenreglement en het financieringsplan 
vastgelegd. De Belgische toezichthouder ziet daar op toe.  

 Binnen UnitedPensions heeft de financiële situatie (zoals tekorten) van de andere 
pensioenregelingen geen invloed op de pensioenen van het Aon pensioenfonds. Ons 
pensioenvermogen is juridisch afgescheiden van de pensioenvermogens van andere 
(Aon)ondernemingen.  

De combinatie van het juridisch afgescheiden vermogen en de bijstortingsplicht bij UnitedPensions 
zorgt ervoor dat de pensioentoezeggingen voldoende zijn zeker gesteld. 
 
Hoe zit het met de medezeggenschap? 
Het gaat hierbij om inspraak bij de pensioenuitvoering door deelnemers en pensioengerechtigden. 

 Bij UnitedPensions wordt dit geregeld via een Sociaal Comité. Dit is geen orgaan van 
UnitedPensions maar een overlegorgaan binnen de onderneming van Aon. De 
bevoegdheden zijn niet wettelijk geregeld, maar worden in een reglement vastgelegd.  
Het voorliggende concept geeft naar onze mening op voldoende wijze invulling aan de 
wens tot medezeggenschap van deelnemers en pensioengerechtigden.  
De ondernemingsraad behoudt daarnaast haar volledige wettelijke instemmingsrechten. 
Hierbij hebben beide organen hun eigen bevoegdheden. Er wordt uiteraard gestreefd naar 
een goede samenwerking tussen het Sociaal Comité en de ondernemingsraad voor een 
optimale oordeelsvorming en besluitvorming. 

 Het APF heeft het belanghebbendenorgaan met wettelijk vastgelegde rechten en 
bevoegdheden.  

 Bij een verzekeraar is er geen sprake van medezeggenschap. 
 
Hoe weet ik dat mijn pensioen goed geregeld is in België? 
Het onderbrengen van de pensioenregeling in België kwam de afgelopen tijd nog wel eens 
negatief in het nieuws. Door een veel hogere dekkingsgraad zou er eerder geindexeerd kunnen 
worden en blijft er dan nog wel voldoende geld over om in de toekomst te kunnen blijven 
indexeren?  
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Wij hebben in UnitedPensions een financiële opzet gekozen waarbij de dekkingsgraad niet veel 
hoger is dan die in het Nederlandse fonds. In een Belgisch fonds wordt de buffer weliswaar op een 
andere manier vastgesteld dan in Nederland, maar ook daar moeten de verplichtingen altijd door 
het vermogen zijn afgedekt. Het bestuur van UnitedPensions is daarvoor verantwoordelijk. De 
Belgische toezichthouder, de FSMA, houdt toezicht op de financiële gezondheid van 
UnitedPensions en op de door haar uitgevoerde pensioenregelingen. 
 
Blijft het Nederlandse arbeids- en sociaalrecht van toepassing? 
De Pensioenwet geeft aan welke bepalingen van het Nederlandse arbeids- en sociaalrecht van 
toepassing blijven. Het gaat daarbij onder andere over de informatieverplichtingen van 
UnitedPensions aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De Nederlandsche 
Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op UnitedPensions voor de juiste 
toepassing van die wetgeving.  
Ook het wettelijk recht op waardeoverdracht na uitdiensttreding bij Aon en de bijbehorende 
waarde blijven ongewijzigd van kracht. 
 
Is er overleg met de Vereniging Belanghebbenden Stichting Pensioenfonds Aon Groep 
Nederland? 
Wij vinden draagkracht onder de belanghebbenden bij ons fonds heel belangrijk voor de overgang 
naar UnitedPensions. Daarom overleggen wij met de Vereniging om haar onze overwegingen uit 
te leggen en delen wij de relevante (concept) documenten.  
 
Hoe ziet het vervolgtraject eruit? 
Op dit moment zijn wij in overleg met de ondernemingsraad en Aon over de formele documenten. 
Hieronder zijn de vervolgstappen als deze partijen het eens worden: 
 Aon doet bij de ondernemingsraad een formeel instemmingsverzoek voor het onderbrengen 

van de pensioenregelingen bij UnitedPensions; 
 als de ondernemingsraad instemt, leggen wij ons voorgenomen besluit tot liquidatie en 

collectieve waarde-overdracht voor advies voor aan ons Verantwoordingsorgaan; 
 na advies van het verantwoordingsorgaan, leggen wij ons voorgenomen besluit ter instemming 

voor aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Om de waardeoverdracht te 
kunnen laten plaatsvinden is instemming benodigd van: 

o ten minste 2/3 van de door de deelnemers tezamen met de gewezen deelnemers 
uitgebrachte stemmen, én  

o ten minste 2/3 van de door de pensioengerechtigden uitgebrachte stemmen.  
Voorafgaand aan de stemming informeren wij u schriftelijk over de voorwaarden en gevolgen 
van de collectieve waarde-overdracht. Ook houden wij  voorlichtingsbijeenkomsten, zodat u 
zich een goed oordeel kunt vormen;  

 bij de vereiste instemming van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden nemen wij 
het definitieve besluit tot liquidatie;  

 wij starten het proces op voor de collectieve waarde-overdracht met DNB en de FSMA. Beide 
toezichthouders moeten die overdracht goedkeuren; 

 daarna kan de uitvoering van de regeling door UnitedPensions starten en kan de collectieve 
waardeoverdracht plaatsvinden. 
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