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toekomst van het pensioenfonds

Geachte,
In onze brief van 5 maart 2019 informeerden wij u over ons voornemen om de uitvoering van de
pensioenregeling over te dragen aan UnitedPensions en het pensioenfonds te ontbinden.
Voor we een definitief besluit kunnen nemen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
• De werkgever (Aon) moet instemming krijgen van de ondernemingsraad om de
pensioenregeling bij UnitedPensions onder te brengen.
• Het bestuur van het pensioenfonds moet advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan.
• Het bestuur moet het voorgenomen besluit ter stemming voorleggen aan de deelnemers.
• De deelnemers* moeten met twee derde meerderheid instemmen.
• De toezichthouders in België en Nederland moeten instemmen.
* Dat zijn de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden
Volgende stap: advies Verantwoordingsorgaan
Inmiddels heeft de ondernemingsraad ingestemd en heeft het bestuur een adviesaanvraag bij het
Verantwoordingsorgaan ingediend. Om een objectief beeld te krijgen van het voorgenomen
besluit, schakelt het Verantwoordingsorgaan een extern adviesbureau in. Indien het advies de
keuze van het bestuur steunt, legt zij het voorgenomen besluit voor aan de deelnemers.
Stemming en nadere informatie
De stemming zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden. U wordt hiervoor persoonlijk
uitgenodigd. Ruim voor de stemming ontvangt u informatie over het voorgenomen besluit zodat u
een weloverwogen keuze kunt maken.
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Uitgebreide informatie
Op onze nieuwe website (www.pensioenfondsaon.nl) vindt u informatie over het pensioenfonds,
de uitgevoerde regeling, verschillende documenten en plaatsen wij ook informatie over de
toekomst van het pensioenfonds.

Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland
Rene Mandos

Hoi-Wah Yip
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