Aon pensioenfonds overweegt verhuizing naar België
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Het pensioenfonds Aon Groep Nederland overweegt zijn pensioen
over te brengen naar een IORP in België. Dat schrijft het
pensioenfonds in een brief aan zijn deelnemers, gedateerd medio
april.
Aanleiding is het beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst van Aon
met het pensioenfonds. In 2014 is Aon namelijk voor al zijn
medewerkers overgegaan naar een beschikbarepremieregeling bij een
verzekeraar.
Voor de opgebouwde middel- en eindloonpensioenrechten tot en met
2014 is een “liquidatie van ons fonds met de daarbij behorende
collectieve waardeoverdracht (…) het meest realistisch scenario,”
aldus het fonds in de brief.
Volgens het fonds heeft de werkgever gezegd dat hij graag een
overdracht ziet naar een IORP in België. “Dit alternatief wordt in ons
onderzoek meegenomen. Voor alle betrokken partijen, werkgevers, actieve deelnemers,
gepensioneerden en slapers, lijkt dit voordelen op te leveren.”
In de IORP zouden pensioenrechten uit Nederland, België en eventueel andere landen ondergebracht
kunnen.
Tegen het FD zegt voorzitter René Mandos dat het pensioenfonds inmiddels heeft geconcludeerd
dat de België-optie voor de deelnemers de gunstigste is. “De financieringseisen in België zijn
anders. Daardoor is de kans op een tekort daar kleiner,” zegt Mandos.
Daarnaast stelt hij dat er in België waarschijnlijk meer geïndexeerd kan worden dan wanneer de
pensioenen worden ondergebracht bij een verzekeraar in Nederland. Tegelijk zijn de pensioenen goed
geborgd in België, aldus Mandos. “Als er een tekort ontstaat, moet de werkgever geld bijstorten in
België.”
Volgens Mandos is er nog geen besluit genomen, noch is er een aanvraag voor waardeoverdracht
ingediend. Er zijn wel gesprekken met DNB en de Belgische toezichthouder gaande, zegt hij. Een
besluit moet voor 1 juli vallen.
Over verhuizing van Nederlandse pensioenfondsen naar België wordt al sinds 2007 gesproken, maar
er zijn nog relatief weinig werkgevers met concrete plannen. In 2011 verhuisde Pensioenfonds
Lugtigheid (zie interview IPN) naar de onze zuiderburen. Andere voorbeelden zijn tot nu alleen
clearinghuis Euroclear en contactlenzenfabrikant Alcon, die al overgingen, en farmaciebedrijf Johnson
& Johnson dat aan concrete plannen werkt.
Maar volgens Andrew Davies van Towers Watson zijn zich momenteel al tien pensioenfondsen aan
het oriënteren op een overstap, waaronder twee fondsen die ongeveer € 1 mrd beheren. Aanleiding
voor de nieuwe belangstelling zou onder meer de toenemende regeldruk in Nederland zijn.
Ook kostenoverwegingen spelen een rol. Een verhuizing naar België kan een forse kostenreductie
opleveren door de BTW-vrijstelling van de dienstverlening die er geldt, en doordat men minder kwijt is
aan toezicht.

Author: Redactie

