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Geachte heer, 

 

Naar aanleiding van de brief van FNV Havens (13 november 2018) inzake de op handen zijnde fusie tussen Optas 

Pensioenen N.V. en Aegon Levensverzekeringen N. V. hebben wij elkaar op maandag 26 november telefonisch 

gesproken. Op vrijdag 23 november 2018 had ondergetekende al telefonisch contact met u opgenomen omdat 

er nog geen enkele reactie van DNB was gekomen op de aangetekende brief van 13 november 2018. 

In de brief van FNV Havens is in de laatste alinea duidelijk aangegeven dat de tijd kort is tot 3 december en dat 

een spoedige reactie van DNB in deze vereist is. 

Toen er op 23 november nog geen reactie was gekomen van DNB hebben wij telefonisch contact met u gezocht. 

U was niet bereikbaar volgens uw administratie en men zou u een email sturen om contact met ons op te 

nemen. Na het uitblijven van een reactie van uw kant hebben wij op maandag 26 november wederom met u 

contact gezocht en uiteindelijk in de middag is het gelukt om elkaar te spreken. U gaf o.a. aan dat het u niet 

bekend was dat er een dringend verzoek van onze kant in de brief was aangegeven. Deze staat luid en duidelijk 

beschreven in onze brief van 13 november 2018 in de laatste alinea. 

 

Tijdens het telefoongesprek van maandagmiddag 26 november jl. gaf u aan dat er een schriftelijke reactie 

onderweg was. U kon niet melden wat de strekking van deze schriftelijke reactie zou zijn. Hierdoor is de tijdsdruk 

alleen maar groter geworden. Want als FNV Havens niet gezien zou worden als een representatieve organisatie 

met 80% organisatiegraad onder de verzekerden van Optas Pensioenen N.V. dan zou er nog te weinig tijd resten 

om de havenwerkers op te roepen om zelf een Verklaring van Bezwaar in te dienen bij DNB. 

 

Wij hebben inmiddels deze oproep gedaan aan onze achterban. Ook hebben wij de media ingeschakeld. U zult 

merken dat de brieven van de verzekerden binnen komen. 

 

Uw reactie is dus vandaag 29 november binnengekomen. Wij stellen tevens vast dat morgen de laatste dag is dat 

er nog bezwaar kan worden afgegeven. 

Wij zullen nu inhoudelijk reageren op uw schrijven. Daarna zullen wij aangeven wat de volgende stappen van ons 

zullen zijn indien voorbij gegaan wordt aan de belangen van de verzekerden.  
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Het ziet er wederom naar uit dat u kiest voor het groot kapitaal en corporate greed.  

Net zoals in 1998 bij de omzetting van PVH naar Optas Pensioenen N.V. Dat blijkt onder meer uit het feit dat u er 

15 dagen over heeft gedaan om een brief te beantwoorden. Omdat u niet wenst af te wijken van de 

termijnstelling die door u is opgelegd geeft u de verzekerden veel te weinig tijd om onder de polishouders de 

benodigde 25% Verklaringen van Bezwaar te organiseren. 

 

In uw brief geeft u aan;  

dat FNV Havens als zorgpunt heeft dat onder 1) de afgesproken rendementen van toepassing zullen blijven. Dat 

is niet wat wij vragen. Punt 1) gaat met name of de garanties voldoende duidelijk vastliggen voor de deelnemer, 

zodat hij daar in de toekomst zo nodig een beroep op kan doen. Dus niet of de garanties wel in tact blijven. 

 

Bij 2) geeft u aan dat FNV Havens als zorgpunt heeft dat de polissen onverminderd en ongewijzigd van kracht 

blijven. Ook hier geeft u een rare draai aan ons schrijven. De polissen en voorwaarden zullen wel van kracht 

blijven, maar de winstdeling wordt door de fusie (naar verwachting) minder. Dit is ook niet ontkend door Aegon. 

En daar maken wij bezwaar tegen. 

 

Kortom: u concipieert andere opmerkingen en dus ook focuspunten uit ons schrijven dan wij hebben 

opgeschreven en naar voren brengen. Dat gaat dan ongetwijfeld leiden tot andere en dus verkeerde afwegingen 

binnen uw organisatie.  

De kans dat hiermee de belangen van de verzekerden worden geschaad is groot en dat u tegelijkertijd de 

belangen van Aegon dient is ook groot.  

 

Als wij dan ook nog de onnodige vertraging van uw reactie op ons schrijven van 13 november 2018 hierbij 

optellen staat ons straks niets anders te doen dan op te komen voor de belangen van onze leden. Dat zullen wij 

dan ook gaan doen met alle tot ons ter beschikking staande middelen. 

 

Wederom doen wij het dringende verzoek om het termijn van indienen van de Verklaringen van Bezwaar met 14 

dagen te verlengen en ons uit te nodigen om onze zorgpunten mondeling toe te lichten zodat u precies weet wat 

u moet meenemen in uw afwegingen. 

 

In afwachting van een spoedige reactie,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Niek Stam 

Bestuurder FNV Havens 

 

 


