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Onderwerp 

Fusie Optas Pensioenen NV / Aegon Levensverzekeringen NV 
 
 
Geachte heer Stam, 
 
Wij hebben uw brief van 29 maart 2019 [kenmerk: 190329NSt/JKo] in goede orde 
ontvangen. In deze brief vraagt u aan DNB, een beeld te geven hoe DNB is omgegaan 
met de bezwaren, opmerkingen en zorgpunten rondom de fusie van Optas Pensioenen 
NV (Optas) en Aegon Levensverzekering NV (Aegon Leven). Ook vraagt u hoe de 
input van FNV Havens heeft bijgedragen aan het veiligstellen van de belangen van de 
verzekerden. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee. 
 
Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft een levensverzekeraar 
met zetel in Nederland voor de overdracht van rechten en verplichtingen uit 
levensverzekering instemming van DNB nodig (artikel 3:112, eerste lid, Wft). De 
overgang van rechten en verplichtingen bij een fusie als bedoeld in artikel 2:309 van 
het Burgerlijk Wetboek, wordt met een overdracht gelijkgesteld (artikel 3:115, eerste 
lid, Wft). DNB verleent slechts instemming aan de overdracht aan een andere 
levensverzekeraar met zetel in Nederland indien deze verzekeraar, mede gelet op de 
voorgenomen overdracht, voldoet aan het solvabiliteitskapitaalvereiste en bij DNB 
geen bedenkingen bestaan (artikel 3:118, eerste lid, aanhef en onder a, Wft). 
Daarnaast verleent DNB geen instemming als zich binnen de termijn, gesteld bij de 
publicatie van het voornemen tot overdracht, een vierde of meer van de polishouders 
daartegen schriftelijk heeft verzet. 
 
Nadat DNB had vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot 
instemming met de overgang in het kader van een juridische fusie, voldoende waren 
voor de voorbereiding van onze beschikking, heeft Optas, in opdracht van DNB, 
mededeling gedaan van het voornemen tot overgang van haar rechten en 
verplichtingen op 3 november 2018 in drie landelijke dagbladen (de Volkskrant, het 
NRC en de Telegraaf) en op 5 november 2018 in de Staatscourant. 
 
Daarbij zijn de betrokken polishouders in de gelegenheid gesteld om zich schriftelijk 
binnen 30 dagen tegen de voorgenomen overgang te verzetten. Deze termijn liep af 
op 5 december 2018. Naar aanleiding van brieven die FNV Havens in die periode aan 
DNB heeft gezonden heeft DNB een gesprek gehad met FNV Havens. 
 
Indien een vierde of meer van de polishouders zich binnen de gestelde termijn tegen 
de overdracht zou hebben verzet, had de overdracht niet kunnen volgen. Dat geldt 
dan ook voor hen die zich niet tegen de overdracht hebben verzet. Hoewel meerdere 
polishouders zich tegen de voorgenomen juridische fusie hebben verzet, heeft DNB  
vastgesteld dat dit niet een vierde of meer van de polishouders betrof, zodat de 
voorgenomen fusie niet met dit verzet is geblokkeerd.  
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Zoals u uit de mededeling van Aegon Leven in de Staatscourant van 2 april 2019 
heeft kunnen afleiden, heeft DNB vervolgens instemming verleend aan de overgang 
van de rechten en verplichtingen van Optas aan Aegon Leven. De overgang heeft dan 
ook kunnen volgen en is van kracht voor alle betrokkenen. Uit het feit dat DNB 
instemming heeft verleend, kan worden geconcludeerd dat DNB van mening is dat de 
bezwaren die FNV heeft geuit in het kader van deze overdracht, afdoende zijn 
geadresseerd.  
 
Zoals DNB u al eerder heeft meegedeeld kan zij geen verdere details geven over haar 
besluit inzake de instemming, omdat zij gebonden is aan een wettelijke 
geheimhoudingsplicht.  
 
 
 
Hoogachtend, 

 
N.J.M. Honings 
Afdelingshoofd ad interim 
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