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Betreft: aanvullende gronden namens  

Uw kenmerk: (onder meer)  

Geachte mevrouw, geachte heer, 

1. In uw brieven van 11 juli 2019 geeft u  c.s. de gelegenheid hun bezwaarschriften
tegen het besluit van 26 februari 2019 (verder: het Besluit) nader aan te vullen. 
c.s. verzochten mij hun belangen in deze bezwaarprocedure verder te behartigen. En
namens  c.s. zijn in deze brief de nadere gronden van het bezwaar neergelegd.
Dit in aanvulling op de bezwaren die in de brieven van  c.s. van 29 maart 2019
zijn aangevoerd.  c.s. zijn allen lid van FNV Havens. Zij hebben allen, in
navolging van FNV Havens, ernstige bezwaren tegen de gang van zaken rond de fusie
tussen Optas en Aegon. Zij staan schouder aan schouder met de overige 80% van de
havenwerknemers die lid zijn van FNV Havens.

 c.s. zijn belanghebbenden 

2. In zijn uitspraak van 5 juli 2019 komt de Voorzieningenrechter terecht tot het oordeel dat
een (oud-)deelnemer belanghebbende is bij het Besluit. De Voorzieningenrechter
motiveert dit oordeel als volgt:
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