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DNB FAALT ALS ONAFHANKELIJK TOEZICHTHOUDER 
FNV Havens vindt dat DNB faalt in haar rol van onafhankelijk toezichthouder. Aegon en Optas, het 

pensioenfonds in de havens, hebben eind 2018 bekend gemaakt te willen fuseren. DNB moet als 

toezichthouder instemming verlenen met zo’n fusie. De bedoeling daarvan is dat DNB de belangen van 

alle stakeholders die geraakt zouden kunnen worden door de fusie meeweegt. Dus ook de 

pensioenbelangen van de havenwerkers die deelnemen in Optas. Maar DNB heeft met de fusie 

ingestemd zonder op enige manier rekening te houden met de belangen van de deelnemers. Zij heeft 

slechts oog voor de belangen van Aegon. 

 

Gevolgen van de fusie 

Aegon voert al jaren de administratie voor Optas. Door een fusie tussen Aegon en Optas lopen deelnemers in 

Optas gezamenlijk jaarlijks € 700.000 aan belastingvoordeel mis. Dat komt doordat voor verzekeraars andere 

fiscale regels gelden dan voor pensioenfondsen. 

FNV Havens heeft DNB gewezen op het vervallen van het belastingvoordeel en DNB gevraagd slechts in te 

stemmen met de door Aegon gewenste fusie als het verlies van dit belastingvoordeel voor de deelnemers 

volledig gecompenseerd wordt.  

Bovendien hebben polishouders ook de mogelijkheid verzet aan te tekenen tegen de fusie. FNV is ervan op de 

hoogte dat een belangrijk deel van de polishouders (en bedrijven in de haven) daadwerkelijk gebruik heeft 

gemaakt van die mogelijkheid. Wanneer meer dan 25% van de polishouders verzet aantekent, mag DNB sowieso 

geen toestemming voor de fusie verlenen. 

 

FNV Havens verzet zich 

DNB heeft Aegon toch toestemming gegeven voor de fusie. DNB heeft daarbij de belangen van de (oud-) 

deelnemers van Optas op geen enkele manier meegewogen.  

FNV Havens verzet zich tegen de fusie zolang geen afdoende compensatie voor het belastingnadeel wordt 

betaald. FNV Havens voert daarom nu twee procedures tegen DNB, waarin zij aandacht vraagt voor de volgende 

punten.  

• DNB heeft niet van Aegon geëist dat de (oud-)deelnemers deugdelijk geïnformeerd  worden over de 

 gevolgen van de voorgenomen fusie (het vervallen van het belastingvoordeel), opdat deelnemers met 

 kennis van zaken konden beslissen al of niet verzet aan te tekenen tegen het voornemen te fuseren.  

• DNB heeft instemming verleend voor de fusie zonder eerst (kenbaar) vast te stellen dat minder dan 

 25% van de polishouders verzet tegen het voornemen van de fusie had aangetekend. 

• DNB heeft ingestemd met de fusie, zonder van Aegon te eisen dat het verlies van de € 700.000,- per 

 jaar aan belastingvoordeel zou worden gecompenseerd.  

• Aegon heeft met kennelijke instemming van DNB de fusie feitelijk doorgevoerd, voordat zij überhaupt 

 gepubliceerd heeft dat DNB had ingestemd met de fusie. 

• DNB hanteert tegenover FNV Havens ten onrechte strikte termijnen in de bezwaarprocedure, terwijl 

 DNB de in die procedures voor haarzelf geldende termijnen volkomen aan haar laars lapt. 

 

Volgens FNV Havens is deze gang van zaken onbestaanbaar. Wanneer DNB reactietermijnen blijft negeren en 

niet terugkomt op haar besluit, zal FNV Havens andere wegen gaan bewandelen om de praktijk van de 

toezichthouder aan de kaak te stellen.  
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