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AANDEELHOUDERS ROEPEN AEGON OP HET MATJE 

Verzekeraar Aegon kreeg deze week een fikse reprimande van enkele grote 
pensioenfondsen in de Verenigde Staten. Zij zeggen hun investeringen in Aegon te 
zullen heroverwegen als het concern geen eind maakt aan het conflict over het 
pensioenvermogen van Nederlandse havenwerkers. De fondsen zien dat conflict 
als een ernstig risico voor hun eigen miljardenbelang in Aegon.

In brieven aan bestuursvoorzitter Alex Wynaendts uiten de pensioenfondsen voor 
onderwijzers, ambtenaren en havenwerkers hun ergernis over de onbuigzaamheid van het 
bedrijf. Zij vinden dat Aegon met de havensector in gesprek moet over een “onmiddellijke 
en faire” oplossing van het conflict over het beklemde vermogen van hun vroegere 
pensioenfonds. Dit beklemde vermogen, een bedrag van ruim 800 miljoen euro, is volgens 
de havenbedrijven bestemd voor de pensioenen van havenwerkers. Aegon bestrijdt dat en 
weigert al jarenlang tot een regeling te komen.

De Amerikaanse pensioenfondsen wijzen erop dat zijzelf een belangrijk deel van hun 
vermogen (totale waarde bijna 300 miljard euro) aan Aegon hebben toevertrouwd. Ze eisen 
een gesprek met Aegon omdat ze eraan twijfelen of hun ”zwaar verdiende pensioenkapitaal” 
bij het bedrijf in goede handen is. Het pensioenfonds van de Amerikaanse transportbranche 
zegt te overwegen zijn kapitaal onder te brengen bij een “alternatief verzekeringsbedrijf”.

De drie pensioenfondsen hebben daarnaast een gezamenlijk aandelenpakket van bijna 40 
miljoen euro in Aegon. Hun brieven wijzen daarom ook op de reputatieschade die het 
conflict veroorzaakt. “Wij zijn ons ervan bewust dat de reputatie van een bedrijf van kritiek 
belang is voor de waarde van dat bedrijf, en dat verlies van reputatie kan leiden tot verlies 
van marktwaarde.” 

Ook in Nederland wijzen analisten op het verband tussen de aanhoudend lage koers van 
aandelen Aegon en de “arrogante wijze waarop het bedrijf zich profileert”. Tijdens de 
aandeelhoudersvergadering in mei beloofde topman Wynaendts in reactie daarop “snel een 
dialoog met de havensector aan te gaan”. Niek Stam, voorzitter van de belangenvereniging 
SBPVH, zegt echter nog geen uitnodiging van Wynaendts te hebben ontvangen.

Noot voor de redactie
De brieven van de California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), de California 
Public Employees Retirement System (CalPERS) en Teamsters Joint Council No. 7 staan op 
http://www.havenpensioen.nl/stichting-belangenbehartiging.html

Niek Stam, voorzitter Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en 
Havenbedrijven, is bereikbaar op 06 22 998 138. 


