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NIEUWSBRIEF 15 - Meningsverschil FVP -14 september 2011  

Geachte,

In april informeerden we u over het meningsverschil met Aegon/Optas over de 
FVP-polissen uit de periode 1995 tot en met 1997 van operationele werknemers. 
Dit probleem is nog niet opgelost. Stichting Vermogensbeheer zal het daarom 
voorleggen aan de rechter. Dit betekent dat het nog wel even zal duren voordat de 
operationele collega’s met een  FVP-pensioen in contractnummer R2332 ook 
daarover de aanvulling van 13,56% krijgen. 

Wat is precies het probleem?
Volgens Aegon hoort een kleine categorie mensen niet tot de doelgroep van de aanvulling 
van 13.56% in Stap 1. Dat zijn de operationele medewerkers die ná 1994 en vóór 1998 
(tijdelijk) werkloos waren én op dat moment ouder waren dan 39 jaar.
Voor deze mensen zijn de pensioenpremies indertijd niet betaald door een werkgever (ze 
waren immers werkloos) maar door Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering 
(FVP). Om die reden zijn ze destijds door Aegon/Optas apart gezet in de administratie. Niet 
onder R6008 (zoals het ‘gewone’ pensioen van operationeel personeel) maar onder R2332. 
En deze R2332-pensioenen hoeven - volgens Aegon - niet te worden aangevuld.

Stichting Vermogensbeheer stapt daarom naar de rechter. Onze afspraak met Aegon is 
duidelijk: iedere operationele medewerker krijgt een aanvulling over het bij PVH 
opgebouwde pensioen tot aan 1 januari 1998. Wie de premies betaalde, doet er niet toe. En 
welk contractnummer Aegon op die pensioenrechten heeft geplakt, is ook niet van belang. 

Hoe nu verder?
Gelukkig krijgt inmiddels iedereen zijn of haar aanvulling op het ‘gewone’ PVH-pensioen. 
Ook degenen die na ‘94 en voor ‘98 39 jaar of ouder waren en een poosje werkloos zijn 
geweest. Maar wat zij nog altijd niet hebben gekregen, is de aanvulling over het kleine 
stukje pensioen dat zij indertijd met FVP-premies hebben opgebouwd. Dat blijft dus 
voorlopig zo, omdat er nu eerst een rechter aan te pas moet komen.
Stichting Vermogensbeheer heeft vertrouwen in een goede afloop want Aegon zit fout. Toch 
bieden we iedereen met een R2332-polis excuses aan voor deze vervelende gang van 
zaken. 

NB 
Dit probleem speelt alleen bij de hierboven beschreven R2332-polissen. Andere mensen 
met FVP-pensioenen kregen en krijgen de aanvulling op alle pensioenrechten die zij voor 
1998 hebben opgebouwd.

Met vriendelijke groet,
Havenpensioen.nl 


