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Onderwerp: Uw klacht
Geachte mevrouw Hanenberg,

Aegon Levensverzekering N.V. (Aegon) heeft kennis genomen van uw brieven van 24 oktober 2019,
waarin u aangeeft de in bijlage 1 genoemde personen te vertegenwoordigen (de Deelnemers). Kort
gezegd stelt u dat:
(i)
de pensioenen van de Deelnemers onvoorwaardelijk met de prijsindex geïndexeerd zouden
moeten worden;
(ii)
Aegon de onvoorwaardelijke indexatie van de pensioenen voor de gehele toekomst zou
moeten affinancieren;
(iii)
de 2,4 miljard (die als reserve op de balans van Optas stond) en de aangroei ervan gebruikt
zouden moeten worden voor de verhoging van de pensioenen en
(iv)
Aegon schade die de Deelnemers zouden lijden ten gevolge van de fusie zou moeten
vergoeden.
In het navolgende zal Aegon op bovenstaande punten ingaan. Aegon concludeert dat er geen
aanleiding is om enige van de door u gestelde vorderingen te honoreren.
Er is gaan sprake van een indexeringsverplichting anders dan weergegeven in de
pensioenreglementen
U stelt dat op Aegon, een verplichting zou rusten tot onvoorwaardelijke indexatie waarbij Aegon deze
onvoorwaardelijke indexatie voor de gehele toekomst zou moeten affinancieren.
Anders dan de enkele stelling, geeft u geen enkele onderbouwing waarom de Deelnemers aanspraak
zouden hebben op een onvoorwaardelijke indexatie. Datzelfde geldt overigens voor uw stelling ten
aanzien van de affinanciering van de onvoorwaardelijke indexatie.
Belangrijk in deze is dat Optas nadrukkelijk een voorwaardelijk recht op indexatie heeft vastgelegd in
de u bekende pensioenreglementen.
Bovendien is in eerdere procedures tussen SBPVH en Optas/Aegon in rechte vast komen te staan dat
er geen recht is op een onvoorwaardelijke indexatie voor uw cliënten. Daarmee is ook geen sprake
van enige verplichting tot affinanciering in de toekomst.

