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1. Inleiding

De Ondernemingsraad is gevraagd om advies uit te 
brengen over het voornemen tot: 
- het verwerven door ASR Nederland van alle 

geplaatste aandelen in het kapitaal van Aegon 
Nederland N.V. (Aegon Nederland), thans gehouden 
door Aegon Europe Holding B.V., en

- de beoogde financiering van deze transactie.

De adviesaanvraag is meermaals besproken in een 
overlegvergadering dan wel tijdens een informeel 
overleg.

De huidige adviesaanvraag behelst de strategische 
rationale van het samengaan van ASR Nederland 
met Aegon Nederland en de daarvoor beoogde 
financiering.

2. Advies 

De Ondernemingsraad onderschrijft het strategisch 
belang van de voorgenomen transactie. De beoogde 
governance is hem duidelijk. 

Tussen signing en closing van de transactie zullen 
de integratieplannen worden voorbereid. U heeft 
aangegeven voor de integratie generieke integratie 
principes te willen hanteren. In de integratieplannen, 
waarbij uit wordt gegaan van een integratieperiode 
van (in totaal) 3 tot 4 jaar, worden de synergiën verder 
uitgewerkt. U heeft de Ondernemingsraad aangegeven 
hem hierbij te betrekken, op de open en transparante 
wijze waarop de Ondernemingsraad en u gewoon 
zijn met elkaar om te gaan. Dit betekent voor de 
Ondernemingsraad dat hij erop rekent dat hij, conform 
artikel 24 WOR, bij alle besluiten samenhangend met 
de integratie die worden voorbereid of voorgenomen, 
betrokken wordt.

Naast betrokkenheid verwacht de Ondernemingsraad 
dat hem tijdig om advies gevraagd wordt over: 
- de werkgeversfusie
- de integratieplannen 
- het cultuurplan 
- het communicatieplan 
- en andere uit het samengaan voortkomende 

voorgenomen besluiten in de zin van artikel 25 WOR. 

Het bovenstaande houdt in dat de Ondernemingsraad 
voor alles dat samenhangt of voortkomt uit de 
integratieplannen, het eerste aanspreekpunt wordt.  
Hij bepaalt per geval of een Onderdeelcommissie of 
hijzelf een dossier oppakt en afhandelt.

De Ondernemingsraad wenst ook betrokkenheid bij de 
gesprekken die gevoerd gaan worden met vakbonden 
over o.a. arbeidsvoorwaarden en sociaal plannen, 
op dezelfde wijze waarop de medezeggenschap van 
Aegon Nederland wordt betrokken.   

U heeft aangegeven dat er in deze fase al afspraken 
worden gemaakt over asset managementactiviteiten. 
Over de exacte invulling van deze afspraken wordt  
nog onderhandeld. Het is daarom nog niet duidelijk 
wat de gevolgen zijn van deze transactie.  
De Ondernemingsraad vindt het lastig om op basis 
van de huidige informatie over dit onderdeel te 
adviseren. Wij vertrouwen erop dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met de personele gevolgen voor de 
collega’s die overgaan naar Aegon.

U zal de Ondernemingsraad om aanvullend advies 
vragen over de bridge financiering en op een later 
moment over eventuele andere kapitaalinstrumenten. 
Hij vertrouwt erop dat dit volwaardige adviesaanvragen 
conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemings-
raden (WOR), lid 1 sub i zullen zijn.  

De Ondernemingsraad is op basis van de 
verkregen informatie enthousiast geworden over de 
voorgenomen transactie. Daarbij baseert hij zich op de 
informatie die is verschaft. 

Alles overwegende en met inbegrip van hierboven 
beschreven bevindingen en afspraken, adviseert de 
Ondernemingsraad u om uw voorgenomen besluit om 
te zetten in een definitief besluit.
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