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SYDNEY - Honderden havenwerkers bestormden vanmiddag het hoofdkantoor van Aegon in Sydney. De havenwer-
kers zeiden “verhaal te komen halen” over het pensioenvermogen van hun collega’s in Nederland. De bestorming 
liep uit op een gesprek met Ian Wyard, Aegon’s country manager in Australië .

Eé n van de deelnemers aan dat gesprek was Johan Tiggelman, topmanager bij EMO, de grootste terminal voor het 
lossen en verladen van kolen en ijzererts in Europa. Hij vertegenwoordigt de werkgevers van havenbedrijven in het 
conflict met Aegon. Tiggelman zei na het onderhoud dat Wyard “redelijk onder de indruk” was. “Het is natuurlijk ook 
niet niks als je ineens drie busladingen opgewonden havenwerkers op de stoep hebt staan die allemaal schreeuwen: 
Put the money back!.”

Samen met Niek Stam, voorzitter van de belangenvereniging van pensioengerechtigden in Nederlandse havens, zette Samen met Niek Stam, voorzitter van de belangenvereniging van pensioengerechtigden in Nederlandse havens, zette 
Tiggelman zijn grieven tegen Aegon uiteen. “We vertelden hem vooral over het gedraai van zijn werkgever in Neder-
land. Hoe Aegon zich al in 2007 op een listige manier meester heeft gemaakt van het kapitaal van het pensioenfonds 
van havenbedrijven. En hoe Aegon zich sindsdien in allerlei bochten wringt om dat geld niet te hoeven af te staan 
aan waar het voor bedoeld is.

Ook volgens de Hoge Raad is en blijft het zogeheten ‘beklemde havenpensioen’ onlosmakelijk verbonden met de 
pensioenen van havenwerkers. Het ís niet Aegons ‘eigen geld’. Maar, zegt Tiggelman, ook aan die uitspraak geeft 
Aegon weer zijn eigen slimme draai. “Ze roepen maar wat vanuit die Haagse ivoren toren, in de hoop dat het door ie-
dereen voor zoete koek wordt aangenomen.”

Stam: “Daarom zijn we ook hier bij het Aegon-management in Sydney. De heer Wyard zei dat hij niet de bevoegdheid 
heeft om zich uit te spreken over het conflict. Maar dat is niet erg. De essentie is dat wij ons verhaal komen vertellen, 
elke keer weer, op elke plek op deze aardbol waar Aegon een kantoortje heeft staan. Als ik het geld van iemand 
anders in mijn zak steek, is dat diefstal. Als Aegon dat doet, heet het plotseling een meesterlijke business deal.”

Het was overigens niet alleen het Aegon-personeel dat zich geconfronteerd zag met de havenwerkers. Hun luidruchHet was overigens niet alleen het Aegon-personeel dat zich geconfronteerd zag met de havenwerkers. Hun luidruch-
tige optocht leidde door het hart van Sydneys zakendistrict. “Tijdens de lunchpauze”, vertelt Tiggelman. “Het wemel-
de van de bankiers en andere zakenlieden op straat. Hun reacties waren hartverwarmend. Ze vonden het allemaal 
fantastisch dat wij het lef hebben om het op te nemen tegen een grootmacht als Aegon.”

De Aegon-bestorming volgde op de internationale vakbondsconventie van de MUA, de Australische bond voor zee-
varenden en medewerkers van havenbedrijven. Die conventie deed een oproep aan vakbonden wereldwijd om in 
actie te komen tegen de ‘corporate greed’ van het internationale verzekeringsconcern. De MUA zorgde terstond voor 
gratis busvervoer naar het hoofdkantoor van Aegon. Meer dan tweehonderd fanatieke havenwerkers uit alle wereld-
delen kropen in de bus om het op te nemen voor hun collega’s in Nederland.


