PARTIJEN
(1)

De Stichting Koersplandewegkwijt (de Stichting), statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (2517CZ) ‟s-Gravenhage aan de Conradkade 98, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer Godfried Leo Sippel (Sippel) en Hilda Josefa Sippel-Brand;

en
(2)

AEGON Spaarkas N.V. (Aegon), statutair gevestigd te „s-Gravenhage en kantoorhoudende te
(8911AD) Leeuwarden aan de Lange Marktstraat 11, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Robertus Maria van der Tol en Edgar Willem Koning.
Aegon en de Stichting worden hierna gezamenlijk aangeduid als Partijen.

OVERWEGENDE DAT
(A)

De Stichting is in 2005 een juridische procedure (de Procedure) begonnen tegen Aegon namens een
groep beleggers in het KoersPlan. De Procedure is gevoerd door de Stichting namens de bij haar
aangesloten beleggers die in de periode 1989 tot en met 1998 een KoersPlan-overeenkomst hebben
afgesloten bij Aegon, alsmede door de heer R.K.J. Boosten, de heer J.P. Hoogeveen en mevrouw
L.C. Massen-ten Brinke (de drie Individuele Eisers). De Individuele Eisers en de aangesloten beleggers namens wie de Stichting als eiser is opgetreden worden hierna tezamen aangeduid als de
deelnemers).

(B)

De deelnemers hebben de Stichting gemachtigd om ieder van hen in volledige vrijheid van handelen
te vertegenwoordigen en namens hen op te treden bij overleg over eventuele schikking(en) en/of bij
juridische procedures, waaronder alle geschillen en vorderingen tussen Aegon en de deelnemers die
aan de orde zijn gesteld in de Procedure (het Geschil).

(C)

Op 26 juli 2011 heeft het Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, arrest gewezen in de Procedure (het Arrest). In het Arrest is Aegon veroordeeld om de deelnemers te compenseren in de vorm
van een herberekening van de overlijdensrisicopremies die bij de KoersPlan overeenkomsten van de
deelnemers in rekening zijn gebracht. Dit oordeel is door de Hoge Raad bevestigd in het arrest van
14 juni 2013.

(D)

Aegon wenst op korte termijn uitvoering te geven aan het Arrest. Daarvoor is nodig dat duidelijkheid
komt over de correcte wijze van uitvoering en daarom is Aegon in overleg getreden met de Stichting.
Aegon heeft de Stichting inzicht gegeven in de manier waarop Aegon de compensatie aan de deelnemers wil berekenen en verwerken. Het is voor Aegon van belang dat de Stichting als belangenbehartiger van de deelnemers dit inzicht vooraf heeft en instemt met de manier waarop Aegon uitvoering geeft aan het Arrest. Partijen willen er zeker van zijn dat deze uitvoering van het Arrest naar het
oordeel van alle Partijen resulteert in een juiste en volledige nakoming van hetgeen waartoe Aegon
jegens de Stichting en de Individuele Eisers is veroordeeld, zodat daarmee een definitief einde komt
aan het Geschil.

(E)

Aegon heeft inzicht gegeven aan de Stichting, Sippel (als bestuurder van de Stichting) en aan Klaas
Pieter Breukelaar (Breukelaar) (als actuarieel en financieel adviseur van de Stichting) over de methodiek die Aegon wil hanteren ter uitvoering van het Arrest en heeft hun gelegenheid geboden deze
te onderzoeken en te controleren. Dit heeft geleid tot overeenstemming over de door Aegon te gebruiken methodiek.

(F)

Aegon wil het Geschil definitief regelen en realiseert zich dat zij daarvoor ook een regeling moet
treffen voor zaken die niet in het Arrest zijn geregeld. Daarom wil Aegon ook de verschillende soor-
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ten gemaakte kosten vergoeden. De deelnemers hebben kosten gemaakt terzake van de Procedure, in
ieder geval ten bedrage van het inschrijfgeld van € 75 dat zij aan de Stichting hebben betaald. Ook
de Stichting heeft kosten gemaakt, in het bijzonder voor het voeren van de jarenlange Procedure. De
Stichting zal bovendien kosten maken terzake van het overleg met Aegon over de gevolgen van het
Arrest en terzake van de controle op de naleving van het Arrest en de in dat kader benodigde adviseurs. Deze kosten worden onvoldoende gecompenseerd door de proceskosten die Aegon op grond
van de arresten aan de Stichting verschuldigd is. Ook wanneer rekening wordt gehouden met het inschrijfgeld dat de Stichting van de deelnemers heeft ontvangen blijft een substantieel deel van de
gemaakte en te verwachten kosten van de Stichting onbetaald. Aegon is bereid om de Stichting daarvoor een vergoeding te bieden en vertrouwt erop dat de Stichting deze vergoeding in ieder geval ook
zal gebruiken om de deelnemers en de adviseurs te compenseren voor de door hen gemaakte kosten
in het kader van de Procedure.
(G)

De Stichting heeft Aegon verzocht om in overweging te nemen om aan de deelnemers met een
KoersPlan overeenkomst die op 20 september 2013 reeds is afgekocht of geëxpireerd een redelijke
rente te vergoeden over het bedrag dat zij op grond van het Arrest zouden ontvangen. Aegon acht
zich daartoe niet verplicht, maar is in het licht van de lange duur van de Procedure en de wens om
het Geschil definitief te regelen bereid om de deelnemers een vergoeding te betalen zoals door de
Stichting is voorgesteld.

(H)

Partijen hebben, daartoe bijgestaan door professionele adviseurs, overleg gevoerd over de uitvoering
van het Arrest, de door Aegon gehanteerde berekeningsmethodiek en de verdere afwikkeling van het
Geschil. Het overleg heeft erin geresulteerd dat Partijen daarover thans overeenstemming hebben bereikt zoals vastgelegd in deze vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW (de Overeenkomst).

(I)

Aegon geeft uitvoering aan het Arrest, maar kan zich op essentiële onderdelen niet verenigen met de
inhoud daarvan. Zo zijn bijvoorbeeld de hoogte van de redelijke overlijdensrisicopremie en de gevolgen van de bevolen herberekening in de Procedure onderbelicht gebleven. Daardoor is naar de
mening van Aegon een onjuiste premie van toepassing verklaard op de deelnemers.
De Stichting onderkent dat de door het Hof bevolen herberekening mede is ingegeven door de procesvoering en een mogelijke niet volledige ontvouwing van de feiten. De in het Arrest bevolen herberekening wordt dan ook uitsluitend toegepast op de deelnemers. Het Arrest verplicht Aegon niet
tot toepassing van deze herberekening op andere KoersPlan overeenkomsten dan die van de deelnemers die onder het bereik van het Arrest vallen. De uitvoering van het Arrest en het aangaan van de
Overeenkomst houdt op geen enkele wijze enige erkenning in van Aegon dat zij gehouden zou zijn
het Arrest en deze Overeenkomst op andere overeenkomsten dan die van deelnemers toe te passen.
Dat laat onverlet dat Aegon bereid is na te denken over een redelijke vorm van vergoeding ten aanzien van die andere overeenkomsten.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT
1.

UITVOERINGSAFSPRAKEN ARREST

1.1

Op grond van het Arrest is Aegon gehouden om de KoersPlan overeenkomsten te heberrekenen die
in de periode van 1989 tot en met 1998 zijn afgesloten door de personen voor wier belangen de
Stichting blijkens haar statuten opkomt. Partijen erkennen dat Aegon op grond hiervan verplicht is
om de door het Hof bevolen herberekening toe te passen op de KoersPlan overeenkomsten van de
deelnemers, die een KoersPlan hebben afgesloten in de periode 1989 tot en met 1998 en die zich uiterlijk op de datum van het Arrest hebben aangesloten bij de Stichting en uiterlijk op dat moment het
terzake aan de Stichting verschuldigde inschrijfgeld hebben voldaan. Aegon is bereid en zegt toe om
de door het Hof bevolen berekening ook toe te passen op deelnemers als deze zich tussen de datum
van het Arrest en voorafgaande aan of op 14 juni 2013, de datum van het arrest van de Hoge Raad,
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bij de Stichting hebben aangesloten en voorafgaande aan die datum het aan de Stichting terzake verschuldigde inschrijfgeld hebben voldaan.
1.2

Aegon en de Stichting komen overeen dat de door het Hof bevolen herberekening wordt uitgevoerd
op de wijze zoals uiteengezet in Bijlage 1. Partijen stellen vast dat aldus juist en volledig uitvoering
wordt gegeven aan de door het Hof bevolen herberekening.

1.3

Aegon zal de deelnemers met een KoersPlan overeenkomst, die per 20 september 2013 reeds was
afgekocht of geëxpireerd, een rentevergoeding (de Rentevergoeding) betalen in het licht van de lange duur van de Procedure en gezien de wens van Aegon het Geschil definitief af te wikkelen. Partijen komen overeen dat de Rentevergoeding wordt berekend op de wijze zoals uiteengezet in
Bijlage 2.

1.4

Om de Stichting in staat te stellen te controleren of Aegon daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven
aan de bevolen herberekening en de betaling van de Rentevergoeding, zal Aegon de Stichting inzage
geven in en mogelijkheid tot controle op deze uitvoering op de wijze zoals uiteengezet in Bijlage 3.

1.5

Aegon gaat bij de uitvoering van het Arrest af op het aangeslotenenbestand van de Stichting dat de
Stichting aan Aegon heeft overhandigd. De Stichting verklaart dat de informatie die zij over het aangeslotenenbestand aan Aegon heeft verstrekt in overeenstemming is met de door de Stichting bijgehouden administratie van aangeslotenen en actueel is bijgewerkt tot en met 1 augustus 2013.
De Stichting staat in voor volledigheid van de administratie, maar niet voor de juistheid van de persoonsgegevens. Indien deze informatie aantoonbare onjuistheden blijkt te bevatten en deelnemers
hiervan nadeel ondervinden, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop dit nadeel wordt
gecompenseerd.

2.

KOSTENVERGOEDING

2.1

Aegon betaalt aan de Stichting een bedrag bestaande uit het totaalbedrag aan inschrijfgelden betaald
aan de Stichting door de deelnemers, die ingevolge artikel 1.1 onder de reikwijdte van het Arrest zijn
gebracht, vermeerderd met Euro 1.250.000,- (te weten: één miljoentweehondervijftigduizend euro)
(gezamenlijk de Kostenvergoeding) als vergoeding voor de kosten die door de Stichting en de deelnemers zijn gemaakt en nog zullen worden gemaakt in het kader van de Procedure. De Stichting zal
de Kostenvergoeding in ieder geval gebruiken om inschrijfgelden te vergoeden aan de deelnemers
die ingevolge artikel 1.1 onder de reikwijdte van het Arrest zijn gebracht en ter dekking van de kosten van de Stichting en haar adviseurs zoals uiteengezet in paragraaf (F) van de considerans.

2.2

De Kostenvergoeding wordt betaald binnen 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst door
Partijen door overboeking door Aegon op de door Stichting bij de Rabobank aangehouden rekening
met nummer 017.49.14.571 ten name van Stg.Koersplandewegkwijt, onder de vermelding “Kostenvergoeding Procedure Aegon KoersPlan”. De Stichting mag Aegon verzoeken om de vergoeding van
inschrijfgelden aan de deelnemers, als bedoeld in artikel 2.1, namens de Stichting rechtstreeks aan
deze deelnemers te betalen uiterlijk op het moment van uitvoering van het Arrest en het totaalbedrag
van deze betalingen in mindering te brengen op de over te boeken Kostenvergoeding. Aegon zal aan
dit verzoek voldoen.

2.3

Partijen dragen voor het overige ieder zijn/haar eigen kosten die verband houden met het aangaan en
uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval zijn begrepen de kosten terzake van de
controle op de uitvoering van de Overeenkomst en het overleg tussen Partijen over de gevolgen van
het Arrest.
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3.

KWIJTING

3.1

De Stichting verleent, onder de opschortende voorwaarde dat Aegon de individuele deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2,1.3, alsmede het bepaalde omtrent uitvoering in artikel 1.4 en
Bijlage 3 van deze Overeenkomst heeft gecompenseerd, namens de betreffende deelnemer kwijting
ter zake van alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook, die verband houden
met het Geschil.

3.2

De Stichting bevestigt namens de deelnemers dat zij zich jegens Aegon verbinden overeenkomstig
artikel 6:14 BW hun vordering op eventuele derden terzake van de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering van de door hen afgesloten KoersPlan overeenkomst, te verminderen met het bedrag dat
door deze derden als bijdrage van Aegon gevorderd zou kunnen worden..

3.3

Voor zover een individuele belegger zich jegens Aegon op het standpunt stelt dat hij/zij niet gebonden is aan het bepaalde in deze Overeenkomst en/of dat de Stichting niet gerechtigd was om dit namens hem of haar overeen te komen, zal de Stichting Aegon met inachtneming van het in deze
Overeenkomst bepaalde en rekening houdende met de belangen van Aegon ondersteunen in het benodigde verweer terzake. Over de wijze waarop dit ondersteunen plaats vindt, zullen partijen in overleg treden. De ondersteuning zal in geen geval betrekking hebben op een door de Stichting verschuldigde bijdrage in kosten die Aegon in verband met het verweer maakt.

4.

OVERIGE AFSPRAKEN

4.1

Partijen zullen ieder afzonderlijk op 21 september 2013 een openbare mededeling doen (in elk geval
op de websites van partijen), met de inhoud zoals tussen Partijen in onderlinge afstemming bepaald.

4.2

Partijen zullen bij de informatieverstrekking aan derden steeds de belangen van de andere partij in
aanmerking nemen en zich inspannen om te voorkomen dat deze belangen worden beschadigd.

4.3

Partijen doen over en weer afstand van het recht om geheel of gedeeltelijk ontbinding of vernietiging
van de Overeenkomst te vorderen of zich op nietigheid te beroepen, uit welken hoofde dan ook en al
dan niet bij wijze van verweer, dan wel om ex artikel 6:230 BW wijziging van de Overeenkomst te
verzoeken.

5.

BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

5.1

Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met de Overeenkomst dan wel nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen uitsluitend worden beslecht door de
Rechtbank te Amsterdam.

5.2

Op de Overeenkomst en alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien
of hiermee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.
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ONDERTEKENING
Aldus getekend te Den Haag op 20 september 2013

Naam:
De heer G.L. Sippel
Functie:
Bestuurder
STICHTING KOERSPLANDEWEGKWIJT

___________________________________________

Naam:
Mw H.J. Sippel-Brand
Functie:
Bestuurder
STICHTING KOERSPLANDEWEGKWIJT

____________________________________________

Naam:
R. M. Van der Tol
Functie:
Directeur
AEGON SPAARKAS N.V.

___________________________________________
Naam:
E.W. Koning
Functie:
Directeur
AEGON SPAARKAS N.V.

___________________________________________
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Bijlage 1: methodiek vaststelling resultaat
____
1. Het resultaat van de Overeenkomst is voor iedere polis gelijk aan het verschil tussen de eindwaarde
van de polis berekend op basis van (1) de met 85,165% verlaagde Bruto Risico Premie (BRP) en (2)
de daadwerkelijke eindwaarde. Voor actieve overeenkomsten zal dit berekend worden op basis van
de actuele tussentijdse waarde.
2. De verlaging van de BRP met 85,165% wordt toegepast op de contractuele BRP zonder toepassing
van de maximering op 17% en zonder toepassing van de verlaging met 10% vanaf 1 januari 2006.
Voorbeeld: een polis is gesloten in 1993 voor 20 jaar en afgesloten met een BRP van 20,00% van de
inleg. Per 1 januari 2006 is deze met terugwerkende kracht verlaagd naar 17,00% en wordt met ingang van 1 januari 2006 gemaximeerd op 15,30% (na toepassing 10% korting). De verlaagde BRP in
de berekening zoals bedoeld onder art 1 bedraagt: (100% - 85,165%) x 20,00% en komt uit op
2,967%.
3. De eindwaarde gebaseerd op de verlaagde BRP wordt bepaald door het verschil in BRP als extra te
beleggen bedrag met terugwerkende kracht en op hetzelfde moment als de daadwerkelijk betaalde
BRP aan de fondswaarde toe te voegen. Voor de extra te beleggen bedragen gelden de voor de polis
toepasselijke beleggingsopbrengsten (koersindexen) en beleggingskosten (aan- en verkoopkosten en
beheerloon). De verrekening van de administratiekosten wordt daarbij niet aangepast.
4. In de berekening van de eindwaarde met de met 85,165% verlaagde BRP worden de effecten van alle
eerder door Aegon genomen verbetermaatregelen niet meegenomen. In de daadwerkelijke eindwaarde van de polis zijn de toepasselijke effecten daarvan wel begrepen. Deze maatregelen zijn:

De maximering van de BRP met terugwerkende kracht op 17% van de bijbehorende inleg.

De verlaging van de BRP met 10% vanaf 2006.

De rendementsuitkering voor polissen gesloten op een tarief van voor 1996.

De verbeterde afkoopwaarde van polissen gesloten vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 1996.

De aanvullende uitkering die voorvloeit uit de overeenkomst met de Stichtingen VP en WPC,
daaronder begrepen de coulance uitkering als gevolg van onvrijwillige afkoop.

De kostenmaximering vanaf 2013.
5. Het resultaat voor actieve polissen wordt vastgesteld op de berekeningsdatum en wordt op dat moment aan de fondswaarde toegevoegd. Voor polissen waarvoor nog premie wordt betaald wordt de
BRP voor de resterende looptijd vanaf de berekeningsdatum verlaagd naar het niveau zoals bedoeld
in punt 2. Het premieverschil wordt steeds als extra te beleggen bedrag aan de fondswaarde toegevoegd.
6. Het resultaat voor afgekochte polissen wordt vastgesteld per de afkoopdatum van de polis.
7. Het resultaat voor geëxpireerde polissen wordt vastgesteld per de einddatum van de polis.
8. Het resultaat voor polissen waarvan de verzekerde is overleden wordt vastgesteld per het moment
van overlijden. Het bedrag komt niet beschikbaar als extra overlevingswinst voor de bij de stichting
aangesloten leden, maar wordt uitgekeerd aan de rechthebbende nabestaande(n) van de overleden
leden.
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Bijlage 2: Regeling rentevergoeding voor beëindigde polissen
____

Aegon Spaarkas zal de deelnemers met een KoersPlan overeenkomst die per 20 september 2013 reeds
zijn beëindigd een rentevergoeding betalen. De vergoeding wordt berekend over het waardeverschil zoals
in bijlage 1 (methodiek vaststelling resultaat) wordt aangegeven.
De berekening van deze rentevergoeding vindt als volgt plaats:
Polissen die beëindigd zijn tot en met 31 december 2003 ontvangen een vergoeding van 4,5% per jaar
vanaf de beëindigingsdatum van de polis tot het moment van uitkering van de compensatie.
Polissen die beëindigd zijn in de periode ingaand 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008 ontvangen een vergoeding van 4% per jaar vanaf de beëindigingsdatum van de polis tot het moment van uitkering van de compensatie.
Polissen die beëindigd zijn in de periode ingaand 1 januari 2009 tot en met 20 september 2013 ontvangen een vergoeding van 3% per jaar vanaf de beëindigingsdatum van de polis tot het moment van uitkering van de compensatie.
De rentevergoeding wordt op hetzelfde moment uitgekeerd als waarop de compensatie wordt uitgekeerd.
De rente wordt samengesteld berekend, dus rekening houdend met rente op rente.
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Bijlage 3: controle van het resultaat van de Overeenkomst.
____
Aegon en de Stichting hebben vastgesteld dat de door Aegon gehanteerde rekenmethodiek zoals weergegeven in bijlage 1 een correcte uitwerking is van de Overeenkomst en dat dit leidt tot de juiste compensatie voor de deelnemers van de stichting. Om de Stichting in staat te stellen de door Aegon berekende
compensaties te controleren, komen Aegon en de Stichting het volgende overeen:
1. Beëindigde polissen (circa 28.000 polissen)
Aegon zal de resultaten van de eerste 20 doorgerekende polissen aanbieden aan de Stichting dan wel
een door de stichting aan te wijzen deskundige. De polissen worden verdeeld over de groepen expiraties, afkopen en overlijden. Tevens wordt een hoog/laag polis toegevoegd. Aegon zal, voor zover
aanwezig, bij de controles het oorspronkelijke polisblad toevoegen.
2. Actieve polissen (circa 7.000 polissen)
Aegon zal de resultaten van de eerste 20 doorgerekende polissen aanbieden aan de Stichting dan wel
een door de stichting aan te wijzen deskundige. De polissen worden verdeeld over de groepen actief
premiebetalend en actief premievrij. Tevens wordt een hoog/laag polis toegevoegd. Aegon zal, voor
zover aanwezig, bij de controles het oorspronkelijke polisblad toevoegen.
3. Informatie en presentatie
De informatie bestaat uit het maandelijkse verloop en het eindresultaat van de daadwerkelijke eindwaarde en het maandelijkse verloop en het eindresultaat van de eindwaarde volgens de Overeenkomst. Aegon presenteert de informatie in overeenkomstige vorm als de eerder door Aegon aan de
stichting verstrekte voorbeelden.
Van ieder voorbeeld verstrekt Aegon de conceptbrief met het resultaat van de compensatie die aan
de deelnemers van de stichting wordt verstuurd en tevens zal Aegon inzichtelijk maken dat de compensaties die uit de Overeenkomst voortvloeien daadwerkelijk zijn uitgekeerd. Ook levert Aegon informatie uit de financiële administratie die de daadwerkelijke uitkering dan wel de werkelijk aanwezige fondswaarde aantonen. Tot slot verstrekt Aegon de brief aan de klant waarin het resultaat van de
Overeenkomst met de Stichtingen over de beleggingsverzekeringen is opgenomen.
4. Oplevering van de informatie
Beëindigde polissen
De informatie voor de 20 beëindigde polissen en de hoog/laag polis uit punt 1 wordt volgens de planning in de periode van 13 november tot 26 november 2013 aan de Stichting opgeleverd. Aanpassingen zijn in deze fase nog mogelijk. Naar verwachting is vanaf 29 november de applicatie in productie
en worden de brieven met daarin de hoogte van de compensatie aan Koersplan deelnemers aangesloten bij de stichting verstuurd. De daadwerkelijke uitkering van de compensaties start volgens de
planning begin december 2013 en zal doorlopen tot eind februari 2014 omdat dit een handmatig proces is.
Actieve polissen
De informatie voor de 20 actieve polissen en de hoog/laag polis uit punt 2 wordt volgens de planning
in de periode van 24 februari tot 14 maart 2014 aan de Stichting opgeleverd. Aanpassingen zijn in
deze fase nog mogelijk. Naar verwachting is vanaf 21 maart is de applicatie in productie en worden
de brieven met daarin de hoogte van de compensatie aan de Koersplan deelnemers aangesloten bij
de stichting verstuurd. De daadwerkelijke toevoeging van de compensaties aan de fondswaarde start
volgens de planning in de eerste week van april 2014.
5. Controle uitvoering
Beëindigde polissen
Zodra de daadwerkelijke uitkeringen op beëindigde polissen start zal de stichting steekproefsgewijs
een controle uitvoeren op de gedane uitkeringen. Tijdens de geplande periode van circa twaalf weken

8

tussen begin december 2013 en eind februari 2014 zal de stichting tweewekelijks een lijst van afgewerkte overeenkomsten ontvangen. Uit de lijst zal de stichting een tiental willekeurige polissen selecteren en de polisnummers doorgeven aan Aegon. Van deze polissen zal Aegon de berekeningen overleggen en door de stichting laten controleren. Eventueel geconstateerde afwijkingen zullen worden
besproken en waar nodig leiden tot een aanpassing van de berekening.
Actieve polissen
Zodra de daadwerkelijke herberekening van de actieve polissen start zal de stichting steekproefsgewijs een controle uitvoeren op toevoeging van de fondswaarde. Tijdens de geplande periode vanaf de
eerste week april 2014 zal de stichting tweewekelijks een lijst van herberekende overeenkomsten
ontvangen. Uit de lijst zal de stichting een tiental willekeurige polissen selecteren en de polisnummers doorgeven aan Aegon. Van deze polissen zal Aegon de berekeningen overleggen en door de
stichting laten controleren. Eventueel geconstateerde afwijkingen zullen worden besproken en waar
nodig leiden tot een aanpassing van de berekening.
6. Overig
Indien de stichting daartoe een verzoek indient is Aegon bereid de informatie zoals genoemd in punt
3 ook te verstrekken voor andere dan de in de punten 1 en 2 genoemde polissen van deelnemers van
de stichting.
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