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Bedankt!

Onze collega’s Ashley, Doug, Gordon, Harshal, Marianne en Tereza willen wij hartelijk bedanken voor 

hun medewerking aan deze Review. De interviews geven ons inzicht in hun gedachten en idëeen over 

onze wereldwijde activiteiten. Wij stellen het bijzonder op prijs dat zij de tijd en moeite hebben genomen 

om hun kennis en ervaring met ons te delen – het Corporate Communications team.

Dit is Aegon
De geschiedenis van Aegon gaat meer 

dan 150 jaar terug. Tegenwoordig 

behoren we tot de grootste aanbieders 

van levensverzekeringen, pensioenen 

en vermogensbeheer ter wereld.

P. 6

Stakeholders 
We hebben dagelijks contact met onze 

stakeholders; vanuit die betrokkenheid proberen 

wij onze producten, diensten en besluitvorming 

te verbeteren. 

P. 62

Onze waardecreatie 
We kijken nader naar de waardeketen van Aegon 

– hoe we kapitaal en talent inzetten voor een 

betere financiële toekomst voor onze klanten.

P. 12

We blikken terug op de hoogtepunten 

van de afgelopen twaalf maanden. 

Het is voor Aegon een jaar van 

vooruitgang en verandering geweest.

P. 4

Overzicht 2013

CEO Alex Wynaendts legt uit hoe de 

strategie van Aegon vruchten afwerpt 

en waarom innovatie volgens hem 

zo’n belangrijke rol speelt.

P. 8

Interview met 
onze CEO

Onze besluitvorming berust op een  

systeem van ‘checks and balances’.  

P. 56

Onze besluitvorming 
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Onze prestaties 
We geven een overzicht van onze 

financiële en niet-financiële resultaten. 

Naast financiële cijfers hebben we 

ook gegevens over onze activiteiten, 

medewerkers en de samenleving 

opgenomen. 

P. 66

Accountants
verklaring

Ook nu weer hebben we onze 

externe accountant  gevraagd 

een controle uit te voeren op de 

inhoud van dit jaaroverzicht.

P. 77

We hebben de UN Principles 

for Responsible Investment 

ondertekend en behoren tot de 

grondleggers van de UN Principles 

for Sustainable Insurance.  

P. 64

Internationale 
verplichtingen

We willen het hele verhaal 

vertellen – daarom kijken we in dit 

jaaroverzicht naar onze financiële 

én niet-financiële resultaten.

P. 75

Onze manier van 
verslaglegging
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Contactinformatie
Wij staan open voor uw opmerkingen en suggesties. U kunt 

altijd telefonisch, per e-mail of via sociale media contact 

met ons opnemen. Zie pagina 78 voor meer informatie.
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Overzicht 2013
Feb

Aegon kondigt aan van externe accountant te willen 

veranderen. PwC wordt voor drie jaar, met ingang van 

Aegon’s jaarrekening 2014, benoemd.

Jun

Aegon tekent 25-jarige samenwerkingsovereenkomst met 

Banco Santander voor de verkoop van levens- en schade-

verzekeringen via de ruim 4000 filialen van de bank in Spanje.

Okt

Het Retirement Choices platform van Aegon UK passeert al 

na twee jaar de grens van £ 1 miljard aan beheerd vermogen.

Jan

Aegon neemt de Roemeense levensverzekerings- en 

pensioenactiviteiten van Eureko over als verdere uitbreiding 

in Centraal- en Oost-Europa.

Mei

Aandeelhouders akkoord met intrekking preferente aandelen, 

waardoor eenvoudigere kapitaalstructuur ontstaat die 

vooruitloopt op nieuwe Europese solvabiliteitseisen.

Sep

Aegon verkoopt zijn Tsjechische pensioenbedrijf aan lokale 

vermogensbeheerder Conseq Investment Management.

Overzicht 2013
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Maa

Met de lancering van Kroodle in Nederland wordt Aegon een 

van de eerste maatschappijen die schade-, reis- en 

aansprakelijkheidsverzekeringen aanbieden via sociale media.

Jul

Aegon breidt Britse distributienetwerk voor 

collectieve pensioenen uit door samenwerking 

met beleggingsadviseur Mercer.

Nov

Uit onderzoek van Aegon blijkt dat jongeren in de VS, Europa 

en Azië wel meer willen sparen voor hun pensioen maar niet 

weten hoe.

Apr

Transamerica introduceert Transamerica Direct in de VS, 

gericht op klanten die online een verzekering willen 

uitzoeken en afsluiten.

Aug

Transamerica gaat onderzoekssamenwerking aan met AgeLab 

(onderdeel van Massachusetts Institute of Technology).

Dec

Aegon vermindert het hogere langlevenrisico in Nederland 

via een kapitaalmarkttransactie die € 1,4 miljard aan 

langlevenreserves dekt.
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Dit is Aegon

Onze geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug – tot de eerste helft 
van de negentiende eeuw. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen 
in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van 
levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort 
Aegon nu tot de grootste financiële dienstverleners ter wereld. 
Ons doel staat ons daarbij altijd duidelijk voor ogen: klanten financiële 
zekerheid bieden voor later, door te beschermen wat belangrijk voor 
hen is en hen te helpen met sparen en beleggen voor de toekomst.

In de VS en Canada opereren 

we onder de naam Transamerica, 

een van de bekendste merknamen 

in de financiële dienstverlening 

in Noord-Amerika.

AU Australië
BM Bermuda
BR Brazilië
CA Canada
CN China
DE Duitsland
FR Frankrijk
HU Hongarije
HK Hongkong
IE Ierland
IN India
ID Indonesië
JA Japan 
MX Mexico
NL Nederland
UA Oekraïne
PL Polen
RO Roemenië
SG Singapore
SK Slowakije
ES Spanje
TH Thailand
CZ Tsjechië
TR Turkije
GB Verenigd Koninkrijk
US Verenigde Staten

Dit is Aegon
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Wereldwijd hebben onze bedrijfsonderdelen 

bijna 27.000 mensen in dienst, met name 

in onze drie belangrijkste markten – de VS, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

We beheren ruim € 475 miljard aan 

beleggingen voor onszelf en voor 

onze klanten.

Afgelopen jaar hebben we wereldwijd meer 

dan € 20 miljard aan pensioenen, uitkeringen 

en verzekeringsclaims uitbetaald aan 

miljoenen klanten.

26.891€ 475 miljard€ 20 miljard

Onze belangrijkste markten zijn de VS, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Ook hebben we steeds meer activiteiten in  

Centraal- en Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Aegon’s direct marketing-

dochter in Azië is actief in 

diverse landen in die regio, 

o.a. Australië, Hongkong, 

Thailand, Japan en Indonesië.
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Alex Wynaendts

CEO

“  Wij moeten openstaan 
voor nieuwe ideeën en 
nieuwe benaderingen.”

Een cultuur van  
vernieuwing

CEO Alex Wynaendts over de kansen voor  
Aegon en het openstaan voor vernieuwing.

Waarom denkt u dat de verzekeringsmarkt 

groeikansen biedt?

Bij Aegon willen we mensen helpen zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

financiële toekomst. Mensen worden 

steeds ouder en genieten langer van hun 

pensioen. Overheden moeten aan steeds 

strengere begrotingseisen voldoen en 

snijden daarom in voorzieningen. 

Interview met onze CEO, Alex Wynaendts

Bovendien leidt de sterke economische 

ontwikkeling in veel opkomende markten 

tot een groeiende middenklasse, die haar 

nieuw verworven welvaart wil beschermen 

en wil plannen voor de toekomst. Al deze 

veranderingen zorgen voor een toenemende 

vraag naar onze producten en diensten. 

Daarom denken wij dat onze groei vooruit-

zichten gunstig zijn.

8 Aegon in 2013



Hoe speelt Aegon in op die kansen?

Het is vooral een kwestie van technologie. 

Cruciaal voor ons en onze bedrijfstak is dat 

we niet alleen de veranderende behoeften 

van onze klanten begrijpen en daarop 

inspelen, maar ons ook aanpassen aan de  

manier waarop klanten hun financiële 

producten willen kopen en hoe zij met de 

aanbieders van die producten in contact 

willen komen. Dankzij de nieuwe digitale 

mogelijkheden zijn klanten nu beter in 

staat om zelf financiële producten uit te 

zoeken en met elkaar te vergelijken. Boven-

dien verwachten ze dat ze verzekerings- en 

pensioenproducten op dezelfde manier 

kunnen aanschaffen als andere producten 

– online en realtime. Wij moeten zorgen dat 

deze klanten bij ons terecht kunnen zoals 

zij willen. Dankzij nieuwe digitale platforms 

kunnen tussenpersonen tegenwoordig ook 

efficiënter werken: omdat ze minder tijd 

kwijt zijn aan administratieve taken, kunnen 

ze zich beter concentreren op het geven 

van advies. Om al deze redenen hebben we 

onze investeringen in technologie versneld, 

om zo de service aan de klant te verbeteren 

en groeimogelijkheden te benutten.

De nieuwe technologie levert ook 

nieuwe concurrenten op. Hoe staat 

Aegon daartegenover?

Online-distributie geeft nieuwe concurrenten 

gemakkelijker toegang tot de markt, maar 

biedt ons ook de gelegenheid om beter en 

vaker contact te hebben met onze klanten 

en zo hun vertrouwen te winnen. Dankzij de 

technologie kunnen we niet alleen dichter 

bij de klant komen, maar ook een echt 

onderscheidende relatie opbouwen, 

waardoor de klantloyaliteit hopelijk 

“ We hebben onze 
investeringen in 
technologie versneld, 
om zo de service aan 
de klant te verbeteren.”

toeneemt. De meeste mensen zien het 

belang van financiële zekerheid voor later 

wel in, maar om te besluiten hoe en wat 

ze daarvoor moeten doen, dat is een ander 

verhaal. Daarom is het cruciaal om voor 

hen een positieve ervaring te creëren. 

Wij streven ernaar dat klanten sneller en 

gemakkelijker met ons in contact kunnen 

komen. Ook werken wij aan een eenvoudiger 

toelichting op producten. Verder bieden 

we praktische online tools waarmee 

klanten beter inzicht kunnen krijgen in 

hun financiële situatie en behoeften en in 

de producten en diensten die beschikbaar 

zijn om daarin te voorzien.

Wij zien de sterke financiële positie van 

Aegon, de omvang en kwaliteit van ons 

productaanbod en onze distributie als 

concrete concurrentievoordelen. Klanten 

willen weten dat ze met een solide en 

betrouwbare financiële dienstverlener te 

maken hebben. Alleen al in 2013 hebben wij 

20 miljard euro aan uitkeringen en claims 

uitbetaald aan mensen die de bescherming 

van hun inkomen of hun oudedagsvoor-

ziening aan ons hebben toevertrouwd. 

Dát is wat het nakomen van onze beloften 

voor mij betekent. Wij willen iedere klant 

helpen om belangrijke doelen in  het leven 

te verwezenlijken, zoals een huis kopen, 

de studie van de kinderen financieren of 

waardig en met een gerust hart van zijn 

of haar pensioen genieten. Wij zoeken 

naar nieuwe manieren om onze klanten 

van dienst te zijn in deze belangrijke fasen 

in hun leven. Daarmee denken wij ons te 

kunnen onderscheiden.

Hoe gaat Aegon binnen de organisatie 

om met deze veranderingen?

Essentieel is dat iedereen bij Aegon begrijpt 

wat zijn of haar relatie met klanten is en 

hoe hij of zij kan bijdragen aan een echt 

onderscheidende relatie. Dat vraagt om een 

cultuur van innovatie, die nieuwe manieren 

van denken over ons werk en over ons 

contact met de klant stimuleert. Het vereist 

ook samenwerking tussen de verschillende 

bedrijfsonderdelen en landenunits om 

optimaal gebruik te maken van onze 

enorme kennis en ervaring.  De omstandig-

heden voor ons bedrijf zijn in betrekkelijk 

korte tijd ingrijpend veranderd. Bepalend 

voor ons succes zal zijn of we getalenteerde 

mensen kunnen aantrekken en vast houden 

die zich bewust zijn van deze verandering 

en ermee aan de slag willen. We moeten 

ook mensen van buiten de bedrijfstak 

aantrekken; met hun kennis en ervaring 

kunnen we de veranderingen sneller 

doorvoeren. Wij moeten openstaan voor 

nieuwe ideeën en nieuwe benaderingen. 

En daarbij moeten we lering trekken uit 

positieve én negatieve ervaringen.

Ik wil onderstrepen dat het, bij alle 

veranderingen die wij nastreven, uiteindelijk 

gaat om een betere dienstverlening aan de 

mensen die op ons rekenen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat we mensen en gezinnen iets 

van essentiële waarde te bieden hebben, 

namelijk het vooruitzicht van financiële 

zekerheid en het vertrouwen opgewassen 

te zijn tegen de onzekerheden van het 

leven. Met dit concrete doel voor ogen 

hebben we alle maatregelen van het 

afgelopen jaar genomen en zullen we in 

de toekomst nieuwe maatregelen nemen. 

In hoeverre we daarin slagen, zal echter 

niet in deze Review en ook niet in die van 

volgend jaar tot uiting komen. Waar we 

ons succes aan afmeten, zijn al die keren 

dat we een belofte aan een klant nakomen, 

dat we mensen helpen hun wensen voor 

zichzelf en hun gezin te realiseren – of 

dat nu vandaag is, of over tien, twintig of 

dertig jaar.

Alex Wynaendts

Chief Executive Officer en voorzitter van 

de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

9

Interview met onze CEO



Aegon heeft een Management Committee met dertien leden uit de 
hele organisatie. Het heeft als taak om de Management Board te 
ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van Aegon’s strategie. 
In het Management Committee zitten de zeven leden van de 
Management Board – onze CEO, Chief Financial Officer, Chief Risk 
Officer en de CEO’s van onze bedrijfsonderdelen in Amerika, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Centraal- en Oost-Europa – 
en nog zes andere hogere leidinggevenden uit de hele organisatie. 
Zowel het Committee als de Board wordt voorgezeten door onze 
CEO, Alex Wynaendts.

Ons  
senior management

Ons senior management
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V.l.n.r.:

Sarah Russell (CEO, Aegon Asset Management), Michiel van Katwijk (CFO, Aegon Amerika), Alex Wynaendts (CEO, Aegon N.V.), 

Brenda Clancy (Global Chief Technology Officer), Darryl Button (CFO, Aegon N.V.), Gábor Kepecs (CEO, Aegon Centraal- en  

Oost-Europa), Tom Grondin (Chief Risk Officer, Aegon N.V.), Marco Keim (CEO, Aegon Nederland), Mark Mullin (CEO, Aegon Amerika), 

Douglas Henck (CEO, Aegon Azië), Carla Mahieu (Global Head of Human Resources), Marc van Weede (Global Head of Strategy & 

Sustainability), en Adrian Grace (CEO, Aegon UK).

Biografieën van de leden van het Management Committee zijn te vinden op pagina 60 en 61.

Ons  
senior management
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Onze waardeketen: kapitaal en talent omzetten in rendement voor al onze stakeholders.

Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

 

Het begint met 

kapitaal. Het 

benodigde kapitaal 

voor onze activiteiten 

krijgen wij van aandeel- 

en obligatiehouders 

die in ons willen 

beleggen. Dat kapitaal 

zetten we dan in voor 

onze activiteiten, 

met name daar waar 

wij de beste vooruit-

zichten voor groei en 

rendement zien.

Wij hebben 

getalenteerde 

mensen in dienst en 

zorgen dat zij altijd 

over de nodige kennis, 

vaardigheden en 

apparatuur 

beschikken.

Wij gebruiken hun 

expertise voor de 

ontwikkeling, 

prijsstelling en 

verkoop van de 

diensten waar onze 

klanten behoefte 

aan hebben. 

Als klanten onze 

producten kopen, 

vertrouwen ze geld 

aan ons toe, dat wij 

verantwoord beleggen. 

Wij zorgen dat het zijn 

waarde behoudt en 

geleidelijk meer waard 

wordt. Via onze 

producten beschermen 

we ook wat belangrijk 

is voor onze klanten; 

we beheersen de 

risico’s voor hen en 

helpen hen met sparen 

en beleggen voor de 

toekomst.

De aanspraken die 

klanten op ons hebben 

voor onder meer 

lijfrentes, pensioenen 

en schades worden 

betaald uit het 

behaalde rendement.

We maken ook winst, 

die we aan onze 

beleggers uitkeren in 

de vorm van dividend 

en coupons.

En we dragen bij aan 

de samenleving, door 

belasting te betalen, 

producten en diensten 

in te kopen en in lokale 

gemeenschappen te 

investeren.

Waarde   
creëren
Aegon is een financiële dienstverlener. Wij leveren met name 
levensverzekeringen en pensioenen en beheren financiële activa. 
Veel van onze producten hebben een zeer lange looptijd. Hoe zorgen 
we dat we – als het zo ver is – de pensioenen, uitkeringen en claims 
kunnen uitbetalen die klanten van ons verwachten... en dat we toch 
winst kunnen uitkeren aan onze beleggers?

Waarde creëren
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Onze waardeketen is essentieel. Die laat 

zien hoe wij waarde creëren voor onze 

klanten, maar ook voor onze medewerkers, 

zaken partners, beleggers en de lokale 

gemeen schappen waarin we actief zijn.

In dit jaaroverzicht gaan we nader in op onze 

waardeketen. We kijken ook naar de vijf 

kerntrends die de leven- en pensioenbranche 

naar verwachting de komende jaren zullen 

bepalen: vergrijzing, aanhoudende 

economische onzekerheid, veranderingen 

in wet- en regelgeving, de opkomst van 

nieuwe technologieën en het toenemende 

belang van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Aan de hand van deze trends 

onderzoeken we de kansen en bedreigingen 

waar Aegon momenteel mee te maken 

heeft. We bespreken hoe we daarmee 
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Belang voor AegonBelang voor Aegon

Deze matrix is gebaseerd op enquêtes die in november-december 2013 zijn gehouden onder belangrijke stakeholders en leden van het Management Committee van Aegon. 
Hun is gevraagd om het belang van onderwerpen aan te geven op een schaal van 1 tot 10 (met 10 als belangrijkste). De grootte van ieder blok geeft aan hoe vaak een bepaald 
onderwerp als ‘materieel’ is aangemerkt. Omwille van de onpartijdigheid is de enquête onder stakeholders uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Steward Redqueen.

Onze vijf kerntrends:

Vergrijzing Economische onzekerheid Veranderingen in wet- en regelgeving

Opkomst van nieuwe technologieën Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ketenbeheer

Scholing en
loopbaan-

ontwikkeling
Financiële

educatie

Milieu- en maatschappelijke
e�ecten van beleggingen

Diversiteit 
medewerkers

Koers aandeel Aegon

Behoefte 
aan talent

Vergrijzing 

Risico- en 
kapitaalmanagement

Vertrouwen van publiek

Toegenomen 
sectorregelgeving

Opkomst van nieuwe
technologieën

Volatiliteit economie 
en financiële markten

Betrokkenheid 
medewerkers

Afstemming 
met stakeholders

Bonussen en 
eerlijke beloning

Opkomst China en 
andere BRIC-landen

Bedrijfs-
reorganisatie

Ecologische 
voetafdruk

Productprestaties 
en klantenservice

omgaan en hoe deze binnen onze strategie 

voor de langere termijn passen.

Hoe zijn deze kerntrends 
vastgesteld?
Het vaststellen van ‘materiële onderwerpen’ 

is een belangrijk onderdeel van onze 

verslag geving. Het is ook een van de 

uitgangspunten binnen de richtlijnen van 

het Global Reporting Initiative. ‘Materiële 

onderwerpen’ zijn die aspecten waarvan wij 

denken dat ze de meeste invloed zullen 

hebben op onze prestaties en onze bedrijfs-

omgeving. Voor het vaststellen daarvan is 

zowel interne als externe input gebruikt. Wij 

hebben naar lokale stakeholders geluisterd. 

Ook hebben we een meer formele enquête 

gehouden onder een aantal belangrijke 

stakeholders. Hen is gevraagd om een 

aantal onderwerpen te beoordelen – van 

milieu tot medewerkersdiversiteit en van 

publiek vertrouwen tot productprestaties. 

Vervolgens is ons hoger management 

gevraagd hetzelfde te doen. Op basis van al 

deze informatie is een ‘materialiteitsmatrix’ 

samengesteld (zie onder).

Deze matrix laat zien hoe belangrijk 

onderwerpen en trends zijn – voor ons als 

onderneming én voor onze stakeholders. Op 

basis hiervan kunnen we onze vijf ‘kerntrends’ 

vaststellen. Elk van deze trends is hieronder 

in kleur weergegeven. Een groot deel van de 

andere trends – de grijze blokjes – hebben 

heel veel te maken met onze kerntrends, 

met name betrokkenheid medewerkers, 

risico- en kapitaalmanagement, product-

prestaties en klantenservice.

Waarde creëren, waarde delen
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Onze vijf kerntrends

1 Vergrijzing

De wereld vergrijst. Halverwege deze eeuw 
zullen er wereldwijd bijna 1,5 miljard mensen 
ouder dan 65 zijn. Veel landen kunnen zich 
geen royale staatspensioenen meer 
veroorloven.  

Waar zien we kansen en bedreigingen? 

Mensen moeten zelf meer verantwoordelijk-
heid nemen voor hun pensioen. Daardoor 
ontstaat er meer vraag naar het soort 
producten dat Aegon aanbiedt. Tegelijkertijd 
moeten we meer pensioenen uitbetalen 
naarmate ons klantenbestand ouder wordt.

En hoe gaan we daarmee om?

We hebben veel producten eenvoudiger en 
begrijpelijker gemaakt. Verder is ons totale 
productaanbod beter afgestemd op de 
behoeften van onze klanten. In Nederland 
hebben we de risico’s in verband met de 
hogere levensverwachting gereduceerd door 
middel van longevity swaps.

Waar heeft dit invloed op 
de waardeketen?

Kapitaal Vertrouwen

Uitkeringen

2 Economische  
onzekerheid

Het economisch herstel blijft onzeker.  
Het gaat beter met de wereldeconomie, maar 
in veel Europese landen komt de groei maar 
traag op gang. De financiële markten zijn 
scherp gestegen maar blijven volatiel. De 
rente is nog steeds historisch laag.

Waar zien we kansen en bedreigingen? 

Economische groei is goed nieuws voor 
Aegon. In opkomende markten heeft de groei 
de afgelopen jaren gezorgd voor een 
groeiende middenklasse en een toenemende 
vraag naar financiële producten.
Volatiele financiële markten kunnen echter 
extra risico opleveren, en de lage rente kan 
de winst drukken.

En hoe gaan we daarmee om?

We hebben onze kapitaalpositie verder 
versterkt en een ‘kapitaalbuffer’ aange-
houden als bescherming tegen sterke 
schommelingen op de financiële markten. 
Daarnaast zijn de risico’s verlaagd door de 
verkoop van bepaalde producten af te 
bouwen, risico’s af te dekken en het accent 
te verleggen van spread-activiteiten naar 
fee-activiteiten. Bovendien is er een 
gedisciplineerd prijsbeleid gevoerd, dat 
waarde boven volume plaatst. We hebben 
onze aanwezigheid in sommige opkomende 
markten uitgebreid en waar mogelijk 
verder bezuinigd.

Waar heeft dit invloed op 
de waardeketen?

Kapitaal Vertrouwen

Winst

Waar krijgt onze sector de 
komende jaren mee te maken? 
Welke factoren hebben invloed 
op de aanschaf van levensver-
zekeringen of pensioenen? 
Welke rol speelt nieuwe 
technologie daarbij? Wat zijn 
de kansen en bedreigingen voor 
ons als onderneming? Wij hebben 
vijf kerntrends vastgesteld die de 
komende jaren vermoedelijk 
bepalend zullen zijn voor de 
leven- en pensioenbranche.  
In de tabel hiernaast geven we 
ook aan welke maatregelen wij 
nemen om in te spelen op deze 
veranderingen.

Onze vijf kerntrends
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3 Veranderingen in  
wet en regelgeving

De manier waarop onze producten worden 
gekocht en verkocht, is aan het 
veranderen.  Op grond van nieuwe 
regelgeving mogen er in Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk sinds vorig jaar geen 
provisies meer worden betaald aan 
tussenpersonen.

Waar zien we kansen en bedreigingen? 

De nieuwe regelgeving betekent een kans om 
een veel hechtere, directere band met onze 
klanten tot stand te brengen. Dat vereist 
echter wel de juiste producten en de juiste 
mate van service aan de klant.

En hoe gaan we daarmee om?

We investeren in nieuwe distributiekanalen, 
ook via internet. We breiden de directe 
verkoop aan klanten uit en hebben de service 
aan de klant verbeterd. Ook hebben wij ons 
prijs- en productontwikkelingsbeleid 
aan gepast om te zorgen dat de belangen 
van klanten centraal blijven staan in onze 
producten en diensten.

Waar heeft dit invloed op 
de waardeketen?

Vertrouwen

Uitkeringen

4 Opkomst van nieuwe 
technologieën

Door de technologie is het gedrag van 
klanten veranderd. Klanten zijn meer bereid 
om financiële producten zelf via internet uit te 
zoeken en aan te schaffen. De zichtbaar heid 
in termen van prijsbeleid en klanten service is 
nog nooit zo groot geweest.

Waar zien we kansen en bedreigingen? 

Technologie zorgt voor meer concurrentie, met 
name van online-only aanbieders. Maar voor 
ondernemingen als Aegon ligt hier ook een 
kans om de bestaande distributiekanalen uit 
te breiden met online-distributie. 

En hoe gaan we daarmee om?

We hebben onze online-activiteiten 
uitgebreid en geïnvesteerd in sociale media. 
Begin dit jaar hebben we in de VS een 
corporate venture-fonds opgezet om te 
investeren in start-ups in financiële 
technologieën. Tegelijkertijd hebben we 
andere vormen van distributie versterkt, 
onder meer via banken, en overwegen 
we≈ook met bekende winkelketens en 
internetwinkels te gaan samenwerken.

Waar heeft dit invloed op 
de waardeketen?

5 Maatschappelijk ver
antwoord ondernemen

Men verwacht in toenemende mate van 
ondernemingen dat ze “correct handelen”.  
Ondernemingen hebben nog nooit zo onder 
druk gestaan om te laten zien dat ze zich 
verantwoord gedragen ten aanzien van hun 
personeelsbeleid, hun investeringen, het 
betalen van belastingen en het inkopen van 
producten en diensten.

Waar zien we kansen en bedreigingen? 

De druk is niet alleen afkomstig van 
maatschappelijke organisaties en de media, 
maar ook van klanten en medewerkers. 
Dat er kritischer wordt gekeken, brengt 
natuurlijk potentiële bedreigingen met zich 
mee – maar ook voordelen voor bedrijven 
die verantwoord willen ondernemen. 
Steeds meer mensen willen graag werken 
voor een bedrijf dat dezelfde normen en 
waarden hanteert als zijzelf.

En hoe gaan we daarmee om?

Intern hebben we regelingen ingevoerd voor 
vrijwilligerswerk door medewerkers en is het 
diversiteits-, arbo- en talentmanagement-
beleid aangescherpt. De betrokkenheid van 
onze medewerkers  is verbeterd. Aan de 
zakelijke kant hebben we sociale en milieu-
normen ingevoerd voor onze beleggingen 
en≈voor de keuze van leveranciers. Verder 
zijn we aanzienlijk meer gaan beleggen op 
terreinen als duurzame energie en sociale 
woningbouw. 

Waar heeft dit invloed op 
de waardeketen?

 
SamenlevingUitkeringen

VertrouwenTalent VertrouwenTalent
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Gordon Greig
Platform Director, Aegon UK
Verenigd Koninkrijk

Kapitaal beheren

€25,5miljard
Ook vorig jaar hebben we een sterke kapitaal-
positie weten te behouden, met een totale 
kapitalisatie van ruim € 25 miljard.

Tijdens de economische recessie hebben we hoge 
ratings weten te behouden. Standard & Poor’s 
beoordeelt onze activiteiten in de VS en Nederland 
met AA- en in het Verenigd Koninkrijk met A+.

AA-

“Door de veranderingen in de Britse regelgeving 

mochten we adviseurs geen provisie meer betalen 

voor de verkoop van onze producten. Dus moesten 

we de klant centraal stellen in onze propositie; 

alles moest worden ingericht rond de klant. 

Met Aegon Retirement Choices kunnen klanten 

nu hun pensioenopbouw bijhouden en 

gepensioneerde klanten hun inkomen beheren 

 – handig en makkelijk via internet.

“Bij het opzetten van het platform hebben we veel 

geleerd van onze collega’s van Transamerica, 

waarna deze kennis is afgestemd op de Britse 

markt. Het is een doorslaand succes. Door samen 

te werken hebben we Aegon Retirement Choices 

in een maand of tien in de markt weten te zetten. 

Vorig jaar kregen we ruim £ 1 miljard in beheer, 

en dit jaar streven we naar minimaal £ 3 miljard.

Het is natuurlijk nog een hele klus om het platform 

leuk en interessant te houden. Momenteel 

werken we onder meer aan Retiready, een direct-

to-customer-ervaring voor klanten die niet via 

tussenpersonen bij ons komen. Ons streven is om 

het hele Verenigd Koninkrijk pensioenbewust te 

maken. Met dit platform, Aegon Retirement 

Choices, zijn we al een heel eind op weg.”

Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

“Waarom we Aegon Retirement Choices hebben ontwikkeld? 
Omdat we wisten dat we mee moesten met de markt.”

Kapitaal beheren
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Klaar voor  
pensioen 

“ We hebben alles ingericht 
rond de klant.”
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Als onderneming beschikken wij over 

aanzienlijke reserves. Maar ook naast die 

reserves hebben we nog kapitaal nodig. Dat 

fungeert als buffer, zodat we in ongunstige 

marktsituaties verliezen kunnen opvangen 

en onder alle omstandigheden aan onze 

verplichtingen jegens klanten en 

polishouders kunnen blijven voldoen.

Wij trekken kapitaal aan vanuit diverse 

bronnen. Het meeste komt van onze 

aandeelhouders, de rest van andere 

beleggers die door Aegon uitgegeven 

schuldpapier en ‘capital securities’ hebben 

gekocht. Wij financieren onze activiteiten 

onder meer met de uitgifte van obligaties 

in het kader van een emissieprogramma 

(‘debt issuance program’) ter waarde van 

$ 6 miljard. Ook doen we regelmatig een 

beroep op de geldmarkt en hebben we 

back-up kredietfaciliteiten met internationale 

kredietverstrekkers voor noodgevallen (waar 

we tot dusver nog niets van hebben benut).

Het benodigde kapitaal voor 
onze activiteiten krijgen wij van 
aandeel- en obligatiehouders 
die in ons willen beleggen.

Kapitaal beheren

1  Gebaseerd op methodiek 2013. Vanaf begin 2014 wijzigen wij enkele van onze waarderingsgrondslagen, waardoor 
ook de grondslag voor het berekenen van onze leverage en dekking rentelasten verandert. Voor meer informatie 
verwijzen wij naar ons Annual Report 2013, pagina 89.

Om tegen gunstige voorwaarden aan kapitaal 

te komen, is het van belang om een solide 

balans te hebben. Daarmee kunnen we hoge 

ratings behouden, waardoor beleggers 

vertrouwen in ons zullen hebben en we over 

het algemeen tegen een lagere rente kunnen 

lenen. Al onze huidige ratings – van Standard 

& Poor’s, Moody’s, Fitch en A.M. Best – 

staan voor een ‘sterke tot zeer sterke 

capaciteit’ om aan onze verplichtingen te 

voldoen. Bij het beheren van ons kapitaal 

kijken we naar diverse kapitaalratio’s. Eén 

daarvan is die van de Europese verzekerings-

richtlijn, die de sterkte van de kapitaal-

positie weergeeft. Intern hanteren we ook 

nog twee andere maatstaven. De eerste is 

onze leverage, oftewel de verhouding 

tussen geleend geld en eigen vermogen. 

De tweede is ons vermogen om die schulden 

af te lossen; dit noemen we onze fixed charge 

coverage (dekking rentelasten). Eind vorig 

jaar hadden we beide targets net niet gehaald, 

maar we verwachten in 2014 weer binnen de 

marge te zitten1. Onze schuld is afgelopen 

jaar met circa € 1 miljard gereduceerd en in 

2014 willen we deze verder terugbrengen.

Tijdens de recente financiële crisis werd 

kapitaal een probleem voor veel beleggers. 

Door de dalende aandelenkoersen, 

toegenomen financiële risico’s en het 

verlies van vertrouwen kwam met name bij 

banken de balans fors onder druk te staan, 

maar ook bij sommige verzekeraars, 

inclusief Aegon.

Onze insteek is geweest om een extra 

kapitaalbuffer aan te houden om de sterke 

schommelingen op de financiële markten 

beter te kunnen opvangen. Nu, zes jaar na 

het uitbreken van de financiële crisis, is 

die extra buffer nog steeds van belang. 

We toetsen onze kapitaalpositie regelmatig 

tegen worst case-scenario’s. Dat doen we 

ook voor onze liquiditeitspositie, zodat de 

bedrijfsonderdelen altijd over voldoende 

liquide middelen beschikken om aan hun 

verplichtingen jegens klanten en 

zakenpartners te kunnen voldoen.

De afgelopen jaren hebben we de kapitaal-

positie van zowel de operationele units als 

de holding versterkt. Eind 2013 lagen de 

vermogensratio’s zowel in de VS als in 

Nederland, onze twee grootste units, boven 

de targets die we onszelf hadden gesteld. 

In het Verenigd Koninkrijk was het target 

niet gehaald. Daarom werd er overtollig 

kapitaal van elders overgebracht om de 

ratio’s ook hier verder te versterken. 
-€ 1 miljard
Afgelopen jaar hebben we onze schuld met 
€ 1 miljard gereduceerd en in 2014 willen 
we deze verder terugbrengen.
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Het laatste bedrag – £ 150 miljoen – werd 

eind vorig jaar overgemaakt.

...Dat kapitaal zetten we dan in voor 
onze activiteiten, met name daar 
waar wij de beste vooruitzichten 
voor groei en rendement zien.

Nu we toegang hebben tot kapitaal, is het 

doel om dat zo veel mogelijk in te zetten 

voor activiteiten waarvan wij denken dat ze 

te zijner tijd betere groeivooruitzichten en 

een hoger rendement zullen opleveren. 

Bovenstaande grafieken tonen Aegon’s totale kapitalisatie per eind 2013, plus de bruto financiële leverage en dekking rentelasten. De financiële leverage omvat primair hybride 
e�ecten, en daarnaast langlopende leningen en commercial paper. De dekking rentelasten geeft het onderliggend resultaat vóór belastingen weer als percentage van de rentelasten. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar het Annual Report 2013.
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Voor de belangrijkste operationele units 

hebben we duidelijke targets gesteld voor 

het rendement op eigen vermogen. In de VS, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk 

streven we voor 2015 naar een rendement 

op eigen vermogen van ongeveer 8%. 

Vanwege de aard van onze activiteiten in 

Centraal- en Oost-Europa leggen we daar 

de lat hoger: tussen 13% en 17%.

De afgelopen jaren hebben we fors gere-

organiseerd. Er zijn activiteiten verkocht die 

niet aansloten bij onze strategie of niet 

voldoende rendement opleverden. Zo is 

ons herverzekeringsbedrijf Transamerica Re 

afgestoten. Verder zijn de Britse onder-

delen Guardian Assurance en Positive 

Solutions verkocht. Door deze verkopen 

en de afbouw van risiso’s (‘de-risking’) zijn 

de afgelopen jaren miljarden euro’s aan 

kapitaal vrijgekomen – dat elders weer kan 

worden geïnvesteerd of gebruikt kan 

worden om schulden te verlagen.

Globaal gezien zetten we in op drie 

gebieden: we investeren meer in onze 

kernactiviteiten, we breiden de distributie 

uit en we kijken uit naar nieuwe markten – 

zodra er zich kansen voordoen.
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internet en via winkels en andere partners. 

In de VS is reeds een vijfde van de omzet 

uit onze levens- en risicoverzekeringen 

afkomstig van distributiekanalen die pas na 

2008 zijn aangeboord.

Zoals gezegd zijn veel van deze aanpas-

singen een reactie op nieuwe wet- en regel-

geving of veranderingen in klantengedrag. 

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is 

er een wettelijk verbod op provisies voor 

tussenpersonen ingevoerd. In de VS is de 

gezondheidszorg ingrijpend hervormd. 

Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer 

klanten financiële producten via internet 

uitzoeken en aanschaffen, wat voor Aegon 

nieuwe markten en nieuwe kansen oplevert.

Kapitaal beheren

De afgelopen jaren hebben we het beheerd vermogen van onze pensioenbedrijven in de VS, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gestaag  

zien groeien. Samen zijn deze tegoeden sinds 2010 met meer dan 33% toegenomen. Dit is een teken dat ons at-retirement-bedrijf nog steeds 

klanten aantrekt.  

hervormingen hebben al miljoenen nieuwe 

spaarders opgeleverd, en de komende jaren 

verwachten we nog meer nieuwe deel-

nemers aan bedrijfsspaarregelingen.

In Centraal en OostEuropa heeft ons 

pensioenbedrijf een moeilijke tijd door ge-

maakt vanwege wetswijzigingen in sommige 

landen waardoor particuliere pensioenrege-

lingen feitelijk zijn genationali seerd. Daarom 

hebben we ingezet op nieuwe producten. 

In belangrijke levens verzekeringsmarkten, 

zoals Hongarije en Polen, zijn we al goed 

gepositioneerd. We groeien ook door middel 

van overnames, onder meer van Fidem Life, 

de vijfde levens verzekeraar van Oekraïne, 

en van de levensverzekerings- en pensioen-

activiteiten van Eureko in Roemenië.

Op distributiegebied werken we verder 

aan de uitbouw van traditionele kanalen, 

zoals tussenpersonen, banken en financieel 

adviseurs, maar ook de distributie via 

In de VS zijn we ons productaanbod aan het 

diversifiëren, met name in de zin van levens-

verzekeringen, at-retirement-producten, 

aanvullende ziektekosten verzekeringen 

en beleggingsfondsen. Dit heeft te maken 

met verschuivingen in de vraag door de 

invoering van de nieuwe zorgwet en het feit 

dat er steeds meer Amerikaanse baby-

boomers met pensioen gaan.

In Nederland willen we het onderdeel 

bedrijfs pensioenen uitbouwen. Hier behoren 

we reeds tot de grootste pensioen-

aanbieders. Veel kleinere bedrijfspensioen-

fondsen staken hun activiteiten en dat biedt 

mogelijkheden voor verzekeraars als Aegon.

In het Verenigd Koninkrijk zijn we ons 

Workplace Savings-bedrijf aan het uit-

breiden. De totale inkomsten uit pensioen-

regelingen via de werkgever zullen hier 

de komende tien jaar naar verwachting 

ruim verdubbelen. De Britse pensioen-
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Een leidende positie
Drie jaar geleden hebben we onszelf een helder doel gesteld: om 

op alle gekozen markten een leidende positie te verwerven. Dat 

betekent niet per se dat we de grootste moeten zijn. Het betekent 

wel dat we door onze klanten en zakenpartners het meest worden 

aanbevolen. En het betekent ook dat we de meest geprefereerde 

werkgever zijn in onze sector. Immers, hoe gemotiveerder en 

betrokkener onze medewerkers , hoe beter de service aan onze 

klanten. Met het oog op die ambitie zijn er vier strategische 

doelstellingen geformuleerd. Voor elke doelstelling zijn prestatie-

indicatoren vastgesteld en in sommige gevallen ook targets om de 

voortgang beter te kunnen meten. Als onderneming zijn we bezig 

deze doelstellingen te verwezenlijken – maar natuurlijk blijft er 

werk aan de winkel.

Kapitaaloverschot
In de drie jaren van 2013 tot 2015 geven we meer geld uit aan 

nieuwe activiteiten en daarnaast aan vermindering van onze 

schuld, uitkering van dividend en investeringen in onze strategie. 

Dit is onderdeel van ons plan voor kapitaalgebruik. Ongeveer de 

helft van onze kasstromen zal dan naar nieuwe activiteiten gaan. 

De rest – circa € 3,5 miljard – wordt in drieën verdeeld. Eén 

gedeelte gebruiken we om onze schuld te verminderen, namelijk 

door het terugkopen van een deel van de bedrijfsobligaties die 

we hebben uitgegeven (in maart dit jaar hebben we voor $ 550 

miljoen aan zogeheten junior perpetual capital securities 

teruggekocht). Een tweede tranche is bestemd voor de uitkering 

van dividend aan onze aandeelhouders; de rest kunnen we 

gebruiken om in onze strategie te investeren. 

Strategische 
doelstelling

Wat houdt deze 
doelstelling in?

Prestatie-indicator* Waarom deze 
indicator?

Target

 Optimize 
our portfolio

Investeren in activiteiten 
met een sterke groei en 
hoog rendement en terug-
trekken uit activiteiten die 
niet meer aan onze 
doelstellingen voldoen.

•	% resultaat uit fees.
•	% verkopen direct aan 

klant.

Om een beter evenwicht te 
realiseren tussen resultaat 
uit fee-activiteiten, spread-
activiteiten en onderliggen-
de verzekeringsactiviteiten.

Verdubbeling resultaat uit fee-
activiteiten naar 30%-35% 
van onderliggend resultaat 
vóór belastingen in 2015. We 
verwachten de komende jaren 
een toename in directe 
verkoop en deze trend zal 
waarschijnlijk doorzetten.

 Strengthen 
customer 
loyalty

De dienstverlening 
verbeteren, ons product-
aanbod uitbreiden en 
investeren in nieuwe 
distributiekanalen.

•	% Aegon-bedrijven dat 
de Net Promoter Score 
(NPS) gebruikt om 
klantloyaliteit te meten.

•	NPS-resultaat.

Om mogelijkheden te 
vinden voor verbetering van 
producten en diensten en te 
zorgen dat klanten langer 
bij ons blijven.

Momenteel hanteren we geen 
algemene target voor NPS-
resultaat; al gebruiken we 
lokaal wel bepaalde targets. 
Ons uiteindelijke doel is om 
door onze klanten het meest 
te worden aanbevolen.

 Pursue 
operational 
excellence

Kosten verlagen, innovatie 
stimuleren en onze wereld-
wijd beschikbare middelen 
beter benutten.

•	Verhouding kosten/
vermogen.

•	Verhouding kosten/
winst.

Om de efficiency te 
verbeteren en de voortgang 
op dit gebied beter te 
kunnen bijhouden.

We publiceren geen targets 
maar streven naar jaarlijkse 
verbetering van deze cijfers.

 Empower 
our employees

Medewerkers de nodige 
instrumenten en training 
verschaffen om klanten van 
dienst te zijn en hun eigen 
professionele ambities te 
verwezenlijken.

•	Employee engagement 
score.

•	Employee enablement 
score.

Om de medewerkers 
betrokkenheid te vergroten 
en te zorgen dat 
medewerkers over de 
nodige instrumenten en 
training beschikken.

Ons doel is om in 2015 de 
‘favoriete werkgever’ te zijn 
in onze sector. Volgens de 
gehanteerde benchmark scoort 
Aegon in 2014 vijf punten 
boven de norm voor mede-
werkers betrokkenheid in de 
financiële sector.

* Voor definities en methodiek, zie pagina 76.
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Leren, groeien    
en plannen

Ashley Moore
Customer Service Supervisor, Transamerica,
Verenigde Staten  

Talent stimuleren

Talent stimuleren

“Wij nemen scholing serieus, 
dus we blijven altijd groeien.”
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90%+
Wereldwijd kan meer dan 90% van onze medewerkers 
gebruikmaken van deeltijdwerk of flexibele werktijden.

“Als we op zoek zijn naar nieuwe mensen, gebruiken 
we talentontwikkeling als selling point. Daar zijn we 
heel serieus mee bezig.”  

“We bieden allerlei cursussen aan, dus iedereen 

leert voortdurend bij. Het gaat erom dat je in je 

huidige rol kunt groeien, en in een nieuwe rol 

voor de toekomst.”

“Favoriet bij Transamerica is ‘Managing for 

Tomorrow’, een intensieve tweedaagse cursus 

over management- en leiderschapsvaardigheden. 

Ook populair is de cursus ‘Individual Transition’, 

waarin medewerkers leren omgaan met 

veranderingen in de organisatie.” 

“Er zijn er uiteraard nog veel meer. En we maken 

het onze medewerkers zo makkelijk mogelijk. 

We hebben een online Employee Service Center, 

waar zij terecht kunnen met vragen over hun 

loonstrookje. En van daaruit is er een link naar 

onze talentontwikkelingssite, waar heel veel 

informatie is te vinden over scholings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden.” 

“Als afdeling moeten we op alle fronten bijblijven. 

De afgelopen jaren hebben we ons bijvoorbeeld 

moeten verdiepen in de hervormingen in de 

gezondheidszorg, en we hebben trainingen 

gehouden om medewerkers te leren werken 

met ons nieuwe online HR-informatiesysteem. 

Maar het belangrijkste is om mensen te helpen 

met hun carrière, met bijleren, groeien en 

plannen voor de toekomst.”

€2,1 miljard

Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

Afgelopen jaar hebben we € 2,1 miljard uitgegeven aan 
personeel via salarissen, bonussen, scholing, persoonlijke 
ontwikkeling, enz.
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Het zijn onze medewerkers die de onder-

neming máken – die zorgen voor de 

ontwikkeling, prijsstelling en verkoop van 

nieuwe producten, die risico’s beheersen 

en zorgen voor topservice aan de klant. 

Wereldwijd hebben onze bedrijfsonderdelen 

bijna 27.000 medewerkers, waarvan twee 

derde in de VS, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk. Ook hebben we flinke aantallen 

medewerkers in Centraal- en Oost-Europa, 

Azië en Latijns-Amerika. De afgelopen jaren 

hebben we het aantal medewerkers in onze 

belangrijkste markten moeten inkrimpen. 

Afgelopen jaar zijn er netto echter 1.7871 

banen bijgekomen, grotendeels dankzij de 

groei in de VS en sommige opkomende 

markten. Eind 2013 was bijna één op de vier 

Aegon-medewerkers werkzaam in een 

opkomende economie.

Wij hebben getalenteerde mensen 
in dienst en zorgen dat zij altijd over 
de nodige kennis, vaardigheden en 
apparatuur beschikken.

Talent stimuleren

Als onderneming hebben we behoefte aan 

allerlei kennis en vaardigheden, onder meer 

op het gebied van accountancy, actuariaat, 

IT, marketing, communicatie, juridische 

zaken, productontwikkeling, risico-

management en klantenservice. Om deze 

mensen aan te trekken, en te zorgen dat 

ze bij Aegon blijven, moeten we het juiste 

pakket aanbieden: uiteraard een goed 

salaris, maar ook goede professionele 

vooruitzichten en carrièrekansen.

Als werkgever passen wij ons aan aan 

veranderingen in de arbeidssfeer. Dankzij 

technologische ontwikkelingen kan er 

efficiënter en flexibeler worden gewerkt. 

‘Een baan voor het leven’ bestaat haast 

niet meer. Daar komt bij dat steeds meer 

mensen graag willen werken voor een 

bedrijf dat niet alleen goede arbeids-

voorwaarden biedt, maar ook dezelfde 

normen en waarden hanteert als zijzelf.

Maar het gaat niet alleen om het aantrekken 

en vasthouden van getalenteerde mensen; 

het gaat er ook om dat ze gemotiveerd en 

betrokken zijn en dat ze over de juiste kennis 

en instrumenten beschikken om hun werk 

te doen. Hoe gemotiveerder en betrokkener 

onze medewerkers – dankzij goede arbeids-

voorwaarden, carrièrevooruit zichten en 

scholing – hoe beter de service aan de klant. 

En daar profiteren wij als onderneming van, 

maar onze aandeelhouders ook.

Arbeidsvoorwaarden
In 2013 gaven we bijna € 1,3 miljard uit 

aan salarissen en nog eens € 774 miljoen 

aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Daarmee vormen onze medewerkers ieder 

jaar een grote investering, maar ook een 

belangrijke asset. Naast basissalaris, 

vakantietoeslag en sociale premies bieden 

wij ook extra arbeidsvoorwaarden zoals 

deeltijdwerk, flexibele werktijden, ouder-

schapsverlof, gezondheidsonderzoek en een 

regeling op grond waarvan medewerkers 

elk jaar betaald verlof kunnen opnemen 

voor lokaal vrijwilligerswerk. Momenteel 

kan 90-95% van onze medewerkers 

gebruikmaken van deeltijdwerk of flexibele 

werktijden, wat met name belangrijk is om 

medewerkers met een gezin vast te 

houden. Verder hebben we momenteel 

bedrijfspensioenregelingen waar zo’n 

55.000 (oud-)medewerkers onder vallen.

Veel medewerkers krijgen naast een vast 

salaris ook een zogenoemde variabele 

beloning. Deze is gekoppeld aan hun eigen 80%
In 2013 heeft 80% van alle Aegon
medewerkers een bijscholings of andere 
cursus gevolgd. 

1  Cijfer voor netto-aantal nieuwe banen is totale 
aantal nieuwe werknemers min aantal ontslagen. 
Omvat geen medewerkers die vrijwillig zijn 
vertrokken of met pensioen zijn gegaan. Heeft geen 
betrekking op medewerkers van geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures.

24 Aegon in 2013



prestaties, de prestaties van de onderneming 

of een combinatie daarvan. Afgelopen jaar 

hebben we bijna € 166 miljoen aan variabele 

beloningen betaald, in contanten en in 

aandelen. Meer dan twee derde van onze 

medewerkers komt hiervoor in aanmerking. 

Voor ons zijn variabele beloningen 

essentieel om talent aan te trekken en vast 

te houden en om het succes van Aegon ook 

op de lange termijn te waarborgen. Maar 

wij zijn ons ook bewust van de valkuilen. 

Daarom omvat ons Global Remuneration 

Framework een aantal veiligheden: het 

Ons wereldwijde personeelsbestand
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hanteren van maximumbedragen, het 

toepassen van zowel financiële als niet-

financiële targets, het spreiden van de 

uitbetaling over ten minste drie jaar, en de 

mogelijkheid om bonussen terug te 

vorderen als er naderhand sprake blijkt van 

wangedrag of als er een financiële correctie 

nodig is. Bovendien gelden er afzonderlijke 

regels voor ‘controlefuncties’, zoals audit 

en risicomanagement, om hun onafhankelijk-

heid te waarborgen. Het uitgangspunt 

voor Aegon’s beloningsbeleid is ‘beloning 

naar prestatie’.

Integrity Ed.
Ons scholingsprogramma Integrity Ed 

bereikt bijna 12.000 medewerkers in de 

VS en Canada. In 2013 doorliepen zij 

modules over onze gedragscode, het 

belang van privacy en geheimhouding 

van vertrouwelijke informatie, onderling 

vertrouwen op de werkplek, en normen 

voor ethisch marktgedrag. Er was ook 

een module gewijd aan informatie-

beveiliging, bedoeld om medewerkers te 

leren mogelijke risico’s te onderkennen 

– en dat is gezien de recente 

ontwikkelingen in de IT essentieel. Naast 

Integrity Ed is er ook Take 15: intensieve 

sessies van een kwartier per maand, 

specifiek voor managers. Afgelopen jaar 

werd daarbij ingegaan op juridische 

kwesties, medewerkersdiversiteit en 

eerlijke arbeidsomstandigheden. Zowel 

Take 15 als Integrity Ed is 24 uur per dag 

toegankelijk voor medewerkers.
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Talent stimuleren
Aegon hanteert een gestructureerde en 

gecoördineerde aanpak van talent-

management, waarbij talent om te 

beginnen wordt opgespoord en vervolgens 

wordt gestimuleerd met scholings- en ont-

wikkelingsprogramma’s. Het uiteindelijke 

doel is om medewerkers carrièrekansen te 

bieden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat 

wij als onderneming de juiste deskundigheid 

in huis hebben voor verdere groei.

We werken met talent reviews om de 

bestaande kennis en vaardigheden van 

medewerkers in kaart te brengen, met 

name binnen het hoger management en 

strategisch belangrijke functies. We voeren 

met al onze medewerkers periodieke 

functioneringsgesprekken om individuele 

sterke en zwakke punten vast te stellen, 

zo nodig bijscholing te organiseren of, in 

andere gevallen, een carrièretraject uit te 

stippelen. We zorgen voor een duidelijke 

samenhang tussen prestatiebeoordelingen, 

scholing en persoonlijke ontwikkeling. 

Voor hogere leidinggevende functies zijn er 

duidelijke opvolgingsplannen en brengen 

we het ‘verlooprisico’ in kaart (het risico dat 

een senior manager om welke reden dan 
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Dichter bij de klant
In 2010 zijn we gestart met een klanten rijbewijs-programma voor medewerkers die 

normaal gesproken geen direct klantencontact hebben. Zij krijgen circa twintig uur 

praktijktraining, waarbij ze gesprekken voeren met klanten en zo meer inzicht krijgen in 

de wensen en behoeften van klanten. De meeste deel nemers zijn bestuurders, managers 

en medewerkers van stafafdelingen zoals Legal, Finance, Communications en Compliance. 

In eerste instantie is het programma ingevoerd bij Aegon Nederland en Aegon USA. 

Momenteel wordt het uitgebreid naar ons hoofdkantoor; volgend jaar volgt Roemenië en 

komt er een proefproject in het Verenigd Koninkrijk. In Hongarije bestaat al een systeem 

om te zorgen dat alle medewerkers minimaal tweemaal per maand direct klantencontact 

hebben. Sinds 2010 heeft het programma waardevolle inzichten opgeleverd, zowel in de 

prestaties van onze producten als in de problemen die klanten ervaren. Waar mogelijk 

zijn hier lessen uit getrokken en vertaald in verbeteringen. Bovendien is er nu meer 

inzicht in zaken die klanten bezighouden en staan managers nu veel dichter bij 

de medewerkers én de eindklanten.

ook besluit weg te gaan). Bij de selectie van 

nieuwe managers werken we met een vaste 

lijst van ‘leidinggevende kwaliteiten’, 

afgestemd op onze kernwaarden duidelijk-

heid bieden, verwachtingen overtreffen en 

samenwerken. In 2013 hebben we de talent 

review verder uitgewerkt. De aan wezige 

kennis en vaardigheden zijn afgezet tegen 

de behoeften op terreinen die bepalend zijn 

voor onze groei, zoals online-distributie en 

ook klantonderzoek en klantanalyse. 

Eventuele hiaten worden opgevuld met 

nieuwe mensen en nieuwe deskundigheid.

Alle medewerkers hebben toegang tot een 

vast cursusaanbod. Afgelopen jaar heeft 

ruim 80% een bijscholingscursus gevolgd. 

Deze cursussen hebben betrekking op zeer 

uiteenlopende zaken, zoals klantenservice, 

productkennis, schrijfvaardigheid, naleving 

van wet- en regelgeving, onderhandelen en 

medewerkersdiversiteit. Er zijn gespeciali-

seerde cursussen voor medewerkers van 

risicomanagement, financiën, personeels-

zaken en audit. Verder zijn er speciale 

programma’s voor senior managers. 

Zo ontmoeten managers uit de hele 

organisatie elkaar elk jaar op de Aegon 

University om ervaringen uit te wisselen, 

nieuwe kennis op te doen en concrete 

uitdagingen te bespreken. In de VS, 

Centraal- en Oost-Europa en Azië worden 

vergelijkbare programma’s aangeboden.

Vanuit het oogpunt van talentmanagement 

is een divers personeelsbestand belangrijk. 

Wij zijn van mening dat diversiteit nieuwe 

gezichtspunten oplevert, innovatie bevor-

dert en uiteindelijk tot betere besluit-

vorming leidt. Twee jaar geleden hebben 

we deze visie neergelegd in een verklaring 

inzake diversiteit en discriminatie. Op 

lokaal niveau zijn daar extra trainingen over 

diversiteit aan gekoppeld. Ons personeels-

bestand bestaat voor ongeveer de helft uit 

vrouwen; het hoger management voor 32%. 

Maar het is duidelijk dat de diversiteit verder 

moet worden vergroot door mensen uit 

verschillende leeftijdsgroepen, etnische 

groepen en met verschillende achtergronden 

aan te trekken.

Betrokkenheid meten
De betrokkenheid en motivatie van mede-

werkers is een belangrijk aandachtspunt 

binnen onze strategie. Daarom houden we 

regelmatig enquêtes en worden er op basis 

van de uitkomsten knelpunten vastgesteld 

Talent stimuleren
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Goed omgaan met reorganisaties
De afgelopen jaren hebben we in de VS, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada tal 

van reorganisaties doorgevoerd. Helaas heeft dit geleid tot verlies van banen. Sinds de 

financiële crisis in 2008 is ons personeelsbestand – exclusief geassocieerde deelnemingen en 

joint ventures – met ruim 23% ingekrompen. Met het oog op verdere efficiency verbetering 

en kostenreductie is in 2013 ons Corporate Center in Den Haag gereorganiseerd, waarbij 

vijftig banen verloren gingen. Soms zijn ontslagen onvermijdelijk. Maar we doen ons best 

om gedwongen ontslagen te beperken en mensen naar ander werk te begeleiden. Waar 

mogelijk proberen we mensen intern te herplaatsen of de mogelijkheid van flexibeler of 

parttime werk te bieden. Daarnaast worden sommige functies gereserveerd voor interne 

kandidaten. En anders bieden we loopbaanadvies, begeleiding bij het vinden van een nieuwe 

baan en gratis bemiddeling door outplacement bureau’s aan. Bij de reorganisatie in het 

Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, kon het aantal gedwongen ontslagen worden beperkt tot 

ongeveer de helft van het oorspronkelijke aantal met ontslag bedreigde medewerkers. 

De markt verandert. Dus moet ons personeelsbestand meeveranderen. 
Afgelopen jaar hebben we onderzocht welke deskundigheid we in huis hebben en – vooral – 

welke we de komende jaren nodig zullen hebben. De veranderende markt vereist immers 

andere kennis en vaardigheden. Door de toename van de online-verkoop hebben we 

bij voor beeld meer mensen nodig met verstand van digitale technologieën. Ook de behoefte 

aan mensen met ervaring op gebieden als online-marketing, klantanalyse en klantonder-

zoek zal toenemen. De afgelopen maanden is ons huidige personeelsbestand systematisch 

doorgelicht om in kaart te brengen waar we deze deskundigheid al hebben en waar niet. 

Op sommige vakgebieden zullen we nieuwe mensen in dienst nemen. Daarnaast zullen 

we kijken naar interne ontwikkelingsmogelijkheden via bijscholings- en loopbaantrajecten 

en ook naar andere opties, zoals het inhuren van externe deskundigen. Momenteel 

doorlopen bijna 500 medewerkers in de VS, Europa en Azië een talent review. Maar deze 

talent review vormt slechts een deel van onze aanpak. We werken ook aan een Employee 

Value Proposition. Hierin komt heel duidelijk te staan wat wij van onze medewerkers 

verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten. Deze moet ons helpen om de juiste 

mensen en vaardigheden aan te trekken, om een consequenter wervings- en ontwikkelings-

beleid te voeren en ook om ons beter te profileren als werkgever. In dat kader zullen we dit 

jaar ook een online-carrièreportaal opzetten, dat medewerkers meer houvast moet bieden 

bij het plannen van hun bijscholing en loopbaanontwikkeling.

32%
Eind 2013 bestond ons hoger management 
voor 32% uit vrouwen.

en zo mogelijk verbeteringen doorgevoerd. 

De resultaten worden op alle niveaus 

binnen de organisatie bekendgemaakt en 

bovendien uitgesplitst per bedrijfs-

onderdeel, zodat er actieplannen kunnen 

worden opgesteld. In de enquêtes komen 

uiteenlopende aspecten aan de orde, zoals 

inzicht in de bedrijfs strategie, vertrouwen 

in het hoger management, scholings- en 

carrièremogelijkheden, de werkomgeving 

en het belang van een goede balans tussen 

werk en privé. Dit jaar heeft 88% van ons 

wereldwijde personeelsbestand de 

enquête ingevuld.

De medewerkersenquête wordt ook 

gebruikt voor het meten van employee 

engagement (de mate waarin medewerkers 

zich betrokken voelen bij de onderneming) 

en employee empowerment (de mate 

waarin medewerkers zich in staat voelen 

hun werk goed te doen). Zo kunnen we 

bijhouden of we op de goede weg zijn en 

hoe Aegon scoort ten opzichte van 

concurrenten en topbedrijven uit andere 

sectoren. Dit systeem van regelmatig 

onderzoek en opvolging maakt het 

mogelijk om de arbeidsomstandigheden 

te verbeteren en eventuele risico’s vast 

te stellen. Afgelopen jaar heeft dit geleid 

tot maatregelen om de klantgerichtheid, 

de carrièrevooruitzichten voor onze 

medewerkers en hun inzicht in de 

bedrijfsstrategie te verbeteren.
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Verschil
maken

Tereza Slavíková,
Product Specialist, Aegon Czech Republic 
Tsjechië 

Onze expertise benutten

Onze expertise benutten

“ Wij willen weten wat de daadwerkelijke risico’s voor onze 
klanten zijn. Welke risico’s zijn voor hen het grootst?”
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Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

“Ons uitgangspunt is altijd hetzelfde:  
wat heeft de klant nodig?

“We luisteren heel goed naar wat klanten zeggen. 

We praten met onze tussenpersonen. En we 

bekijken natuurlijk hoe onze bestaande 

producten het doen. We doen ook zelf onderzoek. 

We kijken naar het bredere plaatje. We willen 

weten wat de daadwerkelijke risico’s voor onze 

klanten zijn. Welke risico’s zijn voor hen het 

grootst? Daarin kunnen we echt verschil maken.”

“Een voorbeeld: een paar jaar geleden heeft de 

Tsjechische regering de wetgeving op het 

gebied van arbeidsongeschiktheid veranderd. 

Wij begrepen dat mensen daardoor behoefte 

zouden krijgen aan meer bescherming dan de 

overheid bood.”

“Daarom hebben we een arbeidsongeschiktheids-

dekking toegevoegd aan ons levensverzekerings-

product ‘Invest & Live’. Voor klanten betekent 

dat concreet dat hun inkomensverlies wordt 

gecompenseerd wanneer ze om de een of andere 

reden arbeidsongeschikt raken en niet meer 

kunnen werken. Eigenlijk hebben we daarmee 

de kloof overbrugd tussen de verzekering van de 

overheid en de bescherming die mensen naar ons 

idee misschien nodig hebben.”

 

“De aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking 

was al meteen een groot succes. We hebben deze 

tot de kern van onze levensverzekeringen 

gemaakt en nu gelden we in Tsjechië als koploper 

op dit gebied. Ook bij klanten hebben we een 

snaar geraakt. Drie jaar geleden, bij de introductie, 

lag de interesse voor deze aanvullende dekking 

tussen 10% en 15%. Eind vorig jaar had ruim 

90% van onze ‘Invest & Live’-klanten gekozen 

voor deze uitbreiding.” 

Zes
  We hanteren zes uitgangspunten voor  
marktgedrag om ervoor te zorgen dat  
wij onze klanten eerlijk tegemoet treden.
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Globaal gezien zijn onze producten te ver-

delen in drie categorieën: levensver zeke-

ringen, pensioenen en vermogensbeheer. 

Onze producten zijn eigenlijk slechts een 

middel; ons doel is om klanten financiële 

zekerheid te bieden voor later, om te 

beschermen wat belangrijk voor hen is en 

om ze te helpen met sparen en beleggen 

voor de toekomst. En na hun pensionering 

helpen wij hen om hun vermogen en spaar-

geld zo goed mogelijk te beheren. Wij vinden 

dat iedereen, ongeacht zijn inkomen, het 

verdient om waardig en met een gerust 

hart van zijn pensioen te genieten.

Uiteraard zijn onze producten en diensten 

niet overal ter wereld hetzelfde, want de 

marktomstandigheden, belastingwetgeving 

en financiële structuren verschillen ook per 

land. In de meeste landen gaat het om diverse 

levensverzekeringsproducten en individuele 

en bedrijfspensioenen. Ons productaanbod 

omvat daarnaast ziekte kosten-, lang durige-

zorgverzekeringen en beleggings producten, 

zoals lijfrentes en beleggings fondsen. In 

sommige landen biedt Aegon ook schade-

verzekeringen, bankdiensten en hypotheken 

aan. Tot onze klanten behoren niet alleen 

particulieren en gezinnen, maar ook 

bedrijven, pensioenfondsen en andere 

financiële instellingen.

Wij gebruiken onze expertise 
voor de ontwikkeling, prijsstelling 
en verkoop van producten en 
diensten waar onze klanten 
behoefte aan hebben.

Productverbetering
De afgelopen twee jaar hebben we tal 

van producten onder de loep genomen. 

Sommige zijn in prijs of anderszins 

aangepast en met andere zijn we gestopt. 

Er zijn ook producten aangepast vanwege 

de lage rente. Op gebieden waar we 

behoeften en kansen zien, zijn nieuwe 

producten geïntroduceerd – enerzijds om 

te zorgen dat we de producten en diensten 

leveren waar klanten behoefte aan hebben, 

anderzijds vanuit een bredere strategie om 

meer te investeren in minder kapitaal-

intensieve producten. Daarom hebben we 

bijvoorbeeld onze spaarproducten in 

Nederland vereenvoudigd, onze variable 

annuity-activiteiten uitgebreid, en in de 

VS nieuwe ziektekosten- en levens-

verzekeringen geïntroduceerd.

Verder hebben we in 2013 in de VS 

nieuwe beleggingsfondsen op de markt 

gebracht naar aanleiding van de toe-

genomen markt volatiliteit, in Polen nieuwe 

unit-linked producten en in Nederland een 

hypotheek fonds ter ondersteuning van 

de Nederlandse woningmarkt. Sommige 

bestaande producten zijn aangepast aan 

nieuwe wet- en regelgeving, zoals de 

verhoging van de officiële pensioen leeftijd 

in Nederland of het recente EU-verbod op 

seksegebonden verschillen in premies. 

Bij veel van deze veranderingen zijn klanten 

betrokken geweest. We doen regelmatig 

klanttevreden heidsonderzoek en voeren 

op basis van de uitkomsten verbeteringen 

door. Onze klanten zijn echter ook direct 

betrokken, onder meer bij ‘makeover’-

programma’s om onze brieven en andere 

correspondentie aan klanten te 

vereenvoudigen.

Goedkeuring van producten
In al onze markten hebben we een gedegen 

procedure voor productgoed keuring. 

Speciale teams zorgen ervoor dat aan de 

wet- en regelgeving wordt voldaan en 

beoordelen mogelijke risico’s – voor Aegon 

maar vooral voor onze klanten. We hanteren 

ook een speciaal product ontwikkelings- en 

prijsbeleid. Dit houdt in dat een nieuw 

product of nieuwe dienst pas mag worden 

goedgekeurd nadat de voor delen voor de 

klant in kaart zijn gebracht en zijn mee-

genomen. Overigens wordt voor aandeel-

houders en tussen personen een zelfde soort 

procedure doorlopen. Dit beleid garandeert 

een sterke samenhang tussen productont-

wikkeling en risico management. Daarnaast 

zijn ook nog onze principes voor marktgedrag 

van toepassing. Net als het eerder 

genoemde beleid gelden deze principes 

Onze expertise benutten
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voor al onze bedrijfsonderdelen, en we 

verwachten zowel van onze eigen mede-

werkers als van tussenpersonen dat ze zich 

hieraan houden. Deze principes zorgen er 

mede voor dat we onze klanten eerlijk 

behandelen, hun belangen centraal stellen 

en hun de juiste producten en diensten 

aanbieden. En, niet te vergeten, dat die 

producten en diensten precies zo presteren 

als we de klant hebben voorgehouden.

Al onze producten vervullen een belangrijke 

maatschappelijke functie omdat ze het 

vermogen, bezit en inkomen van klanten 

beschermen, mensen bijstaan in moeilijke 

tijden en hen helpen met voorzieningen voor 

hun pensioen. Net als andere verzekeraars 

ondersteunen we klanten die buiten hun 

schuld hun premies niet meer kunnen 

betalen. Voor die gevallen hebben we 

regelingen zoals betalingsvrije perioden, 

leningen, premievakanties of premiever-

lagingen, afhankelijk van de omstandigheden 

van de klant. We hebben ook specifieke 

producten voor lage inkomens; in Centraal- 

en Oost-Europa bijvoorbeeld goedkope 

verzekeringen voor ziektekosten, zieken-

huis opname en overlijden door een ongeval. 

In de VS hebben we speciale ‘membership’-

producten waarmee klanten kunnen 

verzekeraars, in 2013 schikkingen 

getroffen met klanten over niet-opgeëiste 

uitkeringen van levensverzekeringen. 

Afgesproken is om de uitkeringen alsnog uit 

te betalen, inclusief rente, en om sommige 

van onze procedures aan te passen.

Verder herstructureren we Aegon Direct 

Marketing Services Europe, waarvan de 

producten soms achterbleven bij onze 

verwachtingen. Afgelopen jaar is besloten 

om in Frankrijk, Italië en Spanje de verkoop 

van deze producten geheel te staken en 

deze in het Verenigd Koninkrijk tijdelijk op 

te schorten. Waar mogelijk krijgen klanten 

een verbeterd product.

'My family' in Brazilië
Sinds enkele jaren ondersteunen we, in 

samenwerking met microkredietspecialist 

Finsol, duizenden kleine ondernemers in 

het noordoosten van Brazilië. De meesten 

van hen komen niet in aanmerking voor 

traditionele vormen van krediet. Finsol 

verstrekt hun leningen, vaak voor de 

aanschaf van nieuwe voorraden of nieuwe 

apparatuur of voor het opknappen van 

hun pand. Tegelijk bieden wij hun een 

basale levensverzekering – via ons 

‘My Family’-product – voor een bedrag 

van iets meer dan 4 dollar per maand. 

My Family omvat naast een levensver-

zekering ook voedselbonnen en een 

uitvaartverzekering, en helpt te voor-

komen dat gezinnen in het ergste geval 

ook nog met schulden blijven zitten.

besparen op basisvoorzieningen als voedsel 

en medicijnen en goedkope medische zorg 

kunnen krijgen. In Brazilië bieden we samen 

met microkredietorganisatie Finsol een 

betaalbare levensverzekering aan voor 

ondernemers. Ook hebben we producten 

voor specifieke groepen, zoals producten 

voor klanten die vanwege een chronische 

aandoening niet in aan merking komen 

voor een gewone verzekering. In Tsjechië 

onder meer voor diabetes patiënten en in 

Slowakije voor mannen met beginnende 

prostaat- of darmkanker.

Als er problemen met onze producten 

ontstaan, doen we er alles aan om die op 

te lossen. Waar nodig hebben we schade-

ver goedingen betaald, de polisvoorwaarden 

aangepast en soms hebben we klanten 

gecompenseerd voor de geleden verliezen. 

In Nederland hebben we afgelopen jaar 

schadevergoedingen betaald over onze 

– merendeels in de jaren negentig 

verkochte – KoersPlan-spaarpolissen. In het 

Verenigd Koninkrijk is gewerkt aan het her-

stellen van fouten in de polisadministratie. 

In Polen werken we aan de oplossing 

voor een probleem met afkoopkosten 

op een van onze beleggingsproducten. 

In de VS hebben wij, en een aantal andere 
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Marianne Oomkes
Senior Account Manager, TKP Investments
Nederland

Vertrouwen opbouwen

“ Als onderdeel van Aegon werkt TKP Investments hier 
in Nederland veel samen met pensioenfondsen.” 

“Wij adviseren hen bij het samenstellen van 

beleggingsportefeuilles die aansluiten bij hun 

behoeften. Het is een eer dat deze fondsen zo 

veel vertrouwen in ons hebben.” 

“Bij beleggingen is financieel rendement uiteraard 

van belang. Maar we kijken verder dan alleen 

de cijfers, we kijken ook naar zaken als milieu, 

maatschappij en goed bestuur. Omdat wij denken 

dat wij klanten zo kunnen helpen hun risico’s te 

beheersen en uiteindelijk dus ook hun rendement 

te verbeteren. Het is van belang om betrokken te 

blijven – zowel bij onze klanten als bij de wereld 

om ons heen.”

“Als we met externe fondsbeheerders werken, 

zorgen we ervoor dat zij deze factoren meenemen 

in hun analyses. We doen ook een screening die 

minimumcriteria stelt aan bedrijven waarin we 

beleggen. Als bedrijven niet aan onze criteria 

voldoen, gaan we in gesprek met het management 

over hun opvattingen en gedrag. Het gaat erom 

onze invloed als belegger constructief aan te 

wenden. En als een bedrijf niet verandert, kan 

het worden uitgesloten.”

“Natuurlijk zullen sommige klanten een meer 

gerichte keuze willen maken, bijvoorbeeld 

een duidelijk accent op milieuvriendelijke of 

maatschappelijke beleggingen. Dan stellen we 

op basis daarvan gezamenlijk een beleggings-

portefeuille samen.”

“Wat de doelstelling ook is, het uitgangspunt 

blijft hetzelfde: dat onze klanten erop kunnen 

vertrouwen dat we hun geld verantwoord 

beleggen, zonder dat het financieel rendement 

in gevaar komt.”

Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

€3miljard
We hebben bijna € 3 miljard belegd in zaken als 
sociale woningbouw en duurzame energie – 
‘impactbeleggingen’ die niet alleen het verwachte 
financiële rendement maar ook een concreet 
voordeel voor maatschappij of milieu opleveren.

Vertrouwen opbouwen
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Betrokken 
blijven 

“Onze klanten kunnen erop vertrouwen 
dat we hun geld verantwoord beleggen.”
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De meeste van onze producten worden 

verkocht via tussenpersonen, zoals banken, 

agenten en onafhankelijke financieel 

adviseurs. Dit zijn nog altijd heel belangrijke 

kanalen voor ons. Maar de manier waarop 

onze producten worden gekocht en verkocht, 

is aan het veranderen. De afgelopen jaren is 

er een toename te zien in directe verkoop, 

onder meer via worksite marketing, onze 

Vertrouwen opbouwen

Als klanten onze producten kopen, 
vertrouwen ze geld aan ons toe. 
Wij beleggen dat verantwoord en 
zorgen dat het meer waard wordt.

1 Bron: Navigant Consulting.

Trends in pensioen
Wij doen geregeld onderzoek naar de 

opvattingen over pensioenen. Het 

onaf hankelijke Transamerica Center 

for Retirement Studies (een non-profit-

organisatie van Aegon) houdt sinds 

veertien jaar bij hoe de Amerikanen 

tegen hun pensioen aankijken. Vorig 

jaar hebben we een zusterorganisatie 

opgezet, het Transamerica Center for 

Health Studies. Samen zullen deze 

twee organisaties gaan werken onder de 

naam Transamerica Institute. Op basis 

van onderzoek in de VS, Europa en Azië 

brengen wij ook tweemaal per jaar het 

rapport Changing Face of Retirement uit.  

In de meest recente editie (november 2013) 

werd gekeken hoe jongeren zich aanpassen 

aan de veranderingen in de pensioen-

voorziening.

We vertrouwden op tussenpersonen voor de 

verkoop daarvan en voor het onder houden 

van de relatie met de klant. Hoewel tussen-

personen van belang blijven, moeten we nu 

inzetten op veel nauwere banden met de 

eindklant. In het Verenigd Koninkrijk zien we 

nu al dat er meer klanten rechtstreeks bij 

ons komen dan via tussenpersonen. Volgens 

de jongste cijfers spaarde of belegde circa 

een kwart van de beter gesitueerde Britse 

klanten in 2012 al rechtstreeks1. 

Investeren in nieuwe 
distributiekanalen
Vanwege deze veranderingen investeren 

we momenteel meer in de distributie. 

Bestaande kanalen worden uitgebouwd 

en vernieuwd:

•	 We gaan meer distribueren via banken. 

In Spanje zijn we een samenwerkings-

verband aangegaan met Banco Santander 

en in het Verenigd Koninkrijk met 

Barclays Bank.

•	 In de VS hebben we ons netwerk kunnen 

verbreden dankzij onze productmix. 

Momenteel wordt daar ongeveer 20% 

van onze levens- en risicoverzekeringen 

verkocht via distributiekanalen die pas 

de laatste vijf jaar zijn aangeboord.

eigen agenten en internet. Het gaat inmiddels 

om circa 12% van de totale omzet, en wij 

verwachten dat dit percentage de komende 

jaren verder zal toenemen. 

 

Voor deze trend zijn twee oorzaken aan 

te wijzen: 

•	 Ten eerste veranderen onze klanten: 

ze zijn meer bereid om financiële 

producten via internet uit te zoeken en 

aan te schaffen. Sinds de financiële 

crisis zijn mensen zich bewuster 

geworden van de risico’s. Ze beseffen 

ook dat ze zelf meer verantwoordelijk-

heid moeten nemen voor hun financiën 

op de lange termijn. Eigenlijk weten 

ze wel dat veel landen zich geen 

royale staatspensioenen meer 

kunnen veroorloven.

•	 Ten tweede verandert de wet- en 

regelgeving. In sommige Europese 

landen mogen er op grond van nieuwe 

regels feitelijk geen provisies meer 

worden betaald aan tussenpersonen. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft de 

automatische inschrijving voor bedrijfs-

pensioen regelingen geleid tot miljoenen 

nieuwe spaarders.

Daarnaast hebben we ook onze eigen werk-

wijze herzien. In het verleden lag het accent 

sterk op het ontwikkelen van producten. 
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We willen ook meer via niet-traditionele 

kanalen gaan verkopen:

•	 In Nederland zijn we gaan samenwerken 

met drogisterijketen Kruidvat en 

energiebedrijf Eneco. In Azië werken we 

samen met tmall.com, een van de 

grootste webwinkels van China.

Daarnaast investeren we in online-diensten: 

•	 We bieden inmiddels online-producten 

aan in de VS, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk, maar ook in Centraal- en 

Oost-Europa, Spanje, China, Brazilië en 

India. In de VS is vorig jaar Transamerica 

Direct gelanceerd, die klanten de 

mogelijkheid biedt om verzekeringen 

online uit te zoeken en af te sluiten. 

Negentig procent van onze bedrijfs-

onderdelen biedt online-diensten aan, 

variërend van aanvraag- en schade-

formulieren tot klantenservice.

•	 Tegelijkertijd investeren we ook in 

nieuwe bedrijfsmodellen. In Nederland 

hebben we een online-bank opgezet, 

en met Kroodle zijn we een van de 

eerste verzekeraars die schadeverzeke-

ringen aanbieden via sociale media. 

Wij verwachten dat de verkoop via 

internet de komende jaren aanzienlijke 

kansen zal opleveren.

behalen. Wat dat betreft hebben we een 

naam hoog te houden. Afgelopen jaar 

presteerde 87% van onze vlaggenschip-

fondsen in de VS en Nederland boven 

de benchmark. In het Verenigd Koninkrijk 

was het 59%.

Verdere groei
We zijn altijd op zoek naar nieuwe 

distributiepartners. In de VS zijn we vorig 

jaar twee nieuwe samenwerkings-

verbanden aangegaan voor ons groeiende 

variable annuity-bedrijf. De ene betreft 

financiële dienstverlener Edward Jones, 

die in de hele VS met ruim 12.000 

adviseurs werkt. De andere is een nieuwe 

variable annuity onder eigen label met 

Voya Financial, voorheen ING US. Samen 

bezorgen deze twee partners ons 

miljoenen potentiële nieuwe klanten – en 

een aanvulling op de bestaande distributie, 

die vooral via fee planners, wirehouses, 

banken en brokers verloopt. De forse 

groei van ons variable annuity-bedrijf in 

de VS willen we ook in Europa en Japan 

proberen te realiseren. De stortingen op 

variable annuities bedroegen in de VS in 

2013 bijna 8 miljard dollar, vergeleken 

met ruim 5 miljard dollar in het jaar 

daarvoor. Dat de vraag sinds de financiële 

crisis is toegenomen, is overigens niet 

verrassend; variable annuities bieden 

beleggers immers een gegarandeerde 

uitkering – niet onbelangrijk in tijden van 

volatiliteit op de financiële markten.

Ook zoeken we naar nieuwe manieren om 

onze tussenpersonen te ondersteunen:

•	 In veel landen hebben we ook de online-

dienstverlening voor tussenpersonen 

uitgebreid. Een voorbeeld is het online-

platform Aegon Retirement Choices 

(ARC) in het Verenigd Koninkrijk. Via dit 

platform kunnen financieel adviseurs 

online al onze producten inzien, zodat 

ze het juiste product bij de juiste klant 

kunnen vinden. Na twee jaar heeft ARC 

al meer dan £ 1,3 miljard in beheer.

Verantwoord beleggen 
Als klanten – rechtstreeks of via een 

tussenpersoon – onze producten kopen, 

vertrouwen ze ons hun geld toe. Wij doen 

ons best om dit geld verantwoord te 

beleggen, waarbij we soms de risico’s voor 

hen opvangen, en daarnaast zorgen we dat 

hun geld zijn waarde behoudt en geleidelijk 

meer waard wordt. Alles bij elkaar hebben 

we voor ruim € 475 miljard aan inkomsten-

genererende beleggingen. Iets meer dan de 

helft is voor onze rekening. De rest beheren 

we namens onze klanten, waar onder niet 

alleen individuele polishouders, maar ook 

pensioenfondsen en andere professionele 

beleggers. Onze eerste verantwoordelijk-

heid is om voor onszelf en onze klanten 

een zo goed mogelijk rendement te 
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Behalve voor het genereren van financieel 

rendement, kunnen wij onze beleggingen 

ook gebruiken voor het bevorderen van 

duurzame economische groei, mits het 

verantwoorde beleggingen zijn. Financieel 

rendement staat voor ons niet haaks op 

verantwoord beleggen. Wij geloven juist 

dat verantwoord beleggen helpt om 

beleggers te beschermen en risico’s te 

signaleren en op termijn zelfs kan leiden 

tot een hoger rendement.

Hoe gaat verantwoord beleggen in zijn 

werk? Hoe beleggen we in duurzame 

economische groei?

•	 Ten eerste door in ons beleggingsbeleid 

rekening te houden met maatschappe-

lijke, milieu- en governance-factoren.

•	 Ten tweede door onze beleggingen deels 

te richten op terreinen die – naast finan-

ci eel rendement – directe maat schap-

pelijke of milieuvoordelen opleveren.

Drie jaar geleden hebben we voor al onze 

bedrijfsonderdelen en alle belangrijke 

beleggingscategorieën een Responsible 

Investment Policy ingevoerd. Dit is een 

beleid voor verantwoord beleggen dat 

minimumcriteria stelt op veertien terreinen, 

zoals kinderarbeid, milieu, discriminatie, 

arbeidsomstandigheden, dwangarbeid, 
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1 ‘ Stemmen tegen het management / onthoudingen’ 
zijn te beschouwen als volmacht voor monitoring 
door institutionele beleggers. ‘Stemmen vóór’ 
omvatten uiteraard een groot aantal routinematige 
besluiten over het gevoerde bestuur en de 
publicatie van jaarstukken.

corruptie en goed ondernemingsbestuur. 

Wij onderzoeken of de bedrijven waarin we 

beleggen, aan deze normen voldoen, of er 

sprake is van risico’s op deze terreinen en 

zo ja, of de betrokken bedrijven maat regelen 

treffen om daar iets aan te doen. Als we 

denken dat niet aan deze normen wordt 

voldaan, kunnen we met het management 

in gesprek gaan en aansturen op verandering. 

Met beleggingen in duizenden bedrijven in 

de hele wereld kunnen wij dat uiteraard 

niet met alle bedrijven doen. Afgelopen jaar 

hebben wij ruim 200 bedrijven aangesproken 

op zaken als bestuurdersbeloningen, 

mensenrechten en zorg voor het milieu. 

Het ging in totaal om 326 afzonderlijke 

gevallen. We gaan in dialoog met die 

bedrijven waar het risico het grootst is en 

waar we een aanzienlijk belang in hebben. 

Ook nemen wij onze rol als aandeelhouder 

serieus. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk 

hebben we afgelopen jaar tijdens 329 

aandeelhouders vergade ringen gestemd; in 

21% van de gevallen met tegenstemmen 

of onthoudingen1. 

Een bedrijf dat ook na overleg niet aan onze 

criteria voldoet, kunnen wij uitsluiten van 

onze beleggingen. Daarnaast zijn bepaalde 

beleggingen al bij voorbaat uitgesloten. Zo 

beleggen wij niet in bedrijven die betrokken 

zijn bij controversiële wapens, zoals 

cluster bommen, chemische wapens of 

landmijnen. Hetzelfde geldt voor obligaties 

en andere effecten van overheden die zich 

stelselmatig schuldig maken aan schending 

van internationaal erkende mensenrechten.

Bij ons beleid voor verantwoord beleggen 

gaat het in wezen om het signaleren van 

risico’s, het beheersen van die risico’s en 

het beschermen van de beleggingen van 

klanten en onze eigen reputatie. Parallel 

hieraan houden we ons ook bezig met 

‘impactbeleggingen’, die niet alleen het 

verwachte financiële rendement maar ook 

een concreet voordeel voor maatschappij 

of milieu opleveren. Op dit moment hebben 

wij voor bijna € 3 miljard aan dit soort 

beleggingen uitstaan, op terreinen als 

sociale woningbouw, duurzame energie 

en duurzaam hout. In de VS bijvoorbeeld, 

hebben wij voor meer dan € 165 miljoen 

geïnvesteerd in windmolens. De energie 

die deze windmolenparken leveren is 

voldoende om 65.000 huishoudens van 

stroom te voorzien. Wij beleggen ook 

Vertrouwen opbouwen
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in ontwikkelingsbanken en vorig jaar 

voor het eerst in fiscaal aantrekkelijke 

zonne-energie en groene obligaties. Soms 

hangen deze beleggingen samen met 

belastingvoordelen of, zoals bij hout, met 

de noodzaak om in langlopende activa 

te beleggen, als tegenwicht voor de 

langlopende passiva die wij als levens- en 

pensioenverzekeraar uiteraard hebben.

Dit zijn allemaal beleggingen die wij zelf 

doen, maar we bieden ook maatschappelijk 

verantwoorde beleggingsfondsen aan waar 

klanten in kunnen beleggen. Eind 2013 

hadden deze fondsen (die beleg gingen in 

producenten van o.m. tabak, wapens en 

alcohol uitsluiten) in Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk en Hongarije een beheerd ver-

mogen van meer dan € 1,87 miljard. In China 

hebben we aparte groene en maat schap pe-

lijk verantwoorde beleggings fondsen, die 

ook nog eens € 895 miljoen in beheer hebben.

Onze producten beschermen wat 
belangrijk is voor onze klanten; 
wij nemen de risico’s van hen over 
en helpen met sparen en beleggen 
voor later.

Onze producten beschermen wat belangrijk 

is voor klanten: hun leven, hun gezondheid, 

hun spaargeld en hun vermogen. Als klanten 

onze producten kopen, dragen ze feitelijk 

het risico aan ons over om dat voor hen te 

beheren. Daarbij kan het gaan om ziekte-

kosten, plotseling inkomensverlies door 

overlijden van een geliefde, of bijvoorbeeld 

het risico dat de financiële markten dalen 

en hun opgebouwde pensioen drastisch 

afneemt. Wij zijn er om dat risico te 

aanvaarden, goed te beheren en claims en 

uitkeringen op tijd en volgens verwachting 

te blijven uitbetalen, zelfs onder extreme 

marktomstandigheden.

Ons grootste risico hangt samen met de 

financiële markten – met schommelingen 

in aandelenkoersen, rente en bedrijfs-

obligaties. Deze schommelingen kunnen 

invloed hebben op de waarde van onze 

beleggingen maar ook op ons resultaat. 

De afgelopen jaren hebben we onze 

gevoelig heid voor deze risico’s doelbewust 

beperkt. Enerzijds hebben we onze werk-

wijze aan ge past, zodat ons resultaat nu 

naar ver houding een groter fee-aandeel en 

minder spread-inkomsten omvat. We hebben 

bijvoorbeeld de verkoop van fixed annuities 

ingeperkt. Anderzijds zijn onze koersrisico’s 

op aandelenmarkten beter afgedekt, 

waardoor bij dalende aandelenkoersen 

onze verliezen beperkt blijven (en bij 

stijgende koersen onze winsten eveneens).

Door risicoverlaging maken we meer 

kapitaal vrij, aangezien het kapitaal dat 

wij aanhouden, rechtstreeks samenhangt 

met de risico’s die wij willen nemen. Dit 

kapitaal kan dan weer elders in het bedrijf 

worden geïnvesteerd. Een lager risico maakt 

ons resultaat en onze kapitaalpositie ook 

minder gevoelig voor schommelingen op 

de financiële markten.

Uiteraard hebben wij niet alleen met finan-

ciële risico’s te maken. Sterk bepalend voor 

ons resultaat is of de claims van klanten 

overeenkomen met de veronder stellingen 

waarop de prijs van de producten is 

gebaseerd. Daarom kunnen veranderingen 

in sterftecijfers, levensverwachting, ziekte-

cijfers of het gedrag van polishouders grote 

invloed hebben op onze financiële resultaten. 

Als verzekeraar kunnen we ervoor kiezen 

meer verzekerings risico’s aan te gaan, zeker 

waar wij kansen zien voor sterke groei en een 

hoog rendement en als we ervan overtuigd 

zijn dat die risico’s beheersbaar zijn. In onze 

dagelijkse bedrijfsvoering hebben we ook 

te maken met andersoortige risico’s, zoals 

juridische risico’s, of risico’s in verband 

met onze werkomgeving, onze systemen 

en processen of onze reputatie als verant-

woorde onderneming. We hebben beleids-

regels om te waarborgen dat bij onze 

beleggings- en inkoopbeslissingen rekening 

wordt gehouden met maatschap pe lijke, 

milieu- en governance-factoren. Daarnaast 

hanteren we een anticorruptie beleid, strenge 

procedures voor klachten afhande ling en een 

Gedragscode voor al onze mede werkers 

wereldwijd. Als er zich problemen voordoen, 

proberen we die in nauw overleg met de 

autoriteiten op te lossen. In China werken 

we samen met de toezichthouders aan een 

verdere aanscherping van controlemaat-

regelen en de bescherming van polishouders 

naar aanleiding van een fraudezaak bij een 

van China’s grootste verzekeringsadviseurs. 

Onze joint venture in China, Aegon-CNOOC, 

was een van de zes getroffen verzekeraars; 

wij schatten ons mogelijke verlies op circa 

€ 10 miljoen. Verder hebben we vorig jaar 

onze procedures in Polen en de VS aan-

gepast na fraude bij externe partijen.

Risicobeheer vereist het juiste beleid en de 

juiste bestuurlijke structuur. Op basis van 

onze strategie weten wij hoeveel risico, en 

welk soort risico, wij willen en kunnen nemen. 

Er gelden richtlijnen en specifieke limieten 

voor aanvaardbare risico’s. Wij beoordelen 

de – financiële en niet-financiële – risico’s en 

voeren veelvuldig analyses en stresstests 

uit. Ook is er een vastomlijnd beheers-

systeem dat op alle niveaus binnen de 

onderneming goed risicomanagement 

garandeert. Het hoger management is 

verantwoordelijk voor het bepalen van onze 

‘risicobereidheid’, terwijl Internal Audit en 

de Raad van Commissarissen onafhankelijk 

controleren of het risicomanagement systeem 

naar behoren functioneert. Bovendien 

zorgen we ervoor dat onze belonings-

structuur geen excessief risicogedrag in de 

hand werkt. Aegon heeft een sterke risico-

cultuur, die we meten via onze jaarlijkse 

medewerkersenquêtes. Wij willen zeker 

weten dat onze medewerkers – ook onder 

druk – altijd ‘juist handelen, op de juiste 

manier, op het juiste moment’.
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Verzekeringen  
binnen handbereik

Harshal Shah 
Directeur Marketing, Aegon Religare
India

Aanspraken honoreren

Aanspraken honoreren

“ De afgelopen drie jaar is het aantal 
internetgebruikers in India verdubbeld.”
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“  Steeds meer mensen kopen een levensverzekering 
via internet. Omdat het snel en makkelijk is.”

Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

80%
  Afgelopen jaar werd bijna 80% van onze omzet  

in India gerealiseerd via directe verkoop.

“Aegon Religare was de eerste in India die 

levensverzekeringen via internet verkocht. 

Nu bieden we een heel pakket aan: de levens-

verzekering iTerm; de ziektekostenverzekering 

iHealth; het unit-linked beleggingsproduct 

iMaximize; en het spaarplan iGuarantee. Wij 

willen dit platform nog verder uitbouwen. 

Binnenkort introduceren we ook een dekking 

voor kanker en producten die speciaal zijn gericht 

op vrouwen.”

“Ons platform is exponentieel gegroeid. Het berust 

op drie basisgedachten: eenvoudig in gebruik, 

snel en betaalbaar. Momenteel hebben we meer 

dan 70.000 online-klanten in India. Samen 

hebben ze ongeveer € 4,4 miljard aan dekking. 

India heeft de op twee na grootste internet-

populatie ter wereld: 205 miljoen gebruikers. 

Dat komt ruwweg overeen met de bevolking van 

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 

samen! De afgelopen drie jaar is het aantal 

internetgebruikers in India verdubbeld.”

“Mensen willen kunnen kiezen. Ze willen 

informatie meteen bij de hand hebben. En alles 

moet eenvoudig en duidelijk zijn. Op internet 

vinden ze dat. Ook in India willen mensen dat een 

levensverzekering kopen net zo makkelijk is als 

online een boek bestellen of een hotel boeken.”
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Afgelopen jaar hebben we ruim € 20 miljard 

aan claims en uitkeringen uitbetaald. Dat is 

een enorme bijdrage aan de economieën 

waarin wij actief zijn en aan het welzijn van 

miljoenen Aegon-klanten. Maar toch is de 

vraag: hoe weten we of we aan de 

verwachtingen van onze klanten voldoen?

We besteden veel aandacht aan het luisteren 

naar onze klanten; al onze bedrijfsonder-

delen hebben callcenters en versturen 

jaarlijks miljoenen e-mails en brieven. 

In sommige landen hebben we ook  

advies panels of ‘arena’s’, waar klanten 

rechtstreeks feedback kunnen geven. En 

natuurlijk kunnen klanten ook online en 

Van het behaalde rendement 
betalen we uitkeringen, lijfrentes, 
pensioenen en andere claims uit.

‘criticasters’ en ‘passieven’. Door iets te 

doen aan klachten, kunnen we de ‘passieven’ 

en ‘criticasters’ omvormen tot ‘fans’. 

Op die manier kunnen we onze producten 

en diensten verder verbeteren, trekken 

we nieuwe klanten aan en overtuigen we 

bestaande klanten om langer bij ons te 

blijven. Tegelijkertijd kunnen we van onze 

‘fans’ leren wat we als onderneming wél 

al goed doen. NPS is een zeer praktisch 

instrument om onze product en en dienst-

verlening te verbeteren. De afgelopen 

twee jaar hebben we aan de hand hiervan 

een aantal verbeteringen door gevoerd, 

zoals betere communicatie met de klant, 

duidelijkere productdocumentatie en in 

Nederland een efficiëntere aanpak van de 

productontwikkeling.

Verder zijn we begonnen om NPS in onze 

doelstellingen te verwerken en op een 

aantal plaatsen ook in onze belonings-

structuur. Lokaal gebruiken we ook nog 

andere targets voor verbeteringen, zoals 

het aantal klachten of de wachttijd bij 

callcenters. Daarnaast meten we de 

‘persistentie’, dat wil zeggen het percentage 

klanten dat besluit hun polissen of beleg-

gingen aan te houden en bij Aegon te blijven. 

En natuurlijk blijkt uit de cijfers over 

verkopen en stortingen ook in hoeverre 

die klantloyaliteit tot uitdrukking komt 

in onze opbrengst.

steeds vaker via sociale media bij ons 

terecht. Bovendien houden we geregeld 

enquêtes; hiermee kunnen we zwakke 

plekken in onze producten en onze dienst-

verlening identificeren – en verhelpen.

Regelmatig meten we de ‘klantloyaliteit’. 

Het gaat ons niet zozeer om de klant-

tevreden heid, maar om de vraag of klanten 

bereid zijn om Aegon aan te bevelen bij 

familie en vrienden. Daarom gebruiken bijna 

al onze bedrijfsonderdelen de Net Promoter 

Score (NPS). NPS geeft onze prestaties een 

score op een schaal van 0 tot 10. Op basis 

van de uitkomsten kunnen we klanten – en 

tussenpersonen – verdelen in ‘fans’, 

Noord- en 
Zuid-Amerika:
€ 7,8 miljard

Verenigd Koninkrijk:
€ 7,9 miljard

Nederland:
€ 3,8 miljard

Overig:
€ 0,7 miljard

In 2013 hebben we meer dan € 20 miljard aan 
verzekeringsclaims, pensioenen en andere uitkeringen 
uitbetaald aan miljoenen klanten in Noord- en 
Zuid-Amerika, Europa en Azië.

Eind
2012

Eind
2013

Invoering 
NPS

Eind
2011

Eind
2010

In 2010 hebben we de Net Promoter Score ingevoerd 
om de klantloyaliteit te meten. Sindsdien is deze 
uitgerold in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. 
Eind 2013 werd NPS in ruim 94% van onze 
bedrijfsonderdelen gebruikt.

Net
Promoter

Score

33

55

74

94

Verzekeringsclaims en uitkeringen
in billi

Net Promoter Score
in %

Aanspraken honoreren

40 Aegon in 2013



Onze merken
We werken met twee bekende merknamen: 

Transamerica (vooral in de VS en Canada) 

en Aegon (vooral in Europa en Azië). 

De afgelopen jaren hebben we onze merken 

gestroomlijnd. Zo zijn we in het Verenigd 

Koninkrijk gestopt met het merk Scottish 

Equitable. En in de VS hebben we meerdere 

merken samengebracht onder de naam 

Transamerica. Dat is belangrijk om meer 

merkbekendheid en een meer internationale 

uitstraling te krijgen. We ondersteunen 

onze merken door middel van sponsoring. 

Momenteel zijn we de hoofdsponsor van 

tennis in het Verenigd Koninkrijk en van de 

Nederlandse voetbalclub Ajax. Daarnaast 

sponsoren we golfen, roeien, schaatsen en 

cultuur. In de VS hebben we Transamerica 

gepromoot onder potentiële klanten via 

onze recente advertentiecampagnes 

‘We are the Tomorrow Makers’ en ‘It’s Real 

Now’. Onze twee belangrijkste merken, 

Aegon en Transamerica, hanteren allebei 

dezelfde richtlijnen en dezelfde slogan, 

Bedenk je toekomst. 

Stap voor stap
Feedback van klanten gebruiken wij om onze 

producten en diensten te verbeteren. In 

Nederland bijvoorbeeld wordt systematisch 

feedback verzameld en gebruikt volgens 

drie principes: luisteren, leren en doen. Op 

basis van feedback van klanten is afgelopen 

jaar een systeem ingevoerd waarmee 

klanten online hun hypotheekaanvraag stap 

voor stap kunnen volgen, van het papierwerk 

tot het moment dat wij het geld aan hun 

notaris kunnen overmaken en zij de sleutel 

van hun nieuwe huis krijgen. Door extra 

aandacht voor betere service hebben we 

in Centraal- en Oost-Europa het verval-

percentage in het eerste jaar fors 

teruggebracht. Uit onze cijfers blijkt dat 

het aantal klanten dat hun polis na één 

jaar niet verlengde tussen 2010 en 2012 

is gedaald in Hongarije, Polen, Tsjechië, 

Slowakije, Turkije en Roemenië. 

 

Slim beheer
Volgens de toezichthouders vormde zwak 

beheer een van de grootste bedreigingen 

voor bedrijfspensioenregelingen in het 

Verenigd Koninkrijk. Daarom is Aegon 

Smart Governance ontwikkeld, een systeem 

dat bedrijven helpt hun pensioenbeheer te 

verbeteren. Hiermee kunnen ze hun 

personeelsbestand analyseren, medewerkers 

indelen naar leeftijd en omstandigheden en 

vervolgens die groepen in beeld krijgen die 

misschien een pensioengat hebben. Zo 

kunnen bedrijven gerichter pensioenadvies 

geven. Het is een win-winsituatie: 

medewerkers krijgen de kans een beter 

pensioen op te bouwen, en bedrijven krijgen 

medewerkers die zich meer gewaardeerd 

voelen en daarom langer in dienst zullen 

blijven. Zeker in het Verenigd Koninkrijk is 

dit relevant; als gevolg van overheids-

maatregelen zijn er afgelopen jaar naar 

schatting 7,5 miljoen deelnemers aan 

bedrijfs pensioen regelingen bijgekomen.

10.000+
We worden duizenden keren per dag door 
klanten gebeld; alleen al in Spanje handelen 
onze callcenters iedere maand meer dan 
10.000 telefoontjes af. Ieder telefoontje is 
een kans om onze service te verbeteren.
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Winst delen

Waarde 
toevoegen

Darryl Button 
CFO, Aegon N.V.

Winst delen

In 2013 heeft Aegon een nieuwe 
financiële strategie ingevoerd  
voor de jaren 2013-2015.
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CFO Darryl Button over het belang van de strategie 
voor onderneming en stakeholders,.

Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

Wat is de financiële strategie van Aegon?

Een reeks maatregelen en targets om onze 

financiële positie te versterken. Het doel is om tot 

aanhoudende stabiliteit en groei te komen en op 

basis daarvan kapitaal, oftewel contanten, te 

genereren. Dat kapitaal investeren we dan op 

manieren die op de lange termijn gunstig zijn voor 

onze bedrijfsonderdelen, aandeelhouders en 

strategische prioriteiten.

Waarom is de strategie zo belangrijk voor Aegon?

Omdat deze betekent dat onze klanten van ons op 

aan kunnen. Wat we bij Aegon doen, is het verkopen 

van de belofte dat we voor onze klanten zullen 

zorgen via claims, uitkeringen of pensioenen. 

Veel producten hebben een levenslange looptijd, 

dus we moeten een solide financieel fundament 

hebben om die beloften te kunnen nakomen. 

Onze strategie garandeert die stabiliteit, zodat 

we kunnen waarmaken wat we beloven en ook 

nog winst met onze beleggers kunnen delen. 

De strategie genereert ook het kapitaal dat we 

nodig hebben voor innovatie – tegenwoordig 

meer een noodzaak dan een luxe. Tussen 2013 en 

2015 verwachten we, na kosten en investeringen, 

een aanzienlijk kapitaaloverschot te genereren. 

Nieuwe producten, markten, technologieën en 

werkwijzen vereisen allemaal kapitaal.

Welke rol speelt de strategie bij het beleggen 

van dit kapitaal?

De strategie biedt ons houvast om ons kapitaal 

zo te beleggen dat het op termijn betere groei-

vooruit zichten en een hoger rendement oplevert. 

Dankzij de helderheid en consistentie van de 

strategie blijven onze beleggingen efficiënt en 

effectief. In de drie jaar van 2013 tot 2015 inves-

teren we ons kapitaaloverschot op drie gebieden. 

Allereerst om onze bestaande producten en 

activiteiten te vernieuwen, nieuwe kansen te 

onderzoeken en het aandeelhouders rendement te 

verhogen. De rest gebruiken we dan om onze 

schuld af te bouwen en dividend uit te keren aan 

onze aandeelhouders.

De strategie is geprezen om haar transparantie. 

Waarom is transparantie zo belangrijk voor u?

Toen in 2008 de financiële crisis toesloeg, was ik 

CFO van ons Amerikaanse bedrijfsonderdeel 

Transamerica. Afgezien van de financiële impact 

van de crisis zag ik ook de reputatieschade voor 

de onderneming en de sector. Financiële 

instellingen zoals wij moeten hard blijven werken 

om het vertrouwen van de klant te behouden. 

Transparantie is essentieel – onder meer omdat 

klanten meer beschikbaarheid, verantwoording en 

verantwoordelijkheid van ons verlangen. Door 

onze financiële strategie bekend te maken, laten 

we ook zien dat we absoluut overtuigd zijn van 

wat we doen. Verder is het bevorderlijk voor een 

heldere beleidsvorming in de hele organisatie, en 

dus ook voor de consistentie, vergelijkbaarheid en 

transparantie. Bij onze financiële strategie gaat 

het om meer dan alleen de cijfers – het gaat om 

het creëren van vertrouwen en stabiliteit. Dat is 

goed voor alle stakeholders in onze waardeketen 

en biedt een goed uitgangspunt voor verdere groei.

€810
 miljoen

De afgelopen twaalf maanden hebben we € 430 miljoen 
aan dividend en € 380 miljoen in coupons uitgekeerd aan 
onze beleggers.
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De afgelopen jaren hebben we ons resultaat 

flink zien verbeteren. In 2008 boekten we 

ruim € 1 miljard verlies; toen deden de 

gevolgen van de wereldwijde financiële crisis 

zich in hun volle omvang voelen. Sindsdien 

hebben we ieder jaar winst gemaakt. In 2013 

bedroeg onze nettowinst € 849 miljoen, 

terwijl het onderliggend resultaat vóór 

belastingen in de afgelopen drie jaar steeds 

is gestegen. Inmiddels hebben we de winst-

gevendheid verbeterd door de risico’s te 

beperken, zo veel mogelijk te bezuinigen, 

een gedisciplineerd prijsbeleid te voeren 

en meer kapitaal daar in te zetten waar 

we het hoogste rendement en de sterkste 

groei verwachten. Nu zien we de effecten 

van deze aanpak tot uitdrukking komen in 

ons resultaat.

Winst delen

We maken ook winst, die we aan 
onze beleggers uitkeren in de 
vorm van dividend en coupons. 

Stoxx Europe 600
(verzekeringsindex)

Aegon AEX
(NYSE Euronext Amsterdam)

Ontwikkeling aandelenkoers
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Meer winst betekent dat we meer kunnen 

herinvesteren in ons bedrijf, over een 

sterkere kapitaalpositie beschikken en meer 

dividend kunnen uitkeren aan onze 

aandeelhouders. Uiteindelijk is de hoogte 

van het dividend afhankelijk van ons 

resultaat, onze kapitaalpositie en ook van 

de marktsituatie. 

Bij het uitkeren van dividend streven we 

naar een zo hoog mogelijk rendement voor 

onze beleggers. Een van onze prioriteiten is 

om een duurzaam dividend aan onze 

aandeelhouders uit te keren. In elk van de 

laatste twee jaren is het dividend met circa 

5% verhoogd. Afgelopen jaar zijn de totale 

dividenduitkeringen aan aandeelhouders 

met ruim 26% gestegen naar € 430 miljoen. 

€0,22
Voor 2013 hebben we een totaal dividend van 
€ 0,22 per aandeel voorgesteld, een stijging van 
bijna 5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Over 2013 is reeds een interimdividend van 

€ 0,11 per aandeel uitgekeerd. Op de jaar-

lijkse algemene aandeelhoudersvergadering 

in mei van dit jaar zal een slotdividend van 

dezelfde hoogte ter goedkeuring aan de 

aandeelhouders worden voorgelegd.

 

Het totale aandeelhoudersrendement kwam 

in 2013 uit op 49%, als gevolg van het 

hogere dividend en een aanzienlijke stijging 

van de aandelenkoers. Het aandeel Aegon 

sloot net boven € 6,86, een stijging van 

bijna 43% over het hele jaar. Hiermee werd 

de hoogste koers bereikt sinds het begin 

van de financiële crisis ruim vijf jaar geleden. 

Deze koersstijging hing vooral samen met 

betere marktomstandigheden en een hoger 

bedrijfsresultaat.

 

Naast dividend hebben we afgelopen jaar 

ook circa € 380 miljoen aan coupons 

uitbetaald aan onze obligatiehouders.
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Waar komt onze winst vandaan?
We hebben drie belangrijke bronnen van inkomsten: vergoedingen en provisies, de 

opbrengst van beleggingen en – vooral – de premies die onze polishouders betalen. 

Daarnaast hebben we inkomsten uit financiële transacties, die echter van jaar tot jaar 

kunnen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden.

Tegenover de inkomsten staan uiteraard kosten. Voor ongeveer driekwart zijn dat claims 

en uitkeringen die wij aan onze klanten betalen. Verder de eigen operationele kosten en 

we betalen provisies aan tussenpersonen. Soms moeten we afboekingen doen wanneer 

we denken dat een belegging haar waarde heeft verloren. Doordat de economie aantrekt, 

hebben we dergelijke afboekingen de laatste tijd zien dalen. Voordat we de nettowinst 

kunnen vaststellen, moeten we nog twee andere factoren in aanmerking nemen: fair value 

items en belastingen. De verslag gevings regels bepalen dat we van bepaalde beleggingen 

eerst de marktwaarde moeten weten voordat we nettowinst kunnen berekenen. 

Afhankelijk van de situatie op de financiële markten kan daarbij sprake zijn van winst of 

verlies. Gezien de omvang van onze beleggingen kan het om een aanzienlijk bedrag gaan.

Voorts betalen we vennootschapsbelasting over onze winst. Onze winst- en verlies-

rekening laat het geschatte bedrag aan belastingen over het betreffende boekjaar zien. 

Dat is niet het bedrag dat we daadwerkelijk betalen. Daarin kunnen namelijk, naast de 

belastingen over de winst in dat jaar, ook betalingen aan en van de belastingdienst 

zitten die uit eerdere of latere jaren zijn overgeheveld. Daarnaast worden sommige 

belasting posten niet in de winst- en verliesrekening, maar rechtstreeks in het vermogen 

opgenomen.

Naast de nettowinst publiceren we ook ons onderliggend resultaat vóór belastingen. 

Dat is onze belangrijkste maatstaf voor winstgevendheid. Factoren die grotendeels buiten 

onze invloed liggen – belastingen, afboekingen, fair value items, verliezen of winsten op 

beleggingen – zijn hierin buiten beschouwing gelaten. Daarom geeft dit cijfer veel beter 

weer hoe onze onderliggende activiteiten presteren.
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Sinds de financiële crisis is ons resultaat toegenomen.
Het onderliggend resultaat vóór belastingen – onze 
belangrijkste maatstaf voor winstgevendheid – is sinds 
het dieptepunt in 2009 met bijna 68% gestegen.
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Hoe hebben we gepresteerd in 2013?

2013 was een goed jaar. Onze bedrijfs-

onder delen deden het goed; de kapitaal-

positie is versterkt, het prijsbeleid stevig 

in de hand gehouden en de reorganisatie 

grotendeels voltooid. We hebben geïnves-

teerd in nieuwe groei, kansen benut om 

uit te breiden in opkomende markten en 

geïnvesteerd in nieuwe distributiekanalen. 

Omdat we ook sterke kasstromen hebben, 

bevinden we ons in een goede uitgangs-

positie voor verdere groei.

Ons onderliggend resultaat vóór 

belastingen steeg in 2013 met 5% tot 

bijna € 1,95 miljard. Dit was te danken 

aan een omzetgroei en hogere aandelen-

koersen, hoewel deels tenietgedaan door 

een zwakkere Amerikaanse dollar. Zowel in 

de VS als in Nederland kwam het resultaat 

hoger uit, maar in het Verenigd Koninkrijk 

en Nieuwe markten (waaronder Centraal- 

en Oost-Europa, Azië en ons vermogens-

beheer bedrijf) was sprake van een daling.

Onze nettowinst nam af naar € 849 miljoen. 

Dit had te maken met verliezen op aan-

delen hedges, die waren aangegaan om 

de algehele kapitaalpositie van Aegon te 

beschermen. Ook waren er verliezen van-

wege aanpassingen in de markt veronder-

stellingen; we moesten onze aan names ten 

aanzien van zowel de rente als het rende-

ment op aandelen naar beneden bijstellen. 

Alles bij elkaar overtroffen de verliezen in 

2013 de toename in gerealiseerde winsten 

op beleggingen, lagere belastinglasten en 

lagere afboekingen (meestal een teken dat 

de economie aantrekt).

De omzet steeg met 6% naar bijna 

€ 7,2 miljard, dankzij een sterke groei in 

variable annuities en pensioenen in de VS en 

vermogensbeheer voor derden. De bruto-

stortingen stegen tot ruim € 44 miljard, 

terwijl de nettostortingen meer dan 

verdubbelden naar € 8,3 miljard. De waarde 

nieuwe productie nam in 2013 sterk (met 

ruim de helft) toe naar € 986 miljoen, 

hetgeen te danken was aan gestegen 

verkopen en verbeterde marges.

Onze operationele kosten stegen met 5%; 

alle kostenbesparingen werden teniet gedaan 

door extra herstructureringskosten, met 

name in het Verenigd Koninkrijk. We zijn door-

gegaan met bezuinigen, onder meer door het 

opzetten van een Shared Service Centrum 

in de VS, verdere kostenbespa ringen in 

Nederland en reorganisaties bij Aegon UK 

en bij het Corporate Center.

Naast onze strategie hebben we onszelf 
een aantal financiële targets voor 
2013-2015 gesteld. Deze moeten er 
mede voor zorgen dat onze bedrijfs-
voering is gericht op winstgevendheid 
én rendement op de langere termijn. 
Eind vorig jaar lagen we op schema 
ten aanzien van twee targets, 
verbetering is echter nog nodig als 
het gaat om resultaat en rendement 
op eigen vermogen.

7,4%
Rendement op eigen vermogen 

van 8%-10%

Realisatie 2013

Doelstelling 2015

Corporate ventures
Begin dit jaar hebben we in de VS een 

internationaal corporate venture-fonds 

opgezet. Dit beschikt over € 100 miljoen 

om te investeren in nieuwe financiële 

technologiebedrijven – van mobiele distri-

butie en gegevensverwerking tot nieuwe 

klantenplatforms voor financieel beheer. 

Het fonds is bedoeld ter onder steuning van 

de ontwikkeling van nieuwe techno lo gieën 

die een betere service aan de klant en 

verdere groei mogelijk moeten maken.

Aegon behield een sterke kapitaalpositie. 

Eind 2013 bedroeg onze totale solvabili teits-

ratio in de zin van de Europese verzeke-

rings richtlijn 212% dankzij sterke lokale 

kapitaalposities; alle drie onze belangrijkste 

operationele units – in de VS, Nederland en 

het Verenigd Koninkrijk – behielden een 

positie boven het interne streefniveau.

Onze inkomstengenererende beleggingen 

stegen het afgelopen jaar tot iets meer dan 

€ 457 miljard, als gevolg van groei in fee-

activiteiten en een sterke netto-instroom uit 

ons vermogensbeheerbedrijf. De afgelopen 

vijf jaar zijn de inkomsten genererende 

beleggingen met meer dan 43% gestegen.
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Onze resultaten
in € miljoenen 2013 2012 % 

Onderliggend resultaat vóór belastingen
Amerika 1.369 1.366 -

Nederland 355 325 9%

Verenigd Koninkrijk 98 110 -11%

Nieuwe markten 236 274 -14%

Holding en overig -113 -224 50%

Totaal 1.945 1.851 5%

Fair value items -1.309 11 -

Gerealiseerde winsten / verliezen op beleggingen 502 407 23%

Bijzondere waardeverminderingen -121 -176 31%

Overige baten / lasten -52 -162 68%

Run off-activiteiten 14 2 -

Winst vóór belastingen 979 1.933 49%

Belastingen -130 -351 63%

Nettowinst 849 1.582 46%

Onze operationele vrije kasstroom voor 

2013 bedroeg ruim € 1,5 miljard. Na aan-

passingen voor markteffecten komt dat 

overeen met € 1,34 miljard, wat aansluit bij 

onze target voor de middellange termijn.

Op operationeel niveau rapporteerde Aegon 

in Amerika een stijging van het onder liggend 

resultaat vóór belastingen met 3% dankzij 

een sterke groei in pensioenen en variable 

annuities in de VS. Ook in Nederland 

droegen pensioenen bij tot een stijging, 

namelijk met 9% naar € 355 miljoen.  

Toename onderliggend resultaat vóór 

belastingen tussen 2012 en 2015 naar 

gemiddeld 7% tot 10% groei per jaar.

Verdubbeling resultaat uit fee-activitei ten 

naar 30% tot 35% van totaal onder-

liggend resultaat vóór belastingen.

Toename operationele vrije kasstroom 

naar € 1,3 miljard tot € 1,6 miljard* 

per jaar.

5,1% 33% €1,34
miljard

In het Verenigd Koninkrijk daalde het 

onderliggend resultaat naar £ 84 miljoen 

en in Nieuwe markten was sprake van een 

daling met 14% naar € 236 miljoen.

Wijzigingen in verslaggeving
Begin 2014 hebben we wijzigingen door ge-

voerd in de verslaggeving, die invloed zullen 

hebben op resultaat en eigen vermogen. Wij 

verwachten dat ons onderliggend resultaat 

vóór belastingen daardoor met ongeveer 

€ 80 miljoen zal toenemen, terwijl ons 

eigen vermogen met € 2,2 à € 2,5 miljard 

zal afnemen. Deze wijzigingen zijn twee-

ledig. We veranderen de methodiek om 

bepaalde reserves te berekenen om beter 

rekening te kunnen houden met de 

stijgende levens verwach ting. Het gevolg is 

dat de reserves toenemen. Ook veranderen 

we de definitie voor de classificatie van 

polisacquisitiekosten. Deze worden dan 

onder activa op de balans opgenomen. 

Deze veranderingen zullen waarschijnlijk 

voor meer consistentie, vergelijkbaarheid 

en tranparantie zorgen.

* Na aanpassing voor markteffecten.
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Douglas Weih
Head of Structured Bond Trading and 
Portfolio Management, Transamerica, 
Verenigde Staten

Kapitaal Talent Expertise Vertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

Bijdragen aan de samenleving

“Omdat Cedar Rapids zwaar getroffen was door de 

overstromingen van 2008, wilden wij iets doen 

voor de slachtoffers. We wilden vooral iets 

duurzaams tot stand brengen – iets dat de tand 

des tijds zou doorstaan.”

“Het afgelopen jaar hebben we samen met lokale 

vrijwilligers een stadsboerderij gebouwd in een 

gebied dat door de overstromingen was verwoest.”

“Het was een perfect project. De boerderij is een 

plek waar buurtbewoners samen verse producten 

kunnen telen, om zelf op te eten of om met winst 

te verkopen. Bovendien leren kinderen hier hoe 

belangrijk gezond voedsel is – in een tijd waarin 

overgewicht echt een probleem is. Midden op het 

terrein is ook een speeltuin aangelegd, waardoor 

gezond voedsel voor hen ook iets leuks krijgt.” 

“De boerderij levert concrete voordelen op voor de 

buurt en kinderen leren er dingen waar ze de rest 

van hun leven iets aan hebben. Het is gewoon fijn 

om te weten dat jij daarin ook een bescheiden rol 

hebt vervuld.”

“Ik ben er trots op dat ik werk bij een bedrijf waar echt 
een cultuur van lokale betrokkenheid heerst.”  

€1,35  miljard

$5,4 miljoen

We hebben afgelopen jaar € 1,35 miljard betaald 
aan leveranciers van producten en diensten, waar 
duizenden lokale ondernemingen van profiteren.

Afgelopen jaar heeft onze Transamerica Foundation 
ruim 5 miljoen US-dollar gedoneerd aan goede doelen 
in de VS, waarvan het grootste deel in onze twee 
grootste ‘thuisstaten’, Iowa en Maryland.

Bijdragen aan de samenleving
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“ We leren de kinderen hoe belangrijk 
gezond eten is en tegelijkertijd 
krijgt gezond voedsel ook iets leuks.”

Bijdragen  
aan de  
samenleving
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Zoals gezegd leveren we via onze financiële 

producten en onze beleggingen een 

belang rijke maatschappelijke bijdrage. 

Daarnaast zijn we ook zelf afnemer van 

producten en diensten. We betalen honder-

den miljoenen aan belasting en we onder-

steunen de lokale gemeenschappen waarin 

we actief zijn.

Afgelopen jaar hebben we € 1,35 miljard 

uitgegeven aan producten en diensten, 

met name op het gebied van IT. Maar we 

schaffen ook kantoorapparatuur aan en 

hebben nutsvoorzieningen zoals gas, water  

en elektriciteit nodig voor het verwarmen 

en koelen van onze kantoren. Daarnaast 

besteden we jaarlijks een aanzienlijk 

bedrag aan advies- en andere diensten. 

Bijdragen aan de samenleving

We dragen bij aan de samenleving 
door belasting te betalen, producten 
en diensten in te kopen en in lokale 
gemeenschappen te investeren.

Voor veel van onze partners zijn wij een 

belangrijke klant en een grote bron van 

inkomsten. Via hen stimuleren wij de 

werkgelegenheid en de economische groei.

Bij het selecteren van leveranciers spelen 

kosten een belangrijke rol. We kiezen echter 

ook bewust voor leveranciers die onze 

normen en waarden delen. Afgelopen jaar 

hebben we een duurzaam inkoopbeleid 

ingevoerd. Dit geldt wereldwijd voor alle 

bedrijfsonderdelen. Het bevat, net als ons 

beleid voor verantwoord beleggen, milieu- 

en sociale normen voor onze leveranciers 

en voorziet in regelmatige risicobeoor-

delingen en contact met leveranciers van 

wie wij vermoeden dat ze zich niet aan deze 

normen houden.

Over het geheel genomen denken wij niet 

dat wij op dit terrein grote risico’s lopen. 

Vanwege de aard van onze activiteiten 

hebben we geen lange of ingewikkelde 

toeleveringsketen. Het duurzaam inkoop-

beleid helpt echter om zowel onze reputatie 

als de leveringszekerheid veilig te stellen. 

Het biedt ons de gelegenheid om bij te 

dragen aan duurzame economische 

ontwikkeling, namelijk door te kiezen voor 

leveranciers die milieubewust werken en zich 

aan internationale arbeidsnormen houden.

Wereldwijd zijn we in meer dan vijfentwintig 

landen actief. In al die landen hebben we 

te maken met een andere belastingdienst, 

waardoor belasting een ingewikkelde opgave 

kan worden. Uiteraard opereren we overal 

Uitgaven aan producten en diensten 
in € miljarden

2009 2010 2011 2012 2013
0,0

0,5

1,0

1,5
1,47 1,47 1,48

1,30 1,35 23%
Van alle claims die Aegon UK in 2012 in het 
ontving in verband met ernstige ziekten, had 
bijna een kwart te maken met borstkanker. 
In totaal hebben we £ 5,5 miljoen uitbetaald. 
Bij het indienen van hun claim waren klanten 
gemiddeld pas 46 jaar oud. Zowel in het 
Verenigd Koninkrijk als elders hebben we 
gewerkt aan bewustwording rond borstkanker. 
Op dit moment betalen we borstkankerclaims 
uit na 67 weken, maar we zijn steeds op zoek 
naar manieren om die periode te bekorten.
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binnen de regels die de overheid stelt. 

Daarbij streven we naar een optimale fiscale 

positie waarbij we niet te veel belasting 

betalen, omdat dat nadelig zou zijn voor 

zowel onze activiteiten als onze aandeel-

houders. Tegelijkertijd hebben we de plicht 

om overheden te ondersteunen via de 

belastingen die wij betalen. Afgelopen jaar 

hebben we bijna € 164 miljoen aan vennoot-

schapsbelasting betaald. Daarnaast betalen 

we ook belasting als werkgever en BTW 

over bepaalde producten en diensten. 

Soms fungeren we feitelijk als ‘belasting-

ont vanger’ voor de overheid, bijvoorbeeld 

via de socialezekerheidspremies van 

medewerkers, of door het inhouden van 

belasting op uitkeringen aan polishouders.

Als onderneming treden we in overleg met 

de lokale belastingautoriteiten. We zorgen 

dat we de geldende belastingregels 

begrijpen en correct interpreteren en dat we 

uiteindelijk ook het juiste bedrag betalen. 

Jaarlijks publiceren we het bedrag dat we 

aan vennootschapsbelasting betalen, zowel 

geaggregeerd als uitgesplitst per rapportage-

eenheid. Van het in 2013 betaalde bedrag 

had meer dan 90% betrekking op onze drie 

belangrijkste markten: de VS, Nederland en 

het Verenigd Koninkrijk. In principe kiezen 

wij niet om puur fiscale redenen voor een 

vestiging in een bepaald land. Wij hebben 

bijvoorbeeld activiteiten in Bermuda 

omdat het eiland een belangrijke rol speelt 

in de internationale herverzekeringsmarkt. 

De winst uit deze activiteiten wordt in 

ieder geval merendeels elders belast, 

hoofdzakelijk in de VS.

€6,3 miljoen
Afgelopen jaar hebben we € 6,3 miljoen 
bijgedragen aan goede doelen, via giften, 
donaties in natura en vrijwilligerswerk door 
onze medewerkers.

Alzheimeronderzoek
In Nederland werken we samen met het 

Alzheimercentrum van de VU in 

Amsterdam. We sponsoren onderzoek 

naar de oorzaken en behandeling van de 

ziekte van Alzheimer. Onze samenwerking 

met het Alzheimercentrum loopt tot 

2017. Wereldwijd lijden naar schatting 

36 miljoen mensen aan de ziekte van 

Alzheimer. De komende twintig jaar zal 

dat aantal naar verwachting verdubbelen. 

Volgens de Wereldgezondheids organisatie 

(WHO) kost Alzheimer wereldwijd meer 

dan 600 miljard US-dollar per jaar. De 

WHO heeft Alzheimer bestempeld als 

‘prioriteit voor de gezondheidszorg’.

Junioren
In de VS werkt Transamerica regelmatig 

samen met Junior Achievement, een 

non-profitorganisatie die zich in het hele 

land inzet voor betere financiële educatie 

op scholen. In Florida hebben we 

afgelopen jaar het programma Finance 

Park van deze organisatie ondersteund, 

dat maar liefst 10.000 scholieren heeft 

bereikt. In Cedar Rapids, waar een van 

onze Amerikaanse hoofdkantoren is 

gevestigd, sponsoren we een 

vergelijkbaar programma. Dit richt zich 

de komende drie jaar op 5.400 scholieren 

in en rond de stad. Finance Park leert 

leerlingen omgaan met geld, zoals 

sparen, beleggen en budgetteren, en 

geeft voorlichting over belastingen.
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Donaties Aegon 2013,
per aandachtsgebied
in %

Donaties Aegon 2013,
per locatie
in %

Financiële educatieGezondheid

OverigWelzijn

Verenigde Staten Canada

Verenigd 
Koninkrijk

Overig

Corporate
Center 

Nederland

3,6

68,3

7,8

16,8

16,1
31,0

24,3

28,6

2,5 200
510

188

1,0

Vrijwilligerswerk medewerkers
2013, per locatie
Totaal aantal uren

Verenigde Staten Spanje

Centraal- en 
Oost-Europa 

Brazilië

Overig

Verenigd 
Koninkrijk 

Nederland

416

10.237

1.080

374

We steunen de samenleving via de belas-

tingen die we betalen, maar we doneren 

ook aan goede doelen. In 2013 ging het 

daarbij om het equivalent van € 6,3 miljoen1. 

Het grootste deel – circa 84% – ging naar 

projecten en initiatieven op drie specifieke 

aandachtsgebieden: gezondheid, welzijn 

en financiële educatie. In totaal hebben 

we wereld wijd bijna 500 afzonderlijke 

projecten en programma’s ondersteund. 

Door het sponsoren van sport2 stimuleren 

we een gezondere levensstijl en burger-

participatie. Via golfer Zach Johnson 

steunen we een stichting voor kansarme 

jongeren in het Midwesten van de VS.

We investeren in al deze projecten omdat 

wij het belangrijk vinden om iets voor de 

samenleving te doen. Projecten variëren 

van onderzoek naar ernstige ziekten 

(kanker, Alzheimer) tot kinderfondsen, 

scholen, opleidingen en ouderenzorg. 

Daarbij werken we samen met kleine lokale 

initiatieven maar ook met internationale 

organisaties zoals UNICEF en Habitat for 

Humanity. In het Verenigd Koninkrijk 

financieren wij onze eigen Breakfast Clubs, 

waar kansarme kinderen vóór schooltijd een 

voedzame maaltijd krijgen. De Breakfast 

Clubs helpen om het opleidings niveau van 

deze kinderen te verbeteren.

Welke goede doelen we steunen, wordt 

bepaald door de lokale operationele units. 

Op die manier kunnen wij ons geld inzetten 

voor projecten die ter plaatste het belang-

rijkst zijn. In de Verenigde Staten lopen deze 

donaties via de Transamerica Foundation. 

Vorig jaar is daar in totaal $ 5,4 miljoen 

gedoneerd, hoofd zakelijk in de staten waar 

Transamerica – het Amerikaanse onderdeel 

van Aegon – zelf actief is. Behalve in de VS 

hebben wij donatie- en vrijwilligers projecten 

in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 

Centraal- en Oost-Europa, Spanje en Azië.

Maar we doneren niet alleen geld. Vrijwel 

al onze medewerkers mogen elk jaar een 

beperkt aantal uren betaald verlof opnemen 

om vrijwilligerswerk te doen. Afgelopen jaar 

besteedden zij samen meer dan 13.000 uur 

aan lokale projecten en goede doelen – wat 

overeenkomt met ruim een half miljoen euro. 

Op deze manier willen wij de betrokkenheid 

van medewerkers vergroten en de banden 

tussen onderneming, medewerkers en 

lokale gemeenschappen versterken.

Gerichte zorg
Al jaren steunen we campagnes en programma’s van St. Luke’s Hospital in Cedar Rapids. 

Een van de grootste successen is het Emergency Department Consistent Care Program, 

waaraan we 50.000 dollar hebben bijgedragen. Het programma is gericht op het 

terugdringen van het aantal niet-spoedeisende gevallen dat bij de spoedeisende hulp 

komt. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar patiënten die gemiddeld meer dan eens 

per maand bij de spoedeisende hulp komen. Voor deze patiënten wordt een individueel 

behandelingsplan opgesteld, waardoor zij betere zorg krijgen en het Emergency 

Department kosten bespaart. Het eerste jaar werd er meer dan een 1 miljoen dollar 

uitgespaard en nam het aantal bezoeken van patiënten met een individueel 

behandelingsplan met bijna tweederde af. Onze steun aan St. Luke’s is een goed 

voorbeeld van onze aanpak van lokaal investeren in de samenleving. In Cedar Rapids, 

Iowa, waar een van onze Amerikaanse hoofdkantoren staat, behoort Transamerica tot de 

grootste werkgevers van de stad.  

1  Cijfer omvat financiële steun en tijd die onze 
medewerkers in vrijwilligerswerk steken.

2  Aegon sponsort de Nederlandse voetbalclub Ajax. 
Daarnaast zijn we de hoofdsponsor van tennis in het 
Verenigd Koninkrijk en sponsoren we Amerikaanse 
en Britse golfers.
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Business case

In de meeste landen waar we actief zijn, gelden strenge regels 

voor gelijke behandeling. Maar de argumenten voor meer 

diversiteit in het personeelsbestand gaan veel verder. Bewezen 

is dat diversiteit concrete voordelen oplevert.

Ten eerste brengt diversiteit ons dichterbij de klant. Klanten 

voelen zich vermoedelijk meer thuis bij een bedrijf waarin ze 

zichzelf herkennen. Dat is goed voor ons merk en onze reputatie. 

En het kan ook goed zijn voor onze omzet, zeker als het nieuwe 

markten voor ons opent.

Ten tweede betekent diversiteit dat we breder kunnen werven 

en nieuw talent kunnen binnenhalen. Dat zorgt voor meer 

betrokkenheid en effectiviteit, wat op zijn beurt weer zou moeten 

leiden tot minder verloop, betere service aan de klant en betere 

resultaten in het algemeen.

Zo komen we bij wat misschien wel het belangrijkste voordeel is: 

dat diversiteit een aanjager is voor innovatie. Meer diversiteit in 

het personeelsbestand betekent nieuwe perspectieven en nieuwe 

ideeën. Het leidt tot betere besluitvorming en beter inzicht in 

zowel risico’s als kansen – juist omdat er vanuit een andere 

invalshoek naar wordt gekeken.

Dit is niet puur theorie. Uit onderzoek1 blijkt dat de koopkracht 

van minderheden in de VS in 2014 zal uitkomen op $ 4 biljoen. 

Dat is een fors bedrag. In grote delen van de VS vormen 

minderheden de nieuwe meerderheid. Ook ten aanzien van 

ondernemingsprestaties ligt er overtuigend bewijs. Uit een 

recente studie2 is gebleken dat de afgelopen tien jaar de meest 

‘diverse’ bedrijven in de VS gemiddeld 25% boven de beursindex 

S&P 500 presteerden. Het is dus niet zo dat diversiteit op 

zichzelf tot betere prestaties leidt, maar de meest succesvolle 

bedrijven hebben diversiteit wel tot een onderdeel van hun 

dagelijkse bedrijfsvoering gemaakt.

Dus wat is Aegon's beleid ten aanzien van diversiteit?

Voor ons heeft diversiteit alles te maken met ‘inclusie’ – zorgen 

voor de juiste werkomgeving, waar alle medewerkers optimaal 

kunnen presteren. Ondernemingsbreed hebben we onze 

uitgangspunten vastgelegd in een verklaring inzake diversiteit 

en discriminatie, ondersteund door lokale initiatieven. In de VS 

hebben we bijvoorbeeld een Diversity Development Program 

Board ingesteld. Ook zijn we nieuwe mogelijkheden aan het 

verkennen via initiatieven zoals bijvoorbeeld producten die zich 

uitsluitend op vrouwen richten. Verder faciliteren we in Europa 

en de VS discussiegroepen over diversiteit. 

We doen al het een en ander, maar er moet nog veel meer 

gebeuren, zeker als we de voordelen van diversiteit ten volle 

willen benutten. Binnen de onderneming wint het thema terrein. 

Komend jaar gaan we dan ook een plan uitwerken om diversiteit 

in onze scholings- en wervingsprogramma’s te integreren, 

nieuwe producten en markten te verkennen en Aegon steviger 

te positioneren als favoriete werkgever – die het belang van 

diversiteit voor zijn bedrijf onderkent.

1 Deloitte, Diversity as an Engine of Innovation (2011).
2 Society for Human Resources Management (geciteerd 2011).

Hoezo medewerkersdiversiteit?
Een divers personeelsbestand is niet alleen een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Diversiteit levert concrete commerciële voordelen op.

Business case
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Feiten en cijfers:
Feiten en cijfers:

Feiten & 
cijfers

In dit onderdeel laten wij zien hoe we als bedrijf 
beslissingen nemen. Daarbij bespreken we niet alleen 
het formele bestuursmodel, maar ook hoe wij de feedback 
van onze stakeholders gebruiken om onze producten en 
diensten te verbeteren. Daarnaast kijken we ook naar de 
gegevens achter onze resultaten over 2013 – onze 
financiële resultaten en onze prestaties op het gebied 
van milieu en maatschappij. Belangrijk is daarbij ook hoe 
anderen naar onze resultaten kijken. Tot slot gaan wij in 
op onze geïntegreerde aanpak van de verslaggeving en 
op het proces dat doorlopen is bij het opstellen van deze 
Review 2013.
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Onze besluitvorming

Onze besluitvorming

De formele besluitvormingsprocessen 

binnen Aegon kennen diverse ‘checks and 

balances’. De besluitvorming wordt intensief 

gevolgd – zowel intern als extern door de 

aandeelhouders en toezicht houders van 

Aegon. Naast het formele bestuursmodel 

hebben wij interne beleidsrichtlijnen en 

-procedures, o.a. op het gebied van 

risicobeheer, mensenrechten, beloningen 

en duurzame inkoop.

Als Nederlands bedrijf houdt Aegon zich 

aan de Nederlandse wet- en regelgeving en 

aan de Nederlandse Corporate Governance 

Code. Uitgebreide informatie over de 

wijze waarop wij deze Code implementeren, 

is te vinden op onze website. Daarnaast 

onder schrijven wij een aantal richtlijnen 

van organisaties zoals het International 

Corporate Governance Network en de 

Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling (OESO).

Aegon kent een dualistisch bestuursmodel 

met een Raad van Bestuur en een Raad van 

Commissarissen. De Raad van Bestuur is 

belast met het bestuur van de onderneming 

– de strategie, het risicobeheer en de finan-

ciële resultaten. De Raad van Commissaris-

sen functioneert onafhankelijk van de Raad 

van Bestuur. De Raad van Commissarissen 

houdt toezicht op de werkzaamheden van 

de Raad van Bestuur en staat de Raad van 

Bestuur zo nodig met advies ter zijde.

De leden van de Raad van Commissarissen 

worden benoemd door de aandeelhouders 

van Aegon en zijn meestal voormalige 

bestuurders van andere bedrijven of 

financieel-bedrijfskundige specialisten. 

Volgens de Corporate Governance Code 

gelden alle huidige leden van de Raad van 

Commissarissen, op één na, als onafhanke-

lijk1. De Raad van Commissarissen vergadert 

regelmatig, al dan niet telefonisch. Veel 

van de voorbereidende werkzaamheden 

worden verricht via de commissies van de 

Raad van Commissarissen. Er zijn in totaal 

vier commissies – de Audit Committee, 

Risk Committee, Compensation Committee 

en Nominating Committee.

De Raad van Bestuur van Aegon bestaat uit 

twee leden: de Chief Executive Officer (CEO) 

13 vergaderingen 
De Raad van Commissarissen van Aegon 
kwam vorig jaar dertien maal bijeen. Zeven 
vergaderingen werden in persoon bijgewoond, 
de andere zes werden via een conference call 
gehouden. Op de agenda stonden onder meer 
de bedrijfsstrategie, successieplanning, 
bezoldiging van bestuurders, winstgevendheid, 
compliance en het risicobeheer.

Onze besluit
vorming

Hoe is de besluitvorming geregeld bij een bedrijf als Aegon? 
Hoe wordt bijvoorbeeld bepaald waar belegd of geïnvesteerd 
moet worden, waar een nieuw bedrijfsonderdeel moet worden 
opgestart of hoeveel risico Aegon bereid is te nemen?
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en de Chief Financial Officer (CFO). Juridisch 

gezien is de Raad van Bestuur het 

belangrijkste besluitvormende orgaan van 

Aegon. Daarbij werkt de Raad van Bestuur 

echter nauw samen met de Management 

Board en het Management Committee. 

Deze twee organen spelen een belangrijke 

rol als ondersteuning van de Raad van 

Bestuur. De Management Board wordt 

gevormd door de CEO’s van Aegon Amerika, 

Aegon Nederland, Aegon UK en Aegon 

Centraal- en Oost-Europa, aangevuld met 

de Chief Risk Officer en de twee leden van 

de Raad van Bestuur. Het Management 

Committee bestaat uit de leden van de 

Management Board plus zes andere 

senior managers.

Bepaalde besluiten kunnen volgens de 

statuten van Aegon niet door de Raad van 

Bestuur worden genomen. Op die terreinen 

zijn de aandeelhouders bevoegd. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de formele vaststelling 

van de jaarrekening van Aegon. Verder 

moeten dividenduitkeringen en ook de 

benoeming van de leden van de Raad van 

Bestuur en de Raad van Commissarissen door 

de aandeelhouders worden goedgekeurd. 

De aandeelhouders vergaderen minimaal 

eens per jaar – hoewel te allen tijde een 

1  De uitzondering is Kees Storm, die niet als onafhan-
kelijk kan worden aangemerkt omdat hij CEO van 
Aegon is geweest. Kees treedt tijdens de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders in mei 2014 af als 
lid van de Raad van Commissarissen van Aegon.

‘buitengewone’ vergadering bijeen kan 

worden geroepen. Elke aandeelhouder 

heeft het recht om die vergaderingen bij 

te wonen, daar het woord te voeren en 

een stem uit te brengen. Zowel het bestuur 

als de aandeelhouders zelf kunnen een 

voorstel doen voor een besluit. Elk gewoon 

aandeel geeft recht op het uitbrengen van 

één stem.

Daarnaast hebben we duidelijke regels voor 

operationele zaken. Op veel terreinen 

hebben wij beleidsrichtlijnen en  procedures 

ontwikkeld, die voor al onze wereldwijde 

activiteiten gelden. Op bepaalde gebieden, 

zoals treasury en vermogensbeheer, 

hanteren we limieten voor de individuele 

besluitvorming (zodat een medewerker 

geen financiële posities kan innemen boven 

vooraf vastgestelde bedragen en geen 

contractuele verplichtingen namens Aegon 

kan aangaan waarvoor hij of zij niet 

bevoegd is). Bij het risicobeheer hanteren 

we een strikt beleid waarin is vastgelegd 

hoeveel risico en welke soort risico’s wij als 

onderneming kunnen en willen lopen.

Sommige interne beleidsrichtlijnen fungeren 

als besluitvormingskader, zoals in het geval 

van mensenrechten, giften aan goede 

doelen en het milieubeleid. Op andere 

terreinen kan een extra risicobeoordeling 

zijn vereist, zoals bij verantwoord beleggen 

en duurzame inkoop, of dient een 

rapportage te worden opgesteld, zoals 

op grond van ons anticorruptiebeleid. 

De afdelingen Risk & Compliance en 

Internal Audit spelen een belangrijke rol 

bij het toezicht op de naleving van al deze 

beleidsrichtlijnen. Dit interne beleid van 

Aegon is grotendeels te vinden op 

www.aegon.com. Er vinden regelmatig 

beleidsevaluaties en -rapportages plaats.
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Onderwerp Beleidsrichtlijnen & -verklaringen Openbare 
informatie?

Wij rapporteren over het volgende1

Goed onder-
nemingsbestuur 
(corporate  
governance)

Uitvoerige informatie over onze corporate governance-
aanpak is te vinden in het Annual Report en in onze 
corporate governance-verklaring. Verder heeft Aegon 
statuten en hebben de Raad van Bestuur, de Raad van 
Commissarissen en de Management Board elk een eigen 
reglement. Daarnaast hanteren wij interne 
‘goedkeuringseisen’, waarin aangegeven wordt welke 
beslissingen wanneer en onder welke omstandigheden door 
de Raad van Bestuur genomen moeten worden2.

•

•	 In het Annual Report is informatie 
opgenomen over het bestuursmodel en 
over de wijze waarop het bepaalde in de 
Corporate Governance Code door Aegon 
wordt nageleefd.

Werkplek Alle medewerkers van Aegon zijn gebonden aan de 
Gedragscode, waarin bepalingen staan over o.a. corruptie, 
gegevensbescherming en het gedrag op de werkplek. Naast 
de Gedragscode beschikken wij ook over een Verklaring 
inzake diversiteit & discriminatie, regels om misbruik van 
voorkennis tegen te gaan, regels voor giften aan goede 
doelen en een Verklaring inzake arbeidsomstandigheden 
met organisatiebrede minimumnormen. De Meld & 
rapportageprocedure inzake financiële misdrijven richt 
zich tegen fraude, omkoping en andere vormen van 
corruptie. In het milieubeleid wordt de nadruk gelegd op het 
belang van terugdringing van het energieverbruik en het 
verbruik van andere grondstoffen, zoals papier en water.

•

•	 (Pogingen tot) fraude, verkoop van 
ongeschikte producten e.d.

•	Diversiteit, discriminatie, verzuim en 
werkgerelateerde ziekten en ongevallen.

•	Totaal bedrag aan giften en realisatie van 
de doelstellingen van het goede-
doelenbeleid.

•	Energie-, papier- en waterverbruik en 
afvalproductie.

Salarissen en 
bezoldiging

Wij hanteren een Wereldwijd beloningskader, dat 
gebaseerd is op het principe ‘beloning naar prestatie’. 
Hierin staan de uitgangspunten vermeld voor zowel de vaste 
als de variabele salariscomponenten. Verder hebben wij een 
specifiek bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen. -

•	Totaal bedrag aan salarissen & secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

•	Totaal bedrag aan variabele beloningen.
•	Uitsplitsing van de variabele beloning op 

basis van de diverse prestatiecriteria.

Informatie over de bezoldiging van de 
leden van de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen is te vinden 
in ons Annual Report.

Operationele 
risico’s

Wij hebben een Beleid inzake operationele risico’s, waarin 
beschreven wordt hoe wij omgaan met maatschappelijke, 
milieu- en andere bedrijfsrisico’s. Dit beleid hangt samen 
met de beleidsrichtlijnen en -procedures op het gebied van 
financiële risico’s.

-

•	Onze aanpak van zowel het financiële als 
het operationele risicobeheer.

Mensenrechten Wij hebben een Mensenrechtenbeleid, dat aansluit bij de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de 
Verenigde Naties en de centrale arbeidsnormen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie.

•
•	Onze aanpak van het risicobeheer op het 

gebied van de mensenrechten.

Verantwoord 
beleggen

Wij hebben een Beleid inzake verantwoord beleggen, 
waarin minimumeisen op het gebied van milieu, 
maatschappij en ethiek worden gesteld aan de bedrijven 
waarin wij beleggen. Naast dit beleid hanteren wij ook een 
uitsluitingslijst (bedrijven waarin we niet beleggen) en een 
Wereldwijd stembeleid, waarin richtlijnen staan over hoe 
wij ons als aandeelhouder van andere bedrijven opstellen.

•

•	Aantal bedrijven waarmee contact 
is geweest.

•	Aard van dit contact.
•	Stemgedrag.
•	 Impactbeleggingen en maatschappelijk 

verantwoorde beleggingsfondsen.

Dividend Wij hebben een Dividendbeleid, op grond waarvan 
uitkeringen aan aandeelhouders zijn gekoppeld aan de 
winstgevendheid en de kasstroom. 

•
•	Verschuldigd dividend per aandeel.
•	Totaal aandeelhoudersrendement.
•	Totaal betaald dividend

Duurzame 
inkoop

Wij hebben een Duurzaam inkoopbeleid. Net als bij het 
beleid voor verantwoord beleggen staan hierin de normen 
vermeld die wij voor onze leveranciers hanteren op het 
gebied van milieu, maatschappij en ethiek.

•
•	Totale uitgaven aan producten en diensten.
•	Onze aanpak van duurzame inkoop.

1 De informatie waarnaar in deze tabel verwezen wordt, is te vinden in deze Review, het Annual Report of op onze website corporatereporting.aegon.com.
2 Deze ‘goedkeuringseisen’ zijn niet openbaar.
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Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Rob Routs (Nederland, 1946) 

Voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de 

Nominating Committee en de Compensation Committee

Voormalig bestuurder van Koninklijke Shell. In 2008 benoemd tot 

commissaris bij Aegon. Sinds 2010 voorzitter van de Raad van 

Commissarissen. Huidige termijn loopt af in 2016. Commissariaten 

bij andere beursgenoteerde ondernemingen1: DSM, KPN, AP Møller-

Maersk (Denemarken), AECOM Technology (VS), ATCO Ltd. (Canada).

Irv’ Bailey (Verenigde Staten,1941) 

Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de 

Risk Committee en lid van de Compensation Committee

Commissaris bij Aegon sinds 2004. Voormalig Chairman & CEO van 

Providian Corp. Huidige termijn loopt af in 2016 (laatste termijn). 

Commissariaten bij andere beursgenoteerde ondernemingen: 

Computer Sciences Corp. (VS), Hospira Inc. (VS).

Antony Burgmans2 (Nederland, 1947)  
Lid van de Audit Committee 

Voormalig bestuursvoorzitter van voedingsmiddelenconcern 

Unilever. In 2007 benoemd tot commissaris bij Aegon. Huidige 

termijn loopt af in 2015. Commissariaten bij andere beurs-

genoteerde ondernemingen: TNT Express, Akzo Nobel, BP plc. 

(Verenigd Koninkrijk).

Shemaya Levy (Frankrijk, 1947) 
Voorzitter van de Audit Committee en lid van de Nominating 

Committee

Commissaris bij Aegon sinds 2005. Voormalig Executive Vice-

President & Chief Financial Officer van de Franse autofabrikant 

Renault Group. Huidige termijn loopt af in 2017. Commissariaten 

bij andere beursgenoteerde ondernemingen: TNT Express, 

PKC Group (Finland).

1  De leden van de Raad van Commissarissen mogen op grond van de Nederlandse 
Corporate Governance Code maximaal vijf andere commissariaten bekleden bij 
een Nederlandse beursgenoteerde onderneming.

2  Antony Burgmans treedt per 1 april 2014 af als commissaris om aan de 
Nederlandse regelgeving inzake goed ondernemingsbestuur te voldoen. 

Kees Storm (Nederland, 1942) 

Lid van de Risk Committee en de Nominating Committee

Voormalig CEO van Aegon en al meer dan elf jaar lid van de Raad van 

Commissarissen. Huidige termijn loopt af in 2014 (laatste termijn). 

Commissariaten bij andere beursgenoteerde ondernemingen: 

Anheuser-Busch InBev (België), Unilever N.V., Unilever plc. (Verenigd 

Koninkrijk), KLM.

Ben van der Veer (Nederland, 1951) 

Lid van de Audit Committee en de Risk Committee

Oud-bestuursvoorzitter van accountantskantoor KPMG. In 2008 

benoemd tot commissaris bij Aegon. Huidige termijn loopt af in 2016. 

Commissariaten bij andere beursgenoteerde ondernemingen: 

TomTom, (Nederland).

Dirk Verbeek (Nederland, 1950) 

Lid van de Audit Committee en de Risk Committee

Adviseur van de President & CEO van verzekeringsadviseur Aon. 

Commissaris bij Aegon sinds 2008. Huidige termijn loopt af in 2016. 

Commissariaten bij andere beursgenoteerde ondernemingen: geen.

Leo van Wijk (Nederland, 1946) 

Voorzitter van de Compensation Committee en lid van de 

Nominating Committee

Commissaris bij Aegon sinds 2003. Voormalig President & CEO 

van de KLM. Huidige termijn loopt af in 2015 (laatste termijn). 

Commissariaten bij andere beursgenoteerde ondernemingen: 

Air France-KLM (Frankrijk), Randstad Holding, Ajax NV.

Dona Young (Verenigde Staten, 1954) 
Lid van de Audit Committee en de Risk Committee

Voormalig Chairman, President & CEO van verzekeraar en 

vermogensbeheerder Phoenix. In 2013 benoemd tot commissaris 

bij Aegon. Huidige termijn loopt af in 2017. Commissariaten bij 

andere beursgenoteerde ondernemingen: Foot Locker (VS).
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Ons senior management

Ons senior management

Ons senior management

Alex Wynaendts (Nederland, 1960)

Chief Executive Officer van Aegon N.V., voorzitter van de Raad 

van Bestuur, voorzitter van de Management Board en voorzitter 

van het Management Committee

Alex is al zijn hele carrière werkzaam in de internationale financiële 

wereld. Hij trad in 1997 in dienst bij Aegon en werd zes jaar later 

lid van de Raad van Bestuur. Als Chief Operating Officer gaf Alex 

leiding aan de expansie van Aegon in de opkomende markten in 

Azië en Centraal- en Oost-Europa. Hij is sinds 2008 CEO en 

voorzitter van de Raad van Bestuur alsmede voorzitter van de 

Management Board.

Darryl Button (Canada, 1969)

Chief Financial Officer van Aegon N.V., lid van de Raad van 

Bestuur, lid van de Management Board en lid van het 

Management Committee

Darryl trad in 1999 in dienst bij de Institutional Markets-divisie van 

Aegon in de VS en werd drie jaar later benoemd tot Corporate 

Actuary van Aegon USA. In 2005 werd hij Chief Financial Officer 

van Aegon Amerika. Hij is ook tijdelijk Chairman geweest van 

Aegon Canada. Hij werd in 2013 benoemd tot Chief Financial 

Officer van Aegon. 

Van links naar rechts:

Sarah Russell (CEO, Aegon Asset Management), Michiel van Katwijk (CFO, Aegon Amerika), Alex Wynaendts (CEO, Aegon N.V.), Brenda Clancy 

(Global Chief Technology Officer), Darryl Button (CFO, Aegon N.V.), Gábor Kepecs (CEO, Aegon Centraal- & Oost-Europa), Tom Grondin (Chief 

Risk Officer, Aegon N.V.), Marco Keim (CEO, Aegon Nederland), Mark Mullin (CEO, Aegon Amerika), Douglas Henck (CEO, Aegon Azië), 

Carla Mahieu (Global Head of Human Resources), Marc van Weede (Global Head of Strategy & Sustainability) en Adrian Grace (CEO, Aegon UK).

Adrian Grace (Verenigd Koninkrijk, 1963)

CEO van Aegon UK, lid van de Management Board en lid van 

het Management Committee

Adrian begon zijn carrière bij GE Capital in de VS en Azië. In het 

Verenigd Koninkrijk was hij directeur bij Sage Group, HBoS en 

Barclays Insurance. In 2010 werd hij benoemd tot Chief Operating 

Officer van Aegon UK, waar hij twee jaar later CEO werd. Adrian is 

sinds 2012 lid van de Management Board van Aegon.

Tom Grondin (Canada, 1969)

Chief Risk Officer van Aegon N.V., lid van de Management Board en 

lid van het Management Committee

Tom heeft gewerkt bij het Canadese ManuLife Financial en bij 

adviesbureau Tillinghast-Towers Perrin. Hij kwam in 2000 bij 

Aegon, eerst als hoofdactuaris van de institutionele divisie in de 

VS en vanaf 2003 als Chief Risk Officer van Aegon N.V. Hij is sinds 

begin 2013 lid van de Management Board van Aegon.
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Marco Keim (Nederland, 1962)

CEO van Aegon Nederland, lid van de Management Board en 

lid van het Management Committee

Marco begon zijn loopbaan bij accountantskantoor Coopers & 

Lybrand en werkte vervolgens bij Fokker Aircraft en NS Reizigers. 

In 1999 stapte hij over naar Swiss Life, waar hij zes jaar 

directievoorzitter was van de Nederlandse tak. In 2009 werd hij 

benoemd tot CEO van Aegon Nederland.

Gábor Kepecs (Hongarije, 1954)

CEO van Aegon Centraal- & Oost-Europa, lid van de Management 

Board en lid van het Management Committee

Gábor begon zijn loopbaan bij de Hongaarse overheid en bij 

staatsverzekeringsbedrijf Állami Biztosító, waar hij CEO werd, twee 

jaar voordat het bedrijf werd geprivatiseerd en overgenomen door 

Aegon. Als CEO van Aegon Centraal- & Oost-Europa gaf hij leiding 

aan de uitbreiding van de activiteiten van Aegon in deze regio. 

Gábor is sinds 2007 lid van de Management Board.

Mark Mullin (Verenigde Staten, 1963)

CEO van Aegon Amerika, lid van de Management Board en 

lid van het Management Committee

Mark is al ruim twintig jaar werkzaam bij Aegon, waar hij verschillende 

managementfuncties heeft bekleed, zowel in de VS als in Europa. 

Mark is voormalig President & CEO van de Amerikaanse dochter-

maatschappij Diversified Investment Advisors, waar hij tevens aan 

het hoofd stond van de Annuity & Mutual Fund-activiteiten. In 

2010 trad hij als CEO van Aegon Amerika toe tot de Management 

Board. Hij was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de 

consolidatie van Aegon’s activiteiten in Noord-Amerika onder de 

naam Transamerica.

Brenda Clancy (Verenigde Staten, 1954)

Global Chief Technology Officer en lid van het 

Management Committee

Brenda werkt al 38 jaar bij Aegon. Zij begon haar loopbaan bij Life 

Investors, een van onze rechtsvoorgangers in de VS. Brenda was 

voorheen Treasurer & Senior Vice-President Information & Finance 

en Chief Operating Officer van Aegon Amerika. Vorig jaar werd zij 

benoemd tot Aegon’s eerste Global Chief Technology Officer.

Douglas Henck (Verenigde Staten, 1953)

CEO van Aegon Azië en lid van het Management Committee

Douglas begon zijn loopbaan als actuaris bij de Amerikaanse 

verzekeraar Aetna Inc. In Hongkong gaf hij leiding aan de 

activiteiten van Aetna in Azië. Vervolgens was hij vijf jaar President 

van Sun Life Financial Asia, waarna hij Chief Financial Officer werd 

van het Bahá’í World Center. In 2011 werd Douglas benoemd tot 

Chairman & CEO van Aegon Azië.

Michiel van Katwijk (Nederland, 1966)

CEO van Aegon Amerika en lid van het Management Committee

Michiel begon zijn carrière bij Aegon in 1991. Sindsdien is hij 

nauw betrokken bij de activiteiten op het gebied van risicobeheer, 

treasury, kapitaalmanagement en investor relations. Michiel was 

hoofd van het Corporate Financial Center van Aegon in Den Haag 

totdat hij werd benoemd in zijn huidige functie van Chief Financial 

Officer van Aegon Amerika. 

Carla Mahieu (Nederland, 1959)

Global Head of Human Resources en lid van het 

Management Committee

Carla begon haar loopbaan bij Koninklijke Shell, waar zij diverse 

managementfuncties bekleedde. Na een aantal jaar als consultant 

werd zij benoemd tot Senior Vice-President Human Resources bij 

Koninklijke Philips Electronics. Carla trad in september 2010 bij 

Aegon in dienst als Global Head of Human Resources.

Sarah Russell (Australië, 1962)

CEO Aegon Asset Management en lid van het 

Management Committee

Sarah heeft vijfentwintig jaar ervaring met internationale financiële 

dienstverlening en vermogensbeheer. Sarah begon haar carrière bij 

Toronto Dominion in Melbourne. In 2000 trad zij in dienst bij 

ABN AMRO en verhuisde ze naar Nederland. Sarah was van 2006 

tot 2008 Chief Executive Officer van de vermogensbeheerdivisie van 

ABN AMRO. In 2010 werd zij CEO van Aegon Asset Management.

Marc van Weede (Nederland, 1965)

Global Head of Strategy & Sustainability en lid van het 

Management Committee

Marc was werkzaam bij McKinsey & Company totdat hij in 2001 in 

dienst trad bij Aegon. Hij was hoofd Group Business Development 

en vervolgens CEO van de joint-venture van Aegon in China. Marc 

werd in 2010 de eerste Global Head of Sustainability van Aegon. 

Hij is sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie 

en duurzaamheid.
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In gesprek met onze stakeholders

In gesprek met onze stakeholders

In gesprek met onze stakeholders
In gesprek gaan met onze stakeholders is een belangrijk onderdeel 
van de corporate governance van Aegon. Wij hebben dagelijks 
contact met onze stakeholders, op alle niveaus van de organisatie. 
We hebben regelmatig contact met onze klanten, medewerkers en 
zakenpartners en ook met de samenlevingen waarin wij actief zijn. 
Wij gebruiken de feedback om onze producten, klantenservice en 
besluitvorming te verbeteren. 

Wat is het doel van deze gesprekken? 
Door in gesprek te gaan met onze 

stakeholders, krijgen wij inzicht in hun 

wensen en behoeften en zien wij welke 

gevolgen onze activiteiten hebben voor 

mensen en bedrijven. Op basis hiervan 

komen wij tot een betere besluitvorming en 

kunnen wij risico’s en kansen signaleren en 

onze producten en diensten verbeteren. 

Het niveau van het contact (basaal, 

gemiddeld of diepgaand) hangt af van het 

onderwerp, de frequentie van het contact 

en het betrokken managementniveau. 

Vorig jaar was 80% van de contacten met 

onze vijf belangrijkste stakeholdergroepen 

‘gemiddeld’ of ‘diepgaand’.

Wie zijn onze stakeholders?
Bij Aegon verstaan wij onder ‘stakeholders’: 

particulieren of bedrijven die de gevolgen 

ondervinden van onze activiteiten of die op 

hun beurt invloed uitoefenen op de 

omgeving waarin wij actief zijn. Dat zijn niet 

alleen de mensen en bedrijven waarmee wij 

rechtstreeks een relatie hebben, maar ook 

stakeholders verderop in de economische 

waardeketen die geraakt worden door onze 

besluitvorming of die via hun beslissingen 

en activiteiten invloed uitoefenen op onze 

operationele omgeving.

Onze stakeholders kunnen worden 

onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën: 

•	 Klanten (polishouders, spaarders en 

andere particuliere klanten, alsmede 

zakelijke klanten).

•	 Medewerkers (deeltijd- en voltijdmede-

werkers, oud-medewerkers, loondienst-

agenten en werkzoekenden).

•	 Zakenpartners (joint venture-partners, 

banken, financiële adviseurs, brokers 

en agenten en andere financiële 

Klanten Medewerkers Beleggers Zakenpartners De samenleving

•	Periodieke enquêtes.
•	Callcenters.
•	Klantenpanels en 

adviesraden.
•	Online-klantenservice 

en via sociale media.
•	Klachten- en 

feedbackprocedures.

•	 Jaarlijkse organisatie-
brede enquête.

•	Periodiek overleg met 
vakbonden en mede-
zeggenschapsorganen.

•	 Interne communicatie 
via intranet, ons  
personeelsblad en 
nieuwsbrieven.

•	Scholing en cursussen, 
waaronder het ‘customer 
license’-programma van 
Aegon en Transamerica.

•	 Jaarlijkse bijeenkomst voor 
analisten en beleggers.

•	Andere branchebijeen-
komsten.

•	 Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van 
Aandeelhouders.

•	Roadshows en periodieke 
persoonlijke gesprekken.

•	Onze afdeling Investor 
Relations in Den Haag.

•	Regelmatige contacten 
met de financiële pers en 
andere media.

•	Regelmatige bijeenkomsten 
met kredietbeoordelaars.

•	Periodiek overleg met 
leveranciers en 
zakenpartners.

•	Bijeenkomsten, 
congressen en cursussen 
voor financiële adviseurs 
en tussenpersonen.

•	Periodieke bestuurs-
vergaderingen met 
gelieerde ondernemingen 
en joint venture-partners.

•	Periodieke bijeen-
komsten met NGO’s, 
goede doelen en 
buurtorganisaties

•	Gesprekken met  
overheden, wetgevers 
en financiële toezicht-
houders.

•	Bijeenkomsten met 
analisten van organi-
saties die duurzaam-
heidsbeoordelingen 
uitvoeren.

•	Vrijwilligerswerk 
voor goede doelen 
en andere charitatieve 
instellingen.
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1  Een volledig overzicht van onze stakeholders is te 
vinden op onze website aegon.com.

tussenpersonen, alsmede leveranciers 

van producten en diensten).

•	 Beleggers (particuliere aandeelhouders, 

institutionele beleggers, obligatie-

houders, financiële analisten en 

kredietbeoordelaars).

•	 De samenleving (niet-gouvernementele 

organisaties, goede doelen, toezicht-

houders, overheden en internationale 

organisaties)1.

Hoe gaan wij met onze 
stakeholders in gesprek?
Dat doen we als bedrijf op diverse manieren. 

Bijvoorbeeld via periodieke enquêtes, 

telefoongesprekken, bijeenkomsten, 

workshops en congressen. Hoe en hoe vaak 

wij het gesprek aangaan, verschilt per 

belangengroep en per operationele activiteit. 

Daarnaast hebben we ook een meer formele 

structuur opgezet. Zo organiseren wij 

jaarlijks een onafhankelijke enquête onder 

stakeholders. Daarmee krijgen wij inzicht 

in de effectiviteit van onze verslaggeving. 

Zo kunnen wij ook ‘materiële onderwerpen’ 

signaleren – aspecten die de komende jaren 

naar verwachting van groot belang zullen 

zijn voor Aegon. Deze onderwerpen vormen 

vervolgens de basis van de Review van 

Aegon en worden meegenomen in de 

strategische planning. In Nederland organi-

seren wij ook regelmatig een stakeholder-

panel, bestaande uit zakenmensen, 

wetenschappers en vertegenwoordigers 

van klanten. Voorzitter van dit panel is 

de CEO van Aegon Nederland, Marco Keim. 

In Centraal- en Oost-Europa hebben we 

een vergelijkbaar adviespanel. 

Verder hebben wij ons aangesloten bij 

diverse internationale organisaties. Aegon 

is bijvoorbeeld lid van de Association of 

British Insurers, het pan-Europese 

Insurance Forum en de American Council of 

Life Insurers. Wij behoren tevens tot de 

oprichters van de Global Coalition on Aging. 

Via deze organisaties kunnen we ideeën 

met anderen uitwisselen en zo nodig een 

gezamenlijke aanpak ontwikkelen.

Wat doen we met de uitkomsten 
van deze gesprekken?
De feedback van onze stakeholders 

gebruiken wij feitelijk op twee manieren:

•	 Om potentiële risico’s te kunnen 

beperken, bijvoorbeeld op het gebied 

van productontwikkeling, prijsstelling, 

klantenservice en medewerkers 

tevredenheid.

•	 Om nieuwe kansen te signaleren en 

verbeteringen aan te brengen in onze 

producten, diensten en besluitvorming.

In het afgelopen jaar hebben wij de input 

van onze klanten gebruikt om nieuwe 

producten te ontwikkelen, bestaande 

diensten uit te breiden en in sommige 

gevallen ook om de tarieven van bestaande 

producten aan te passen. Er is organisatie-

breed regelmatig overleg geweest met de 

vakbonden over salarissen en arbeids-

omstandigheden. In Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk en een aantal andere 

landen hebben we nieuwe cao’s afgesloten. 

Op basis van de uitkomsten van onze 

medewerkersenquête is de interne 

communicatie versterkt en zijn er meer 

loopbaanmogelijkheden gecreëerd. 

Daarnaast hebben wij op diverse terreinen 

nauw samengewerkt met onze toezicht-

houders, bijvoorbeeld over een aanpassing 

van de provisiebedragen en in Europa over 

de invoering van de nieuwe kapitaaleisen.
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Onze internationale verplichtingen

Onze internationale verplichtingen
Naast ons eigen bestuursmodel hebben we een aantal 
internationale verplichtingen, die richtinggevend zijn voor 
onze besluitvorming en de basis vormen voor ons interne 
beleid op allerlei gebieden.

In onze benadering van mensenrechten 

laten wij ons leiden door de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens 

van de Verenigde Naties en de centrale 

arbeidsnormen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (ILO). Beide zijn 

opgenomen in ons mensenrechtenbeleid. 

Ook in ons beleid voor verantwoord 

beleggen en duurzame inkoop verwijzen 

wij naar de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens en de ILO-normen, 

die niet alleen over grondrechten gaan, 

maar ook over zaken als kinderarbeid, 

discriminatie en werkomstandigheden.

Wij zijn ondertekenaars van de Principles 

for Responsible Investment van de 

Verenigde Naties, die richtlijnen geven voor 

beleggers om bij beleggingsbeslissingen 

rekening te houden met aspecten op het 

gebied van milieu, maatschappij en goed 

ondernemingsbestuur. Wij zijn een van de 

ruim 1.200 ondertekenaars van de PRI, 

die gezamenlijk een beheerd vermogen 

van 35 biljoen dollar hebben. Verder doen 

wij mee aan het Carbon Disclosure Project 

(CDP). Het CDP stimuleert bedrijven om 

opener te zijn over hun uitstoot van 

broeikasgassen. Kames Capital, onze 

Britste vermogensbeheerder, is tevens 

aangesloten bij het Extractives Industry 

Transparency Initiative, dat streeft naar 

een transparante verslaggeving in de 

mijnbouw- en energiesector.

Wij werken samen met de International 

Integrated Reporting Council, het Global 

Reporting Initiative en in de Verenigde 

Staten met de Sustainability Accounting 

Standards Board om een raamwerk te 

ontwikkelen voor geïntegreerde financiële 

en niet-financiële verslaggeving.

64 Aegon in 2013

 



1 Wij integreren aspecten op het gebied van milieu, maatschappij en governance  
die voor ons verzekeringsbedrijf relevant zijn, in onze besluitvorming.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk?

Behaalde vooruitgang  
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Minimumnormen invoeren voor marktgedrag – voor onszelf en 
voor onze tussenpersonen.

Wij hebben zes uitgangspunten geformuleerd voor marktgedrag. Deze uitgangspunten gelden 
wereldwijd voor alle bedrijfsonderdelen en zorgen ervoor dat de belangen van onze klanten 
voorop worden gesteld.

Nieuwe regels invoeren voor prijsstelling die mede gericht zijn op 
voordelen voor klanten.

Wij hebben nieuw beleid geformuleerd voor prijsstelling en productontwikkeling. Dit betekent 
dat wij eerst de potentiële voordelen voor klanten in kaart brengen voordat een nieuw product 
of nieuwe dienst gefiatteerd wordt.

Producten zo duidelijk en eenvoudig mogelijk maken, zodat 
klanten ze beter begrijpen.

Wij hebben honderden brieven voor klanten en andere correspondentie herschreven om ze beter 
leesbaar te maken. Verder hebben we producten geïntroduceerd die via internet aangevraagd of 
gekocht kunnen worden. 

Diversiteit in personeelsbestand gebruiken om nieuwe inzichten 
te creëren.

Wij hebben organisatiebreed een nieuwe verklaring inzake diversiteit en discriminatie opgesteld. 
Wij zijn ook bezig om diversiteit in ons personeelsbestand te bevorderen via discussiegroepen, 
scholing en lokale projecten.

Indicatoren en maatstaven ontwikkelen om te meten of wij 
vooruitgang boeken met ons duurzaamheidsbeleid.

Voor onze vier strategische doelstellingen hebben wij kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) 
vastgesteld. Wij blijven de komende jaren rapporteren over de geboekte vooruitgang op basis 
van deze KPI’s.

2 Samen met onze klanten en zakenpartners proberen we het bewustzijn op het gebied van milieu,  
maatschappij, governance en risicobeheer te vergroten en oplossingen te ontwikkelen.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk?

Behaalde vooruitgang  
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Minimumnormen invoeren op het gebied van milieu en 
maatschappij voor de inkoop van producten en diensten.

Wij hebben nieuw beleid geformuleerd voor duurzaam inkopen. Dit beleid geldt wereldwijd voor 
alle bedrijfsonderdelen en is gebaseerd op periodieke ESG-risicobeoordelingen.

Verantwoord beleggen en actief in gesprek gaan met de bedrijven 
waarin we beleggen.

Wij hebben een beleid voor verantwoord beleggen. Hieronder vallen alle belangrijke 
beleggingscategorieën. In het kader van dit beleid voeren we regelmatig gesprekken met de 
bedrijven waarin we beleggen over zaken op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur.

Mogelijkheden bekijken om meer te beleggen op een wijze die 
duidelijk voordeel oplevert voor milieu of maatschappij.

We hebben momenteel voor bijna 3 miljard euro aan ‘impactbeleggingen’ uitstaan. Deze 
beleggingen richten zich op betaalbare woningen, duurzame energie en duurzaam hout. 
Het afgelopen jaar zijn we ook in groene obligaties van de Europese Investeringsbank gestapt.

3 Samen met overheden, toezichthouders en andere belangrijke stakeholders stimuleren  
wij brede initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk?

Behaalde vooruitgang  
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Stakeholderpanels organiseren om feedback te krijgen op onze 
activiteiten en resultaten.

Wij organiseren minimaal twee keer per jaar een stakeholderpanel in Nederland.

Onderzoek financieren naar vergrijzing en demografische 
veranderingen in Europa en de VS.

De plannen om een vergelijkbare dialoog op te zetten in het Verenigd Koninkrijk en de VS zijn 
echter uitgesteld.

Beperkt betaald verlof toestaan voor medewerkers die in hun 
buurt vrijwilligerswerk willen doen.

Wij hebben een speciaal onderzoekscentrum (zonder winstoogmerk) in de VS en publiceren 
regelmatig ‘Retirement Readiness Surveys’ over pensioentrends en -regelingen in de VS, Europa 
en Azië. Verder zijn we een onderzoekssamenwerking aangegaan met AgeLab (onderdeel van 
het Massachusetts Institute of Technology).

4 Wij leggen periodiek via openbare rapportages op transparante wijze verantwoording af 
over de vooruitgang die wij boeken met de uitvoering van deze uitgangspunten.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk?

Behaalde vooruitgang 
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Deze doelstellingen en de geboekte vooruitgang bekendmaken in 
deze Review en op de website van Aegon.

De PSI-doelstellingen en de vooruitgang die we hebben geboekt, staan beschreven in deze 
Review en zijn ook online beschikbaar.

Aegon behoort tot de eerste ondertekenaars van de UNEPFI’s Principles for Sustainable Insurance (PSI). 
Deze grondslagen voor duurzaam verzekeren moeten ertoe leiden dat duurzaamheid een vast onderdeel 
wordt van de bedrijfsvoering. De PSI kent vier uitgangspunten. Voor elk uitgangspunt hebben wij concrete 
doelstellingen geformuleerd. Jaarlijks brengen wij verslag uit over de geboekte voortgang.
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Onze belangrijkste resultaten

Onze belangrijkste resultaten

Onze belangrijkste resultaten

Niet-financiële kritische prestatie-indicatoren

KPI 2013 2012 % Wijziging Strategische doelstelling

% verkopen uit directe kanalen 12% 12% Ongewijzigd

‘Optimize portfolio’% resultaat uit fees 33% 33% Ongewijzigd

Reikwijdte Net Promoter Score1 94% 74% 27,0% ‘Enhance customer loyalty’

Verhouding kosten / vermogen2 1,1% 1,1% Ongewijzigd

‘Pursue operational excellence’Verhouding kosten / winst3 59% 62% -4,8%

Betrokkenheid medewerkers4 69 67 3,0% ‘Empower employees’

‘Enablement’ medewerkers 70 67 4,5%

NGM – niet gemeten.
1 Gewogen naar IFRS-vermogen.
2 Operationele kosten: inkomstengenererende beleggingen.
3 Operationele kosten: onderliggend resultaat vóór belastingen.
4  ‘Employee engagement’ en ‘employee enablement’ zijn beide gebaseerd op een wereldwijde medewerkersenquête in januari 2014. ‘Employee engagement’ meet in hoeverre 

medewerkers gemotiveerd zijn en zich bij Aegon betrokken voelen. ‘Employee enablement’ meet in hoeverre medewerkers het gevoel hebben dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. 
De resultaten worden vergeleken met die van branchegenoten en goed presterende bedrijven in andere sectoren.   

Financiële doelstellingen op de middellange termijn

Doel Resultaat 2013 Resultaat 2012

Rendement op eigen vermogen in 2015 tussen 8% and 10% 7,4% 7,4%1

Toename onderliggend resultaat vóór belastingen tussen 2012 en 2015 met gemiddeld 7% tot 10% per jaar 5,1% -1%

Verdubbeling resultaat uit fee-activiteiten naar 30% tot 35% van totaal onderliggend resultaat vóór 
belastingen in 2015 33% 33%

Toename operationele vrije kasstroom naar € 1,3 miljard tot € 1,6 miljard per jaar in 2015 € 1,3 miljard € 1,6 miljard2

1 8% inclusief run off-activiteiten. 
2 Exclusief marktontwikkelingen.

69 +3%
We hebben onze score 
betrokkenheid medewerkers 
opnieuw verbeterd.

€25,5 miljard
Ook vorig jaar hebben we 
een sterke kapitaalpositie 
weten te behouden van in 
totaal € 25,5 miljard.

Capital Talent

Tien getallen 
vertellen ons 
verhaal
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst en verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december

Bedragen in € miljoenen (uitgezonderd de resultaten per aandeel) 2013 20121 20111

Premie-inkomen 19.939 19.049 19.521

Opbrengst beleggingen 7.909 8.413 8.167

Vergoedingen en provisies 1.950 1.856 1.465

Overige opbrengsten 6 9 6

Totaal omzet 29.805 29.327 29.159

Baten uitgaande herverzekering 2.838 4.096 2.775

Resultaten uit financiële transacties 15.217 13.060 -187

Overige baten 393 149 39

Totaal baten 48.254 46.632 31.786

Premies uitgaande herverzekering 3.108 3.702 3.407

Uitkeringen en verzekeringstechnische lasten 37.793 34.665 20.230

Winstdeling en kortingen 28 33 55

Provisies en kosten 5.593 5.559 6.142

Bijzondere waardeverminderingen en terugnames 294 199 483

Rentelasten en bijbehorende vergoedingen 355 519 491

Overige lasten 134 52 69

Totaal lasten 47.304 44.729 30.877

Winst vóór aandeel in resultaat joint ventures,  
geassocieerde deelnemingen en belastingen 950 1.903 909

Aandeel in resultaat joint ventures - -13 -

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 21 28 29

Winst / verlies vóór belasting 971 1.918 938

Belastingen -123 -336 -51

Nettowinst / verlies 849 1.582 887

Nettowinst / verlies toerekenbaar aan:
Houders eigen-vermogensinstrumenten Aegon N.V. 846 1.581 884

Aandeel minderheidsbelangen 3 1 3

Winst per aandeel (in EUR per aandeel)
Nettowinst per aandeel 0,29 0,70 -0,05

Nettowinst per aandeel B 0,01 - -

Verwaterde winst per aandeel 0,29 0,70 -0,05

Verwaterde winst per aandeel B 0,01 - -

1  De cijfers over 2012 en 2011 zijn herzien in verband met wijzigingen in de verslaggevingsgrondslagen IFRS 10 en 11 en IAS 19. Zie noot 2 van Aegon’s Annual Report 2013 voor meer 
informatie over deze wijzigingen..

€2,1 miljard
Vorig jaar hebben wij meer dan 
€ 2 miljard geïnvesteerd in onze mede
werkers via salarissen, secundaire 
arbeidsvoorwaarden en scholing.

Talent

Zes
Wij hebben zes uitgangspunten 
geformuleerd voor marktgedrag om 
ervoor te zorgen dat wij onze klanten 
eerlijk tegemoet blijven treden.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Voor het jaar eindigend op 31 december 

Bedragen in € miljoenen 2013 20121 20111

Winst / verlies vóór belasting 971 1.918 938

Resultaten uit financiële transacties -16.043 -12.955 187

Afschrijvingen en amortisatie 1.187 1.417 1.651

Bijzondere waardeverminderingen 322 198 483

Winst uit joint-ventures - 13 -

Winst uit geassocieerde deelnemingen -21 -26 -29

Vrijval reserve kasstroomafdekking -26 -62 -18

Herwaardering toegezegd pensioenregelingen 562 -149 -583

Overige posten -146 -175 -138

Aanpassingen voor nietgeldelijke posten 14.165 11.739 1.553

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen -574 -3.227 -4.940

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen voor rekening van polishouders 18.787 10.801 -154

Overlopende kosten en passiva -2.509 550 140

Overlopende opbrengsten en activa -1.166 -1.731 -1.460

Mutaties in overlopende posten 14.538 6.393 6.414

Aankoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) -34.100 -32.018 -29.612

Aankoop derivaten -850 -1.528 -1.350

Verkoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) 31.176 33.742 34.924

Verkoop derivaten 182 507 1.599

Netto-aankoop beleggingen voor rekening van polishouders -1.395 1.197 -1.577

Nettomutatie in onderpand gegeven kasmiddelen -1.414 -177 2.180

Netto-aankoop geldmarktbeleggingen 3.502 556 445

Kasstroommutaties in niet in de winst opgenomen operationele posten 2.899 2.279 6.609

Betaalde belastingen -164 133 -375

Overige posten -9 19 -45

Nettokasstroom uit operationele activiteiten 1.730 997 2.266

VERVOLG  >

€20 miljard
In totaal hebben we € 20 miljard 
uitgekeerd aan miljoenen 
klanten wereldwijd.

Benefits

+5%
Het onderliggend resultaat 
vóór belastingen steeg het 
afgelopen jaar met 5% tot 
bijna € 1,95 miljard.

201
In 2013 voerden wij met meer dan 
200 bedrijven gesprekken over 
milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur.
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€810 miljoen
In 2013 hebben wij onze 
aandeelhouders ongeveer 
€ 810 miljoen aan dividend 
en coupons betaald.

€7miljard
De afgelopen vijf jaar hebben we 
voor meer dan € 7 miljard aan 
producten en diensten ingekocht – 
een forse investering in lokale 
bedrijven en toeleveranciers.

€6,3 miljoen
We hebben voor meer dan € 6 miljoen 
aan giften aan goede doelen verstrekt 
– rechtstreeks als financiële steun 
en / of via vrijwilligerswerk door 
onze medewerkers.

Bedragen in € miljoenen 2013 20121 20111

Aankoop individuele immateriële activa (uitgezonderd VOBA2 en rechten van 
toekomstige dienstverlening) -22 -36 -18

Aankoop van apparatuur en onroerende zaken voor eigen gebruik -66 -63 -72

Aankoop dochtermaatschappijen, joint-ventures en geassocieerde deelnemingen, 
exclusief geldmiddelen -291 -23 -99

Verkoop immateriële activa - - 1

Verkoop apparatuur 15 10 18

Verkoop dochtermaatschappijen, joint-ventures en geassocieerde deelnemingen, 
exclusief geldmiddelen 811 276 823

Ontvangen dividend van joint-ventures en geassocieerde deelnemingen 64 72 3

Overige posten 5 1 -3

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 516 237 653

Uitgifte aandelenkapitaal 2 2 913

Uitgifte en inkoop van eigen aandelen -92 - -

Uitgifte van niet-cumulatieve achtergestelde leningen - 271 -

Opbrengst TRUPS3, achtergestelde leningen en langlopende schulden 2.011 6.453 5.627

Aflossing van convertible core capital securities - - -1.500

Aflossing van aandelenkapitaal -401 - -

Aflossing TRUPS3, achtergestelde leningen en langlopende schulden -3.519 -3.737 -4.342

Betaald dividend -323 -207 -59

Betaalde coupons en premie van convertible core capital securities - - -750

Betaalde coupons perpetuele leningen -194 -230 -237

Betaalde coupons van niet-cumulatieve achtergestelde leningen -28 -30 -

Overige posten -8 -11 -26

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 2.552 2.511 374

Netto toename / afname geldmiddelen en kasequivalenten4 3.766 1.751 2.545

Netto geldmiddelen en kasequivalenten begin van het jaar 9.497 7.717 5.174

Effecten van wisselkoersfluctuaties -79 29 107

Netto geldmiddelen en kasequivalenten einde van het jaar 5.652 9.497 7.826

1 De cijfers over 2012 en 2011 zijn herzien in verband met wijzigingen in de verslaggevingsgrondslagen IFRS 10 en 11 en IAS 19. Zie noot 2 voor meer informatie over deze wijzigingen.
2 Value of new business aquired.
3 Trust pass-through securities.
4  Onder netto toename / afname geldmiddelen en kasequivalenten wordt verstaan ontvangen rente (2013: EUR 6.731 miljoen, 2012: EUR 8.091 miljoen en 2011:EUR 7.407 miljoen), 

ontvangen dividend (2013: EUR 1.021 miljoen, 2012: EUR 1.069 miljoen en 2011: EUR 760 miljoen) en betaalde rente (2013: EUR 347 miljoen, 2012: EUR 1.261 miljoen en  
2011: EUR 273 miljoen).

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans

Op 31 december

Amounts in € miljoen 2013 20121 1 januari 20121

Activa
Immateriële activa 2.246 2.485 2.695

Beleggingen 135.409 145.021 142.705

Beleggingen voor rekening van polishouders 165.032 152.968 141.663

Derivaten 13.531 21.134 15.478

Joint-ventures 1.427 1.568 1.224

Geassocieerde deelnemingen 470 771 713

Herverzekeringsactiva 10.345 11.965 11.510

Vorderingen inzake vergoedingen aan medewerkers 34 22 18

Actieve belastinglatenties 37 93 318

Overlopende kosten en kortingen 12.040 11.644 11.394

Overige activa en vorderingen 7.357 7.623 8.063

Geldmiddelen en kasequivalenten 5.691 9.590 7.995

Totaal activa 353.621 364.884 343.776

Passiva 
Eigen vermogen 19.966 23.488 19.914

Overige eigen-vermogensinstrumenten 5.015 5.018 4.720

Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders  
van eigenvermogensinstrumenten van Aegon N.V. 24.981 28.506 24.634

Minderheidsbelangen 10 13 14

Groepsvermogen 24.991 28.519 24.648

Trust pass-through securities 135 155 159

Achtergestelde leningen 44 42 -

Verzekeringsovereenkomsten 100.642 104.004 103.522

Verzekeringsovereenkomsten met beleggingen voor rekening van polishouders 84.311 76.169 72.559

Beleggingscontracten 14.545 17.767 20.846

Beleggingscontracten met beleggingen voor rekening van polishouders 82.608 78.418 71.433

Derivaten 11.838 18.052 12.900

Langlopende schulden 12.020 13.742 11.216

Voorzieningen 182 330 444

Schulden inzake vergoedingen aan medewerkers 3.060 3.550 3.331

Overlopende omzet 88 104 103

Latente belastingverplichtingen 2.273 3.109 2.004

Overige schulden 16.625 20.594 19.431

Overlopende passiva 259 329 1.180

Totaal verplichtingen 328.630 336.365 319.128

Totaal passiva 353.621 364.884 343.776

1  De cijfers over 2012 en per 1 januari 2012 zijn herzien in verband met wijzigingen in de verslaggevingsgrondslagen IFRS 10 en 11 en IAS 19. Zie noot 2 van Aegon’s 2013 Annual Report 
voor meer informatie over deze wijzigingen.

Geconsolideerde balans

70 Aegon in 2013



Overige niet-financiële indicatoren

Overige niet-financiële indicatoren

Overige nietfinanciële indicatoren
Hoe doen wij het als werkgever?

Indicator Opmerking 2013 2012 Wijziging 2011

Personeelsbestand

Totaal aantal medewerkers Inclusief geassocieerde 
deelnemingen, maar 
exclusief agenten

26.891 26.850 0,2% 29.270

• Waarvan in, VS 11.245 10.937 2,8% 11.161

• Nederland 4.282 4.457 -3,9% 4.839

• Verenigd Koninkrijk 2.400 2.793 -14,1% 3.203

• Overige landen 8.964 8.663 3,5% 10.067

% deeltijdwerkers 9,7% 11,3% -14,2% 10,2%

% medewerkers met een tijdelijk contract 7,5% 7,3% 2,7% 7,6%

Gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker 8.7 9.0 -3,3% 9.1

Personeelsverloop 14% 14% Ongewijzigd 19%

• waarvan onvrijwillig 6% 6% Ongewijzigd 7%

Ontslagen 1.297 1.211 7,1% 2.377

Aantal nieuwe medewerkers 3.084 2.740 12,6% 2.516

Gemiddeld aantal dagen nodig om een vacature 
te vervullen 61 50 22,0% 40

Gemiddeld aantal sollicitaties per vacature 64 55 16,4% 50

% vrouwelijke medewerkers 53% 54% -1,8% 54%

% vrouwen in hoger management 32% 31% 3,2% 26%

Scholing & welzijn medewerkers 

Ziekteverzuim 2,3% 2,3% Ongewijzigd 2,6%

• Waarvan in, VS 1,7% 1,7% Ongewijzigd 1,8%

• Nederland 3,5% 3,4% 2,9% 4,0%

• Verenigd Koninkrijk 2,8% 3,4% -17,6% 3,0%

Aantal werkgerelateerde ziekten en ongevallen 310 271 14,4% 236

‘Empowerment’ medewerkers 

Betrokkenheid medewerkers Hay index 69 67 3.0% 63

‘Enablement’ medewerkers Hay index 70 67 4.5% 64

Medezeggenschap

% medewerkers dat toegang heeft tot een 
ondernemingsraad, vakbond of ander 
medezeggenschapsorgaan 40% 47% -14,9% 46%

% medewerkers dat onder een cao valt 43% 46% -6,5% 41%

Fraude & corruptie

Fraudegevallen waarbij medewerkers 
zijn betrokken 27 4 575.0% 11

Talentontwikkeling

Totale uitgaven aan scholing  € 12.3 miljoen  € 11.0 miljoen 11.8%  € 12.9 miljoen 

Uitgaven / FTE1  € 510 € 453 12.5% € 508

Gemiddeld aantal scholingsdagen / FTE 3.6 3.3 9,1% 3.3

% medewerkers met een gestandaardiseerde 
functioneringsbeoordeling

Hoger management 94% 89% 5,6% 83%

Middenkader 96% 89% 7,9% 89%

Overige niveaus 96% 87% 10,3% 75%

1 FTE – voltijdmedewerker (equivalent).

VERVOLG >
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Hoe doen wij het als aanbieder van financiële diensten?

Indicator Opmerking 2013 2012 Wijziging 2011

Uitkeringen, stortingen en verkopen

Totaal uitbetaalde claims en uitkeringen € 20,2 miljard € 21,0 miljard -3,8% € 16,9 miljard

Verkoop nieuwe levensverzekeringen € 1,91 miljard € 1,96 miljard -2,5% € 1,84 miljard

Brutostortingen € 44,33 miljard € 39,47 miljard 12,3% € 31,69 miljard

Klantloyaliteit

% bedrijfsonderdelen dat de Net Promoter 
Score hanteert

Totaal aantal klachten 
van klanten 94% 74% 27,0% 55%

Gewogen naar IFRS-vermogen Mondeling en schriftelijk 70.243 50.415 39.3% 82.314

Fraude, verkoop van ongeschikte producten e.d.

Fraudegevallen waarbij tussenpersonen 
zijn betrokken 137 88 55,7% 35

Fraudegevallen waarbij derden zijn betrokken 366 811 -54,9% 670

Significante boetes wegens verkoop van 
ongeschikte producten Geen Geen Ongewijzigd Geen

Producten & diensten

Uitgaven aan producten en diensten € 1,35 miljard € 1,30 miljard 3,8% € 1,48 miljard

Via internet

% bedrijfsonderdelen dat producten en 
diensten via internet aanbiedt 22% NGM NVT NGM

NGM – niet gemeten.
NVT – niet van toepassing.

Hoe doen wij het als werkgever?

Indicator Opmerking 2013 2012 Wijziging 2011

Menselijk kapitaal

Rendement op investeringen in 
menselijk kapitaal

Onderliggend resultaat 
vóór belastingen + 
personeelskosten ÷ 
personeelskosten 1,97 1,94 1,5% 1,80

Toegevoegde waarde menselijk kapitaal Omzet – operationele 
kosten / FTE  € 1,22 miljoen  € 1,21 miljoen 0,8%  € 1,12 miljoen 

Productiviteit Personeelskosten als % 
van de totale operationele 
kosten 60,5% 61,9% -2,3% 56,5%

Personeelskosten als % 
van de bedrijfsomzet 6,6% 6,5% 1,5% 6,5%

Financieel effect Operationele kosten / FTE  € 150,000 € 142,000 5,6% € 147,000

Bedrijfsomzet / FTE  € 1,37 miljoen  € 1,35 miljoen 1,5%  € 1,27 miljoen 

Personeelskosten / FTE € 91,000 € 88,000 3,4% € 83,000

Totale personeelskosten  € 2,06 miljard  € 2,09 miljard -1,4%  € 2,07 miljard 

Variabele beloning als % van totale beloning Hoger management 35% 29% 20,7% 30%

Middenkader 22% 29% -24,1% 21%

Overige niveaus 13% 14% -7,1% 10%

% medewerkers dat in aanmerking komt  
voor een bonus / variabele beloning1 Hoger management 69% NGP NVT NGP 

Middenkader 92% NGP NVT NGP 

Overige niveaus 80% NGP NVT NGP 

FTE – voltijdmedewerker (equivalent).
NGP – niet gepubliceerd.
NVT – niet van toepassing.
1  Dit cijfer heeft betrekking op 65% van het medewerkersbestand van Aegon, waaronder de medewerkers in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Overige nietfinanciële indicatoren
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Hoe doen wij het als verantwoorde onderneming?

Indicator Opmerking 2013 2012 Wijziging 2011

Verantwoord beleggen
Aantal bedrijven waarmee contact is 

geweest in het kader van verantwoord 
beleggen 2011 204 NVT 227

• Waarvan ‘diepgaand’ Zie definitie UNPRI 22% 23% -4,3% NGM 

• ‘gemiddeld’ 41% 39% 5,1% NGM 

• ‘basaal’ 37% 38% -2,6% NGM 

Maatschappelijk verantwoorde 
beleggingsfondsen, beheerd vermogen € 1,87 miljard € 1,43 miljard 30,8% € 1,19 miljard

• Als % van de totale 
inkomstengenererende beleggingen 0,39% 0,31% 25,8% 0,28%

Ontwikkeling aandelenkoers

Slotkoers Amsterdam, 31 dec. € 6,86 € 4,80 42,9% € 3,10

Totaal verschuldigd dividend / aandeel € 0,22 € 0,21 4,8% € 0,10

Totaal aandeelhoudersrendement 49% 63% -22,2% -32%

Winst per aandeel € 0,29 € 0,69 -58,0% -€ 0,06

Belastingen

Totaal betaalde belasting2 € 163,8 miljoen -€ 133,2 miljoen NVT € 374,6 miljoen

• Waarvan in Amerika € 39,1 miljoen -€ 10,6 miljoen NVT € 52,2 miljoen

• Nederland € 88,1 miljoen -€ 135,1 miljoen NVT € 270,2 miljoen

• Verenigd Koninkrijk € 21,5 miljoen -€ 23,0 miljoen NVT € 28,8 miljoen

Interne beoordeling
% medewerkers dat vindt dat Aegon 

een maatschappelijk verantwoorde 
onderneming is 73% 72% 1,4% NGP

% medewerkers dat vindt dat Aegon op 
ethisch verantwoorde wijze zakendoet 80% 80% Ongewijzigd NGP

Maatschappelijke investeringen

Totale donaties aan goede doelen € 5,8 miljoen € 5,6 miljoen 3,6% € 6,5 miljoen

Totaal aantal uren vrijwilligerswerk door 
medewerkers 13.005 6.879 89,1% NGM

Maatschappelijke investeringen als % van 
de nettowinst 0,7% 0,4% 75,0% 0,8%

Milieu

Totale CO2-uitstoot  79.372 metric ton  78.225 metric ton 1.5%  102.230 metric ton 

CO2-uitstoot / FTE 4,43 metric ton 4,30 metric ton 3,0% 5,32 metric ton

Zakenreizen per vliegtuig 110,3 miljoen km 102,7 miljoen km 7,4% 107,6 miljoen km

Elektriciteitsverbruik 108,8 GwH 120,3 GwH -9,6% 150,4 GwH

Gasverbruik 2,7 miljoen m3 2,5 miljoen m3 8,0% 3,3 miljoen m3

Papierverbruik  6.387 metric tons  5.720 metric tons 11,7%  6.318 metric tons 

Gebruik van gerecycled papier / duurzaam 
papier 51% 66% -22,7% 60%

Waterverbruik  281.537 m3  310.390 m3 -9,3%  326.934 m3 

Afvalproductie  805 metric tons  1.017 metric tons -20,8%  1.234 metric tons 

NVT – niet van toepassing. 
NGP – niet gepubliceerd. 
NGM – niet gemeten.
AuM – Assets under management (beheerd vermogen)
1  Vorig jaar hebben we onze methodiek ten aanzien van deze informatie gewijzigd. De cijfers over 2013 verwijzen naar het aantal individuele bedrijven waarmee wij gedurende het jaar 

contact hebben gehad, terwijl de cijfers over 2012 betrekking hebben op het aantal contacten. Het aantal contacten in 2013 bedroeg 326.
2  Negatieve cijfers zijn bedragen die van de belastingdienst zijn ontvangen. Opgemerkt wordt dat er vaak geen rechtstreeks verband is tussen de winstbelasting over een bepaald jaar en 

de betaalde of ontvangen belasting. Deels kan dit worden verklaard doordat bepaalde aftrekposten niet in de winst- en verliesrekening, maar rechtstreeks in het vermogen worden 
opgenomen. Vorig jaar hebben wij onze methodiek ten aanzien van deze informatie gewijzigd. De cijfers over 2013 verwijzen naar het aantal individuele bedrijven waarmee wij gedurende 
het jaar contact hebben gehad. De cijfers over 2012 hebben betrekking op het aantal contacten. Het aantal contacten in 2013 bedroeg 328, een stijging van 61%.
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Externe beoordeling van onze resultaten

Ratingbureau Meest recente rating

RobecoSAM (Dow Jones Sustainability Index) Aegon is opgenomen in zowel de Dow Jones Sustainability World Index als de Dow Jones Sustainability Europe 
Index. Aegon heeft in de DJSI een ‘silver class’-vermelding en komt vlak na de sectorleider.

EIRIS (FTSE4Good) Aegon is in 2013 wederom opgenomen in de FTSE4Good. We maken al sinds de introductie in 2001 deel uit 
van deze index.

Sustainalytics In de meest recente beoordeling van Sustainalytics staat Aegon van de 86 financiële dienstverleners op de 
11e plaats.

oekom Research oekom beoordeelt Aegon als ‘C+ Prime’ – in lijn met de meeste grote branchegenoten.

NYSE Euronext Vigeo Aegon maakt deel uit van de NYSE Euronext Vigeo’s Europe 120 Index, Eurozone 120 Index en Benelux 20 Index 
van toonaangevende duurzame ondernemingen.

Externe beoordeling van onze resultaten
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Onze aanpak van de de verslaggeving

Onze aanpak van de de verslaggeving

Onze aanpak van de de verslaggeving
Wij hanteren een geïntegreerde aanpak ten aanzien van 
de verslaggeving. Dit betekent dat we in deze Review 2013 
zowel financiële als niet-financiële informatie publiceren.

Wij proberen zo goed mogelijk weer te 

geven in hoeverre niet-financiële factoren, 

zoals de betrokkenheid van onze 

medewerkers en onze klantenservice, van 

invloed zijn op onze financiële resultaten 

Verslaggevingsrichtlijnen en -proces 
Dit is ons derde ‘geïntegreerde’ jaarover-

zicht. Deze Review is gebaseerd op de meest 

recente richtlijnen van de International 

Integrated Reporting Council en de G3-

richt lijnen van het Global Reporting Initiative. 

Conform de standaard GRI-verslaggevings-

grondslagen willen wij met deze Review 

een beknopt, juist en evenwichtig beeld 

geven van de resultaten van Aegon in het 

afgelopen jaar. Het blijft evenwel een 

(zie grafiek hierna). Wij kijken ook naar de 

effecten van onze activiteiten op onze 

omgeving en leggen uit hoe wij bij onze 

operationele beslissingen rekening houden 

met factoren op het gebied van milieu, 

maatschappij en governance. Wij denken 

dat we zo een vollediger beeld van Aegon 

kunnen geven – niet alleen hoe we ons 

bedrijf leiden, maar ook hoe we presteren 

als werkgever, belegger en zakenpartner.

overzicht. Meer uitvoerige gegevens en 

informatie zijn te vinden op onze website 

corporatereporting.aegon.com. Verder publi-

ceert Aegon ook een Annual Report en een 

Form 20-F, waarmee we voldoen aan de 

wet telijke eisen in Nederland en de Verenigde 

Staten. Ook deze stukken zijn integraal 

beschikbaar op de website van Aegon.

De gegevens in deze Review zijn gebaseerd 

op uitgebreide rapportages vanuit alle 

landen en werkmaatschappijen. Alle 

gegevens worden formeel beoordeeld door 

de Disclosure Committee van Aegon en 

moeten vóór publicatie worden goedgekeurd 

door de Management Board, de Raad van 

Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Informatie over de reikwijdte van dit jaar over-

zicht is te vinden op pagina 76. De inhoud 

is ook beoordeeld door onze externe 

accountant EY. De accountantsverklaring is 

te vinden op pagina 77.

 

75

Feiten & cijfers

Het e�ect van niet-financiële factoren op onze financiële resultaten
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Naast de hierboven vermelde activiteiten 

hebben wij ook bedrijfsonderdelen, joint-

ventures, vertegenwoordigingen of 

marketingdivisies in de volgende landen: 

Australië, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, 

Hongkong, Indonesië, Luxemburg, Singapore 

en Thailand. Wat onze maatschappelijke, 

milieu- en governance-rapportage betreft, 

Reikwijdte van de verslaggeving
Dit jaar hebben we voor het eerst een 

'materialiteitsbenadering' gehanteerd bij 

het bepalen van de reikwijdte van deze 

Review. Van onze drie grootste thuismarkten 

– de Verenigde Staten, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk – is alle informatie 

gepubliceerd. Voor de kleinere bedrijfs-

onderdelen hebben we alleen de gegevens 

en informatie opgenomen die ‘materieel’ 

zijn, d.w.z. die betrekking hebben op zaken 

waarvan wij denken dat ze op de lange 

termijn invloed van betekenis hebben op de 

winstgevendheid, de activiteiten en de 

reputatie van Aegon. Om deze materialiteit 

te bepalen, kijken we naar de potentiële 

risico’s, de omvang van elk bedrijfs onder-

deel en hun bijdrage aan de resultaten van 

Aegon als geheel. Zie de onderstaande tabel.

Bedrijfsonderdeel Maatschappelijk Operationeel Milieu Financieel

Betreft: onze medewerkers, 
welzijn, salaris en arbeids-
voorwaarden, Gedragscode, 
medezeggenschap, cao-
onderhandelingen, diversi-
teit, maatschappelijke 
investeringen, scholing en 
functiebeoordelingen.

Betreft: ontwikkeling en 
goedkeuring producten, 
marktgedrag, toegang tot 
verzekeringen, verantwoord 
beleggen, impactbeleg-
gingen, ketenbeheer, klant-
loyaliteit, Net Promotor 
Score en merkbeheer.

Betreft: onze 
milieuprestaties, 
verbruik van 
energie en andere 
grondstoffen,  
CO2-uitstoot.

Betreft: onze 
financiële 
resultaten, W&V, 
belastingen, 
risicobeheer en 
kapitaalbeheer.

Canada • • - Alle financiële 
gegevens zijn 
rechtstreeks 
overgenomen uit 
het Annual Report 
2013. Deze 
gegevens hebben 
betrekking op alle 
Aegon-bedrijven. 
Nadere informatie 
is te vinden in het 
Annual Report 2013.

Hongarije • • -
Ierland • • -
Nederland • • -
Oekraïne • • •
Polen • • -
Roemenië • • -
Slowakije • • -
Spanje • • -
Tsjechië • • -
Turkije • • -
Verenigd Koninkrijk • • •
Verenigde Staten • • •
Aegon Asset Management • • -
Aegon Direct & Affinity 
Marketing Services • • -
Aegon holding • -
Transamerica Life Bermuda • • -
Joint-ventures en 
geassocieerde 
deelnemingen
China (Aegon-CNOOC) • • -
Brazilië (Mongeral Aegon) - • -
India (Aegon Religare) - • -
Japan (Aegon Sony Life) - • -
Mexico (Seguros Argos 
Aegon) - - -

heeft deze Review geen betrekking op 

onze activiteiten in deze landen en evenmin 

op onze joint-venture in Mexico. Die activi-

teiten hebben grotendeels te weinig omvang 

om van voldoende materieel belang te zijn. 

Ter illustratie hebben we soms wel wat 

kwalitatieve informatie over deze activi-

teiten opgenomen.

Dit overzicht heeft betrekking op het 

hele jaar 2013, tenzij anders is vermeld. 

Alle nodige toelichtingen en definities 

staan in de tekst of in de bijbehorende 

tabellen. Het vorige jaaroverzicht van 

Aegon is in maart 2013 gepubliceerd en 

te vinden op corporatereporting.aegon.com.
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Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance-rapport van de 

onafhankelijke accountant 
Aan:  de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van Aegon N.V.

Opdracht
Wij hebben een assurance-opdracht tot het 

verstrekken van beperkte mate van zeker-

heid uitgevoerd met betrekking tot het 

rapport ‘Creating and sharing value, Aegon’s 

Integrated Review 2013’ van Aegon N.V. 

te Den Haag en de website versie van dit 

rapport, genaamd ‘Integrated Review 

2013’ (hierna gezamenlijk genoemd: de 

2013 Review). Onze assurance-opdracht is 

gericht op het verkrijgen van een beperkte 

mate van zekerheid dat de niet-financiële 

informatie juist is verantwoord in overeen-

stemming met de Sustainability Reporting 

Guidelines (G3) van het Global Reporting 

Initiative zoals beschreven in de GRI 

rapportage tabel in de website versie van 

de 2013 Review. 

In de 2013 Review is toekomstgerichte 

informatie opgenomen in de vorm van 

ambities, strategie, plannen, verwachtingen 

en ramingen. Inherent aan deze informatie 

is dat realisatie onzeker is. Wij geven geen 

zekerheid bij de veronderstellingen en de 

haalbaarheid van toekomstgerichte 

informatie in de 2013 Review.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de 

2013 Review in overeenstemming met 

Sustainability Reporting Guidelines (G3) 

van het Global Reporting Initiative, 

inclusief het identificeren van stakeholders 

en het bepalen van materiële onderwerpen. 

De door het bestuur gemaakte keuzes ten 

aanzien van de reikwijdte van de 2013 

Review en het verslaggevingsbeleid zijn 

uiteengezet in de GRI rapportage tabel die 

opgenomen is in het website versie van de 

2013 Review.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing als 

het noodzakelijk acht om het opstellen van 

de 2013 Review mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de 
accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van 

een conclusie over de 2013 Review op basis 

van de verkregen assurance-informatie. 

Wij hebben onze werkzaamheden met 

betrekking tot de 2013 Review verricht in 

overeenstemming met Nederlands Recht, 

waaronder Standaard 3410N ‘Assurance-

opdrachten inzake maatschappelijke 

verslagen’. Dit vereist dat wij voldoen aan de 

voor ons geldende ethische voorschriften 

en ons onderzoek zodanig plannen en 

uitvoeren dat een beperkte mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de 2013 

Review geen afwijkingen van materieel 

belang bevat.

De werkzaamheden die worden verricht bij 

het verkrijgen van een beperkte mate van 

zekerheid zijn gericht op het vaststellen 

van de plausibiliteit van informatie en zijn 

geringer in diepgang dan die bij een 

assurance-opdracht gericht op het 

verkrijgen van een redelijke mate van 

zekerheid. De in dit kader uitgevoerde 

werkzaamheden bestonden in hoofdzaak 

uit het inwinnen van inlichtingen bij 

functionarissen van de vennootschap en 

het uitvoeren van cijferanalyses met 

betrekking tot de financiële en niet-

financiële gegevens. 

Wij zijn van mening dat de door ons 

verkregen assurance-informatie voldoende 

en geschikt is om een onderbouwing voor 

onze conclusie te bieden.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden is ons 

niets gebleken op basis waarvan wij zouden 

moeten concluderen dat de niet-financiële 

informatie in de 2013 Review niet in alle 

van materieel belang zijnde aspecten juist 

is verantwoord in overeenstemming met de 

Sustainability Reporting Guidelines (G3) 

van het Global Reporting Initiative zoals 

beschreven in de GRI rapportage tabel in 

de website versie van de 2013 Review.

Den Haag, 19 maart 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. R.J.W. Lelieveld
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Contactinformatie

Contactinformatie

Wij staan open voor opmerkingen, suggesties en klachten van al onze stakeholders.  
U kunt uw commentaar sturen naar onze afdelingen Communications, Investor Relations 
of Sustainability.

Corporate Communications:
Robin Boon  

Hoofd Corporate Communications

Telefoon:  +31 70 344 8956

E-mail:  gcc@Aegon.com

Investor Relations:
Willem van den Berg 

Hoofd Investor Relations

Telefoon: +31 70 344 8305  

or toll free:  877 548 9668 (US only)

E-mail:  ir@aegon.com 

Strategy & Sustainability
Marc van Weede

Hoofd Global Strategy & Sustainability

Telefoon: +31 70 344 8278

E-mail:  response@aegon.com 

Adres:
Aegon N.V.

Postbus 85

2501 CB Den Haag

Verder kunt u contact met ons opnemen  

via Twitter en Facebook.

Colofon
Advies en ontwerp DartGroup, Amsterdam (NL)

Redactie en productie Aegon Group Sustainability en Aegon Corporate Communications (NL)

Fotografie Alex Wynaendts  Rene van der Hulst, Tilburg (NL) 

Fotografie senior management Robert J. Smith, Whiteford, MD (VS)

Fotografie Gordon Greig  Alan McCredle, Edinburgh (UK)

Fotografie Ashley Moore  Destery Hildebrand, Cedar Rapids, IA (VS)

Fotografie Tereza Slavíková  Joachim Jakub, Praag (Tsjechië)

Fotografie Marianne Oomkes  Stijntje de Olde, Groningen (NL)

Fotografie Harshal Shah  Dinesh Dhuri, Mumbai (India)

Fotografie Darryl Button Annabel Oostweeghel, Noordwijk (NL)

Fotografie Douglas Weih  Destery Hildebrand, Cedar Rapids, IA (VS)

Fotografie leden Raad van Commissarissen Ad Bogaard, Wormerveer (NL)

Opmaak DartGroup, Amsterdam (NL)

Drukwerk HaboDaCosta, Vianen (NL)

Bindwerk Hexspoor, Boxtel (NL)

Dit is Aegon’s Review 2013. Voor meer informatie over de onderwerpen die hierin aan de orde komen, verwijzen wij naar de 

online-versie op onze website corporatereporting.aegon.com. Wij publiceren ook een Annual Report – het belangrijkste, 

wettelijk verplichte, verslag van Aegon. In het Annual Report is een volledige analyse opgenomen van onze financiële 

resultaten, alsmede bijzonderheden over het risico- en kapitaalbeheer, het beloningskader en het bestuursmodel van Aegon. 

Het Annual Report over 2013 is eveneens online beschikbaar.

Contactinformatie
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Toekomstgerichte verklaringen
De in dit overzicht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische 

feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse 

Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden 

duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, 

schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, 

rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal 

kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover deze 

betrekking hebben op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor 

toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames 

die moeilijk te voorspellen zijn. Aegon acht zich niet gehouden om enige 

toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers 

dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte 

verklaringen, die slechts verwachtingen tijde van het samenstellen van dit 

overzicht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel ver

schillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwach

tingen als gevolg van diverse risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

•	 wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in 

de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

•	 veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 

opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

•	 de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende 

beleggingsportefeuilles;

•	 het effect op de financiële markten van faillissementen en/of 

bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 

daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden 

aandelen en schuldpapier;

•	 het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen 

uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende 

waardedaling van aangehouden beleggingen;

•	 veranderingen in de resultaten van beleggingsportefeuille van Aegon en 

afwaardering van de ratings van tegenpartijen van Aegon;

•	 gevolgen van een (gedeeltelijk) uiteenvallen van de euro of de mogelijke 

afscheiding van Schotland van het Verenigd Koninkrijk;

•	 de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

•	 veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, ziektecijfers, 

levensverwachting, verval en andere factoren die de winstgevendheid van 

de verzekeringsproducten van Aegon kunnen beïnvloeden;

•	 het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft 

ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

•	 veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudend lage of 

snel veranderende rentestanden;

•	 veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de 

EUR/USD en EUR/GBPwisselkoersen;

•	 veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, 

bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, 

alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals 

veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;

•	 toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk en de opkomende markten;

•	 veranderingen in wet en regelgeving, met name die welke de activiteiten 

van Aegon, het vermogen om sleutelpersoneel aan te nemen en te 

behouden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde 

producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

•	 wijzigingen van het toezichtregime met betrekking tot de 

verzekeringsbedrijfstak in de markten waar Aegon actief is;

•	 veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het 

algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook 

door Aegon wordt verkocht, met inbegrip van wijzigingen van wet en 

regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende 

verwachtingen van klanten;

•	 overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

•	 veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

•	 verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelaar 

en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden om 

kapitaal op te halen of op de liquiditeit en de financiële situatie van 

Aegon;

•	 verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van de 

verzekeringsdochters van Aegon en het eventuele negatieve effect 

daarvan op geschreven premies, polisverlenging, winstgevendheid of 

liquiditeit van deze dochtermaatschappijen;

•	 het effect van Solvency II en van andere regelgeving in andere jurisdicties 

met betrekking tot kapitaalvereisten;

•	 rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon 

verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of zijn werkwijze 

te veranderen;

•	 vanwege complexe transacties binnen de bedrijfsvoering van Aegon welke 

sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, 

kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de beveiliging 

van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering of de 

reputatie van Aegon en daardoor een negatief effect hebben op de 

kasstromen en de bedrijfsresultaten;

•	 het succes van nieuwe producten en distributiekanalen; 

•	 veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of 

belastingwetgeving die de winstgevendheid of kosten voor distributie van 

of vraag naar producten van Aegon beïnvloeden;

•	 veranderingen in de regelgeving op het gebied van de verslaggeving of de 

(al dan niet vrijwillige) toepassing daarvan door Aegon welke invloed 

kunnen hebben op de gerapporteerde resultaten en het eigen vermogen 

van Aegon;

•	 het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, 

beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het 

succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte 

resultaten en synergieën van overnames;

•	 catastrofes, veroorzaakt door de natuur of de mens, die resulteren in 

significante verliezen en die de bedrijfsvoering van Aegon significant 

kunnen ondermijnen; en

•	 onvermogen van Aegon om uitgesproken winstverwachtingen, 

efficiencyverbeteringen of andere initiatieven op het gebied van 

kostenbesparingen, kapitaalbuffers of de leverage ratio waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden voor Aegon zijn 

beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en bij 

de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 

Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode 

vanaf de datum van dit document. Tenzij dit vereist is onder de geldende 

wet of regelgeving, is Aegon niet gehouden om nieuwe of gewijzigde 

inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte 

toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of 

omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.



Blik op de toekomst 

CEO Alex Wynaendts 

licht toe welke nieuwe 

kansen er voor Aegon 

liggen als gevolg van de 

vergrijzing, veranderingen 

in het gedrag van klanten 

en de opkomst van 

nieuwe technologieën.

Waarde creëren, 

waarde delen

We laten zien hoe wij 

als bedrijf waarde creëren 

– niet alleen voor onze 

klanten, maar ook voor 

onze medewerkers, 

zakenpartners, beleggers 

en de gemeenschappen 

waar wij actief zijn.

Leeswijzer

Deze Review is het 

derde geïntegreerde 

jaaroverzicht van Aegon. 

Hierin geven we een 

overzicht van onze 

resultaten en de waarde 

die wij in het afgelopen 

jaar voor klanten en 

andere stakeholders 

hebben gecreëerd. 

Wij publiceren ook een 

Annual Report – het 

belangrijkste, wettelijk 

verplichte, verslag van 

Aegon. Deze Review en 

het Annual Report zijn 

beide online beschikbaar 

op corporatereporting.

aegon.com.

In het kort 

aegon.com

Besluitvorming 

Wij hebben een formeel 

bestuursmodel dat berust 

op een systeem van 

‘checks and balances’. 

Daarnaast hebben we 

richtlijnen en intern 

beleid ten behoeve van 

een optimale 

besluitvorming. 

De cijfers

In het onderdeel Feiten & 

cijfers is een volledig 

overzicht te vinden van 

onze resultaten over 

2013 – van de nettowinst 

tot het aantal nieuwe 

medewerkers dat we 

vorig jaar verwelkomd 

hebben. 
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