
A
E

G
O

N
J

A
A

R
V

E
R

S
L

A
G

 2
0

0
4

www.aegon.com/annualreport04

Het voor dit jaarverslag gebruikte papier voldoet aan de strikte milieustandaarden, zoals die
door de Nordic Swan Council zijn vastgesteld, en is volledig te recyclen. Het is geproduceerd
door een papierfabriek met het ISO 14001 certificaat. De pulp die gebruikt wordt voor het
vervaardigen van het papier is afkomstig uit lokale productiebossen en gebleekt zonder het
gebruik van chloor of chloorhoudende stoffen.

Colofon
Advies en ontwerp Pauffley, London (VK)
Eindredactie en productie AEGON Group Corporate Affairs & Investor Relations (NL)
Fotografie Sascha Nowotka (VK)
Zetwerk Pauffley, London (VK), Habo DaCosta bv (NL)
Grafische productie Habo DaCosta bv (NL)
Binder Hexspoor (NL)

INHOUD

2 IN EEN OOGOPSLAG

6 BRIEF VAN DE VOORZITTER

8 LEDEN RAAD VAN BESTUUR AEGON N.V.

9 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

13 LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

14 BEZOLDIGINGSBELEID EN VERSLAG

17 INZICHT

OVER ONZE ORGANISATIE
25 BESPREKING PER LANDENUNIT

43 RISICO- EN KAPITAALMANAGEMENT

53 AEGON WERELDWIJD

75 CORPORATE GOVERNANCE

FINANCIËLE GEGEVENS 
AEGON N.V. 

86 GECONSOLIDEERDE BALANS 

88 SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

89 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

91 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

92 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

95 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

113 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

122 BELONING RAAD VAN BESTUUR

123 OPTIES EN STOCK APPRECIATION RIGHTS RAAD VAN BESTUUR

124 BELONING, OPTIES EN STOCK APPRECIATION RIGHTS 
RAAD VAN COMMISSARISSEN

132 GESEGMENTEERDE INFORMATIE

140 GROEPSMAATSCHAPPIJEN

141 BALANS VAN AEGON N.V.

142 WINST- EN VERLIESREKENING VAN AEGON N.V. 

143 TOELICHTING OP DE BALANS VAN AEGON N.V. 

144 STOCK APPRECIATION RIGHTS EN AANDELENOPTIES

OVERIGE GEGEVENS
148 VOORSTEL TOT WINSTVERDELING

149 BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS

151 ACCOUNTANTSVERKLARING

AANVULLENDE INFORMATIE
152 INFORMATIE OP AMERIKAANSE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

158 RESULTATEN PER KWARTAAL

160 BELANGRIJKE DATA

ibc ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN
AANDEELHOUDERS

Naast het jaarverslag publiceert AEGON historische gegevens over de

periode 1994 – 2004, die aanvullende informatie en gegevens verschaffen.

Beide publicaties zijn beschikbaar op AEGON’s website, die informatie

bevat voor beleggers en persberichten die kunnen worden gedownload:

www.aegon.com. 

Op www.aegon.com/top-1-7.html is ook een verslag verantwoord

ondernemen beschikbaar.
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IN EEN OOGOPSLAG

EUROPA
NEDERLAND

AANTAL MEDEWERKERS 

5.954 (waarvan 1.473 agenten)

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN

Den Haag, Leeuwarden, Nieuwegein, Groningen

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Individuele en collectieve levensverzekeringen, pensioenen, spaar-
en beleggingsproducten, vermogensbeheer, ziektekosten- en
ongevallenverzekeringen, overige schadeverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren in het midden en hogere inkomensegment, bedrijven,
instellingen

DISTRIBUTIEKANALEN 

Onafhankelijke tussenpersonen, eigen verkooporganisaties, directe
verkoop, franchisenemers, worksite marketing, internet

www.aegon.nl 

VERENIGD KONINKRIJK

AANTAL MEDEWERKERS 

4.513 (waarvan 159 agenten)

BELANGRIJKSTE VESTIGING

Edinburgh

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Individuele en collectieve levensverzekeringen, pensioenen,
vermogensbeheer, beleggingsfondsen, pensioenadministratie voor
derden, financieel advies

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren in het midden en hogere inkomensegment, bedrijven,
instellingen

DISTRIBUTIEKANALEN

Onafhankelijke tussenpersonen

www.aegon.co.uk

HONGARIJE

AANTAL MEDEWERKERS 

767

BELANGRIJKSTE VESTIGING

Boedapest

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Levensverzekeringen, pensioenen, gezinsverzekeringen,
vermogensbeheer

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren in het midden en hogere inkomensegment

DISTRIBUTIEKANALEN

Onafhankelijke tussenpersonen, eigen verkooporganisaties, brokers,
pensioenadviseurs, direct marketing, worksite marketing

www.aegon.hu

SLOWAKIJE

AANTAL MEDEWERKERS 

50

BELANGRIJKSTE VESTIGING

Bratislava

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Levensverzekeringen, pensioenen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren

DISTRIBUTIEKANALEN

Eigen verkooporganisaties, pensioenadviseurs, brokers

www.aegon.sk

SPANJE1

AANTAL MEDEWERKERS 

673

BELANGRIJKSTE VESTIGING

Madrid

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen,
schadeverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren in het midden en hogere inkomensegment, 
middelgrote en kleine bedrijven

DISTRIBUTIEKANALEN

Gespecialiseerde leven tussenpersonen, onafhankelijke
tussenpersonen, eigen verkooporganisaties, brokers, internet, direct
marketing, worksite marketing, financiële instellingen

www.aegon.es

AZIË
TAIWAN

AANTAL MEDEWERKERS 

892 (waarvan 580 agenten)

BELANGRIJKSTE VESTIGING

Taipei

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Traditionele levensverzekeringen, variable life verzekeringen,
annuities, collectieve levensverzekeringen, ziektekosten- en
ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren in het midden en hogere inkomensegment, bedrijven

DISTRIBUTIEKANALEN

Eigen verkooporganisaties, brokers, financiële instellingen, direct
marketing, worksite marketing

www.aegon.com.tw

CHINA2

AANTAL MEDEWERKERS 

373 (waarvan 259 agenten)

BELANGRIJKSTE VESTIGING 

Shanghai

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Levensverzekeringen, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren in het midden inkomensegment

DISTRIBUTIEKANALEN

Eigen verkooporganisaties, financiële instellingen, direct
marketing/telemarketing, brokers

www.aegon-cnooc.com

1 Op 30 december 2004 heeft AEGON N.V. de verkoop van het schadebedrijf in

Spanje bekendgemaakt
2Een 50/50 joint venture van China National Offshore Oil Corporation en AEGON

AMERIKA
VERENIGDE STATEN

AANTAL MEDEWERKERS 

13.356 (waarvan 2.754 agenten)

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN

Baltimore, Cedar Rapids

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Traditionele levensverzekeringen, universal life en variable universal
life verzekeringen, bank- en corporate-owned levensverzekeringen,
vaste en variabele annuities, levensherverzekering, aanvullende
ziektekostenverzekeringen, traditionele en synthetische GICs,
financieringsovereenkomsten, pensioenen en 401(k) producten,
beleggingsfondsen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren, bedrijven, instellingen

DISTRIBUTIEKANALEN

Onafhankelijke tussenpersonen, eigen verkooporganisaties,
marketingorganisaties, financiële instellingen, broker-dealers,
wirehouses, belangenorganisaties, directe verkoop, worksite
marketing, institutionele tussenpersonen

www.aegonins.com
www.transamerica.com

CANADA

AANTAL MEDEWERKERS

673

BELANGRIJKSTE VESTIGING 

Toronto

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

Traditionele levensverzekeringen, universal life en variable universal
life verzekeringen, gesepareerde beleggingsfondsen, annuities,
diensten op het gebied van financiële planning, professioneel
portfoliobeheer

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

Particulieren in het midden en hogere inkomensegment

DISTRIBUTIEKANALEN

Onafhankelijke tussenpersonen, financiële planningsadviseurs,
financiële instellingen

www.transamerica.ca

ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE 
TEN BEHOEVE VAN AANDEELHOUDERS

CONTACTADRESSEN

HOOFDKANTOOR

AEGON N.V.
AEGONplein 50
Postbus 202
2501 CE Den Haag 
Nederland
Telefoon: +31 70 344 32 10
Internet: http://www.aegon.com
E-mail: gca-ir@aegon.com

BEURSNOTERING

De gewone aandelen AEGON N.V. zijn genoteerd 
aan de beurzen van:

• Amsterdam 

• Frankfort 

• Londen 

• New York, NYSE 

• Tokio 

• Zürich

Opties op de aandelen AEGON N.V. worden verhandeld 
op Euronext Amsterdam, de Chicago Board Options 
Exchange en de Philadelphia Stock Exchange.

NEDERLAND

AEGON N.V.
Postbus 202
2501 CE Den Haag 

GROUP CORPORATE AFFAIRS & INVESTOR RELATIONS

E-mail: gca-ir@aegon.com

MEDIA

Telefoon: (070) 344 83 44
Fax: (070) 344 84 45

ANALISTEN EN BELEGGERS

Telefoon: (070) 344 83 05
Fax: (070) 344 84 45

VERENIGDE STATEN

AEGON USA, Inc.
1111 North Charles Street
Baltimore, Maryland 21201-5574 

MEDIA

Telefoon: +1 410 576 45 26
Fax: +1 410 347 86 85

ANALISTEN EN BELEGGERS

Telefoon: +1 410 576 45 77
Fax: +1 410 347 86 85
E-mail: ir@aegonusa.com
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AEGON N.V. IS EEN VAN ’S WERELDS TOONAANGEVENDE BEURSGENOTEERDE
LEVENSVERZEKERAARS, GEMETEN NAAR BEURSWAARDE EN BALANSTOTAAL.
HET HOOFDKANTOOR VAN AEGON IS GEVESTIGD IN DEN HAAG. EIND 2004 HAD
AEGON WERELDWIJD ONGEVEER 27.000 MEDEWERKERS IN DIENST. 

DE KERNACTIVITEITEN VAN AEGON BESTAAN UIT LEVENSVERZEKERINGEN EN
PENSIOENEN EN SPAAR- EN BELEGGINGSPRODUCTEN. DE GROEP IS VERDER
ACTIEF OP HET GEBIED VAN ONGEVALLENVERZEKERINGEN, AANVULLENDE
ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN EN OVERIGE SCHADEVERZEKERINGEN EN
HEEFT BEPERKTE BANCAIRE ACTIVITEITEN. 

DE DRIE GROOTSTE MARKTEN VOOR AEGON ZIJN DE VERENIGDE STATEN,
NEDERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK. DE GROEP IS TEVENS AANWEZIG IN
EEN AANTAL ANDERE LANDEN, WAARONDER CANADA, HONGARIJE, SLOWAKIJE,
SPANJE EN TAIWAN. AEGON HEEFT OOK ACTIVITEITEN IN CHINA.

BIJ AEGON WORDT PRODUCTVERNIEUWING GESTIMULEERD EN WORDT
ONDERNEMINGSGEEST GEWAARDEERD. NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN
WORDEN LOKAAL ONTWIKKELD, WAARBIJ KOSTENBEHEERSING CENTRAAL
STAAT EN GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN EEN BREED SCALA AAN MERKEN EN
DISTRIBUTIEKANALEN OM IN DE BEHOEFTEN VAN KLANTEN TE VOORZIEN.

RESPECT, KWALITEIT, TRANSPARANTIE EN VERTROUWEN VORMEN DE
KERNWAARDEN VAN AEGON. AEGON STREEFT ER VOORTDUREND NAAR OM
VERWACHTINGEN VAN KLANTEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS EN
ANDERE BELANGHEBBENDEN MEER DAN WAAR TE MAKEN. IN HET KADER VAN
ZIJN MISSIE OM ALLE BELANGHEBBENDEN EEN BETERE FINANCIËLE TOEKOMST
TE BIEDEN, BLIJFT AEGON ALERT OP NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR
WINSTGEVENDE GROEI. 
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2 AEGON JAARVERSLAG 2004

FINANCIËLE RELATIES 
AEGON hecht grote waarde aan de relatie met beleggers, overal
ter wereld, en hanteert de hoogste maatstaven ten aanzien van
integriteit en transparante informatieverstrekking. De
internationale activiteiten van AEGON worden weerspiegeld in de
geografische diversiteit van het beleggersbestand.

Het investor relations programma van AEGON is gericht op een
efficiënte en effectieve toegang tot de mondiale kapitaalmarkten.
De gewone aandelen AEGON zjin dan ook genoteerd aan de
beurzen van Amsterdam, Frankfurt, Londen, New York, Tokio en
Zürich. Het aandeel AEGON is ook opgenomen in verschillende
belangrijke aandelenindices. Voorts heeft AEGON diverse
schuldinstrumenten uitstaan in verschillende belangrijke valuta’s.

Met het oog op een correcte waardering van zijn effecten
streeft AEGON ernaar om beleggers in aandelen en vastrentende
waarden een goed inzicht te geven in de prestaties en zakelijke

IN EEN OOGOPSLAG

vooruitzichten van de onderneming. Het investor relations
programma van AEGON is er dan ook op gericht om beleggers
wereldwijd te voorzien van de informatie die nodig is om
verantwoorde beleggingsbeslissingen te nemen. Deze informatie
heeft onder meer betrekking op de factoren die bepalend zijn
voor de ontwikkeling van AEGON en die van invloed zijn op de
resultaten, de vermogenspositie en de waarde van de
onderneming. AEGON acht het van belang dat financiële en niet-
financiële informatie, nauwkeurig, volledig, tijdig en op een
consistente wijze wordt verstrekt.

Met ingang van 2005 worden de International Financial
Reporting Standards (IFRS) van toepassing. Dit heeft belangrijke
wijzigingen tot gevolg voor financiële verslaglegging. AEGON is
volledig op deze overgang voorbereid en heeft ten behoeve van
beleggers en de financiële wereld diverse presentaties gegeven
om de relevante wijzigingen van de grondslagen toe te lichten.
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Bankactiviteiten
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1De cijfers over de jaren 1994 – 2001 zijn alleen aangepast voor de verandering in de waarderingsgrondslagen betreffende de verantwoording van gerealiseerde 
winsten en verliezen op aandelen en vastgoed.

AR04_NED_001-008.qxd  30-03-2005  11:23  Pagina 2



AEGON JAARVERSLAG 2004 3

ONTWIKKELING AANDEEL AEGON VERSUS INDICES (herwogen)
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BEURSNOTERING

Amsterdam Euronext Amsterdam
Frankfort Deutsche Börse
Londen London Stock Exchange
New York New York Stock Exchange
Tokio Tokyo Stock Exchange
Zürich Swiss Exchange

Aantal gewone aandelen (miljoenen) 31/12/2004 1.553
Vrij verhandelbare gewone aandelen* 31/12/2004 89%
Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag in 2004
in Amsterdam en New York (miljoenen gewone aandelen) 9,8

* Percentage van uitstaande gewone aandelen niet in bezit van Vereniging AEGON

Bron: Bloomberg

CIJFERS PER AANDEEL (IN USD)

2004 2003 2002 2001 2000

Hoogste koers 16,12 14,80 26,03 39,96 47,23
Laagste koers 10,41 6,46 8,87 20,96 30,88
Ultimo koers 13,71 14,80 12,37 25,74 39,85

Bron: Bloomberg

CIJFERS PER AANDEEL (IN EURO)

2004 2003 2002 2001 2000

Hoogste koers 12,98 13,47 29,23 42,37 46,44
Laagste koers 8,24 5,87 9,04 22,15 32,28
Ultimo koers 10,03 11,73 11,79 29,23 42,37
K/W verhouding 9,60 11,30 11,35 17,27 28,06

Bron: Bloomberg, Datastream

Op 14 april 2005 vindt de eerste publicatie op basis van IFRS
plaats. Op die datum presenteert AEGON vergelijkende cijfers
over 2004 conform IFRS. Met ingang van de publicatie van de
resultaten over het eerste kwartaal 2005 op 11 mei 2005 zullen
voortaan de resultaten op basis van IFRS worden gerapporteerd.

Met de introductie op 5 mei 2004 van de Europese embedded
value grondslagen is door de Europese levensverzekeraars een
belangrijke stap gezet op weg naar meer uniformiteit en
transparantie in de verslaglegging. AEGON ondersteunt dit
initiatief en verwacht dat de door AEGON gehanteerde
grondslagen op alle belangrijke punten in overeenstemming zijn
met de nieuwe embedded value methodiek. 

In 2004 heeft AEGON met succes junior perpetual capital
securities geplaatst bij particuliere beleggers en voorts werden
niet-achtergestelde obligaties aan institutionele beleggers
uitgegeven.

AEGON onderhoudt op verschillende manieren actief contact met
de financiële wereld, onder meer door middel van roadshows in
de Verenigde Staten, Europa en Azië, webcasts, persberichten en
beleggersdagen en ziet daarbij toe op een gelijkwaardige en
gelijktijdige informatievoorziening.

AEGON nodigt aandeelhouders, obligatiehouders en
potentiële beleggers uit om zich nader te informeren over
AEGON. De medewerkers van de afdeling Investor Relations
hechten grote waarde aan een open dialoog met de financiële
wereld en zijn beschikbaar om u te woord te staan. 

INVESTOR RELATIONS

Den Haag; 070 344 83 05
E-mail: gca-ir@aegon.com
Baltimore (Verenigde Staten); +1 410 576 45 77
E-mail: ir@aegonusa.com

VERDELING GEWONE AANDELEN AEGON N.V.  in procenten (geschat)

Nederland 36

Verenigde Staten 31

Verenigd Koninkrijk 
en Ierland 9 

Rest van Europa 22

Rest van de wereld 2
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4 AEGON JAARVERSLAG 2004

STRATEGIE
GERICHT OP KERNACTIVITEITEN

AEGON legt zich toe op het voorzien in de behoefte van klanten

aan financiële zekerheid en vermogensopbouw en biedt

verzekeringsproducten aan met een sterke nadruk op

levensverzekeringen en pensioenen en spaar- en

beleggingsproducten.

DECENTRALE ORGANISATIE

AEGON heeft een decentrale landenorganisatie met een eigen

merkenbeleid. Dit leidt tot een grote mate van autonomie voor

het management van individuele landen- en business units,

hetgeen ondernemingszin en daadkracht bevordert.

NADRUK OP WINSTGEVENDHEID

AEGON streeft over de langere termijn naar een gemiddelde

groei van de nettowinst van 10% per jaar. De

minimumrendementseis voor de prijsstelling van nieuwe

producten en overnames ligt daarbij op een zodanig niveau dat

rendementen worden gerealiseerd die ruim boven de

vermogenskosten liggen. Essentieel voor het behalen van deze

doelstellingen zijn het afstoten van niet-kernactiviteiten en

bedrijfsonderdelen die structureel onvoldoende presteren evenals

een strakke kostenbeheersing.

MARKTPOSITIE

De doelstelling van AEGON is een leidende positie te verkrijgen in

elke gekozen markt teneinde van schaalgrootte te kunnen

profiteren.

INTERNATIONALE EXPANSIE

Naast autonome groei streeft AEGON selectief naar acquisities

en samenwerkingsverbanden, bij voorkeur in landen waar AEGON

al actief is, waardoor schaalvoordelen kunnen worden behaald en

bestaande distributiekanalen kunnen worden versterkt.

AEGON’S KERNWAARDEN
RESPECT

Wij behandelen al onze stakeholders zoals wij zelf behandeld

willen worden, met aandacht voor individuele en culturele

verschillen.

KWALITEIT

Wij bieden producten en diensten die zijn ontwikkeld om onze

klanten een betere toekomst en meer financiële zekerheid te

bieden.

TRANSPARANTIE 

Wij verstrekken eerlijke, correcte en tijdige informatie over onze

producten, prestaties en financiële resultaten.

VERTROUWEN

Wij bouwen aan langdurige relaties door te doen wat wij beloven.
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VAN HET BESTUUR

AEGON HEEFT MET SUCCES WINSTGEVENDE GROEI
GEREALISEERD OP ZOWEL BESTAANDE ALS NIEUWE
MARKTEN
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6 AEGON JAARVERSLAG 2004

Het doet mij genoegen u namens de Raad van Bestuur hierbij het

jaarverslag van AEGON over 2004 aan te bieden. Gedurende de

verslagperiode is AEGON zich met succes blijven richten op zijn

kernactiviteiten - levensverzekeringen en pensioenen en spaar-

en beleggingsproducten en op het realiseren van winstgevende

groei in zowel bestaande als nieuwe markten. 

Ik ben bijzonder verheugd dat ik u kan melden dat alle

belangrijke landenunits van AEGON aan de gunstige resultaten

over 2004 hebben bijgedragen. Het voorgestelde dividend over

2004 weerspiegelt onze verbeterde cashflows, AEGON’s sterke

vermogenspositie en het vertrouwen in onze activiteiten. 

Het is duidelijk dat de verzekeringsbranche de afgelopen

jaren een aantal grote veranderingen heeft ondergaan. Sinds

onze laatste rapportage aan u zijn de vooruitzichten voor AEGON

dankzij positieve economische en marktontwikkelingen verder

verbeterd. Hoewel er nog ruimte is voor een verdere verbetering

van de omstandigheden, hadden wij te maken met minder

fluctuerende aandelenmarkten, tekenen van een gestage

rentestijging in de Verenigde Staten en een verbetering van de

kredietportefeuille. Al deze omstandigheden hebben bijgedragen

aan een gunstiger klimaat voor onze activiteiten. De verscherpte

regelgeving waarmee de verzekeringsbranche wordt

geconfronteerd, stelt ons echter voor grote uitdagingen. Maar

hier ligt voor AEGON tegelijkertijd een kans om opnieuw duidelijk

te maken dat wij grote waarde hechten aan een gezonde en

transparante bedrijfsvoering in het belang van alle

belanghebbenden - onze aandeelhouders, obligatiehouders,

klanten, zakenpartners en medewerkers. Uiteindelijk vormen

vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit bij de uitvoering van

onze activiteiten de beste garantie voor aanhoudende

concurrentiekracht en groei van AEGON als een van ‘s werelds

toonaangevende levensverzekeraars. 

BRIEF VAN DE VOORZITTER

DONALD J. SHEPARD 

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

AR04_NED_001-008.qxd  30-03-2005  11:23  Pagina 6



AEGON JAARVERSLAG 2004 7

Wij zien goede mogelijkheden voor onze bedrijfstak. De vraag

naar vermogensopbouw- en vermogensbeschermingsproducten

zal verder toenemen naarmate de vergrijzende bevolking steeds

meer behoefte heeft aan uiteenlopende producten voor

pensioenopbouw en vermogensbescherming op langere termijn.

Gelet op de omvangrijke vermogens van de naoorlogse

babyboom generatie, zien wij significante groeimogelijkheden

voor onze kernactiviteiten. Wij zijn van mening dat wij een

aandeel in dit enorme potentieel kunnen verwerven door ons te

blijven richten op de activiteiten waar wij goed in zijn, door nauw

contact te houden met onze klanten en te zorgen voor een

gedisciplineerd financieel beheer. 

Dankzij de decentrale organisatie van AEGON, alsmede door

innovatieve productontwikkeling, kunnen wij adequaat inspelen

op de wijzigingen in de markt en de veranderende behoeften van

de klant. Daarnaast blijft AEGON ernaar streven om op elk van de

gekozen markten een toonaangevende positie te verkrijgen en

zijn status van verzekeraar met hoogwaardige producten en een

hoge mate van kostenefficiëntie te behouden.

Een van de sterke punten van AEGON blijft zijn uitgebreide

multi-channel distributienetwerk. Dit netwerk werd in 2004

verder uitgebreid dankzij de succesvolle samenwerking van

AEGON met Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), waardoor

AEGON toegang kreeg tot het distributiekanaal van een van de

grote spaarbanken in Spanje. In Frankrijk heeft AEGON in lijn met

zijn doelstelling om de aanwezigheid op de Franse levens-

verzekerings- en pensioenmarkt te versterken, zijn belang in

La Mondiale Participations uitgebreid van 20 naar 35 procent.

Daarnaast zijn wij verheugd over onze expansie op de snel

groeiende Aziatische markt gedurende 2004 waar een licentie

werd verkregen om ook in Beijing, China, activiteiten te

ontplooien. In oktober is AEGON een landelijke samenwerkings-

overeenkomst aangegaan met Agricultural Bank of China,

waardoor AEGON’s multi-channel distributiestrategie ook op deze

veelbelovende markt verder wordt uitgebouwd. 

In 2004 werd in de Verenigde Staten, de grootste landenunit

van AEGON, het belangrijke distributienetwerk van agenten

versterkt en zijn onze relaties met vooraanstaande financiële

instellingen en andere distributiepartners verder uitgebreid. In

Nederland heeft AEGON zich in 2004 vooral gericht op

herstructurering van de activiteiten om beter te kunnen voldoen

aan de behoeften van de klant en om efficiency in onze

dienstverlening en marketingactiviteiten te behalen. En wij zijn

ervan overtuigd dat AEGON in het Verenigd Koninkrijk via de

aangegane samenwerkingsverbanden met onafhankelijke

financiële adviseurs een goede positie heeft om optimaal gebruik

te kunnen maken van de kansen die zich zullen voordoen bij de

zich thans voltrekkende veranderingen in de distributie.

Wij zijn de toegewijde medewerkers van AEGON en onze

distributiepartners wereldwijd dankbaar voor hun inzet bij de

uitvoering van onze missie om een betere toekomst te creëren

voor iedereen, of het nu gaat om individuele personen, gezinnen,

bedrijven of gemeenschappen. Ik dank u voor uw belangstelling

voor AEGON, zijn wereldwijde activiteiten en de genomen

beslissingen, die er op zijn gericht elke mogelijkheid voor groei

en winstgevendheid te benutten. 

Donald J. Shepard
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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DONALD J. SHEPARD (1946) 

Amerikaanse nationaliteit,

begon zijn loopbaan bij Life

Investors in 1970, waar hij

verschillende management- en

bestuursfuncties bekleedde. In

1985 werd hij benoemd tot

executive vice-president en

COO. Deze functie oefende hij

uit tot AEGON in 1989 Life

Investors met andere

activiteiten in de Verenigde

Staten integreerde en AEGON

USA tot stand kwam. Hij werd

in 1992 lid van de Raad van

Bestuur. Hij is sinds 18 april

2002 voorzitter van de Raad

van Bestuur van AEGON N.V.

JOSEPH B.M. STREPPEL (1949)

Nederlandse nationaliteit,

begon zijn loopbaan bij een

van de rechtsvoorgangers van

AEGON en bekleedde

verschillende functies op het

gebied van treasury en

beleggingen. Hij werd in 1986

CFO bij FGH BANK en trad in

1987 toe tot de directie van

deze bank. In 1991 werd hij

bestuursvoorzitter van

Labouchere en in 1995 tevens

van FGH BANK. In 1998 werd

hij CFO van AEGON N.V. Sinds

mei 2000 is hij lid van de Raad

van Bestuur van AEGON N.V.

JOHAN G. VAN DER WERF (1952) 

Nederlandse nationaliteit,

begon in 1973 als officier bij de

koopvaardij. In 1982 werd hij

districtsverkoper bij een van

de rechtsvoorgangers van

AEGON. Van 1987 tot 1992 was

hij voorzitter van het

managementteam van

Spaarbeleg en in 1992 werd hij

lid van de directie van AEGON

Nederland. Sinds april 2002 is

hij lid van de Raad van Bestuur

van AEGON N.V. en voorzitter

van AEGON Nederland.

ALEXANDER R. WYNAENDTS (1960)

Nederlandse nationaliteit,

begon zijn loopbaan bij ABN

AMRO in 1984 en vervulde

verschillende functies in asset

management (Amsterdam) en

corporate finance (Londen). In

1997 trad hij in dienst bij de

groepsstafafdeling Group

Business Development van

AEGON en werd in mei 1998

benoemd tot executive vice-

president en hoofd Group

Business Development. In 2003

werd hij benoemd tot lid van

de Raad van Bestuur van

AEGON N.V.

DONALD J. SHEPARD JOSEPH B.M. STREPPEL JOHAN G. VAN DER WERF ALEXANDER R. WYNAENDTS
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TAAK VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen, die thans bestaat uit tien leden,
heeft tot taak toezicht te houden op het door de Raad van
Bestuur gevoerde beleid en deze met raad ter zijde te staan. De
Raad van Commissarissen, daarbij ondersteund door vier speciale
commissies, bereidt (her)benoemingen en de bezoldiging voor
van de leden van de Raad van Bestuur en doet zonodig
aanbevelingen voor ontslag van de leden van de Raad van
Bestuur. De Raad doet tevens voordrachten voor kandidaten voor
(her)benoeming van commissarissen aan de aandeelhouders.
Voorts bespreekt de Raad van Commissarissen de
kwartaalresultaten en de waarderingsgrondslagen, het dividend,
de vermogenspositie van AEGON, de interne controleprocedures
en het risicomanagement. Samen met de Raad van Bestuur
bespreekt de Raad van Commissarissen periodiek de strategie
van de onderneming. In 2004 heeft de Raad van Commissarissen
in totaal achtmaal vergaderd. Deze vergaderingen werden
voorafgegaan of gevolgd door vergaderingen van de
verschillende commissies. 

CORPORATE GOVERNANCE

De Raad van Commissarissen heeft meerdere vergaderingen
gewijd aan een bespreking van de Nederlandse corporate
governance code, die met ingang van 1 januari 2004 van kracht
werd, en de gevolgen daarvan voor de corporate governance 
van AEGON. 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(AVvA) van 22 april 2004 heeft de Raad van Commissarissen zijn
visies en plannen met betrekking tot corporate governance met
de aandeelhouders besproken. Het hoofdstuk over corporate
governance in dit jaarverslag zal als agendapunt aan de orde
komen tijdens de AVvA van 21 april 2005 en dan worden ook
voorstellen gedaan tot wijziging van de statuten om de corporate
governance van AEGON beter te doen aansluiten bij de best
practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance
code. De betreffende visies en voornemens van de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur worden in dit
jaarverslag in een hoofdstuk over de corporate governance van
AEGON nader uiteengezet.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

In overeenstemming met het reglement van de Raad van
Commissarissen werden de gewone vergaderingen voorafgegaan
door een voorbereidende bespreking, waarbij zowel de voorzitter
en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen als de
voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Financial Officer
aanwezig waren. De in maart, juni, augustus, november en
december 2004 gehouden gewone vergaderingen werden door
alle leden van de Raad van Bestuur bijgewoond. In december
2004 heeft de Raad van Commissarissen, buiten aanwezigheid
van de Raad van Bestuur, de samenstelling en het functioneren

M. TABAKSBLAT D.G. EUSTACE I.W. BAILEY, II R. DAHAN

O.J. OLCAY W.F.C. STEVENS

L.M. VAN WIJKP. VOSER

T. REMBE K.J. STORM
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van zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur
besproken. 

De besprekingen van de kwartaal- en jaarcijfers en de
persberichten werden tevens bijgewoond door de
groepsdirecteur Financiën. De bespreking van de resultaten over
het jaar 2003 werd tevens bijgewoond door vertegenwoordigers
van Ernst & Young, de onafhankelijke accountant van AEGON.
Zoals gebruikelijk heeft de Raad van Commissarissen speciale
vergaderingen gewijd aan de begroting voor 2005 en aan een
beschouwing van het wereldwijde management.

In juni heeft de Raad van Commissarissen, voorbereid door
het Strategy Committee, een vergadering gewijd aan de te volgen
strategie van de onderneming. Deze vergadering, die plaatsvond
bij AEGON UK, bood het management en de Board van AEGON
UK gelegenheid om op tal van punten informatie uit te wisselen
over AEGON in het algemeen en AEGON UK in het bijzonder. De
Raad van Commissarissen is voornemens om vaker gelegenheden
te creëren voor uitwisseling van informatie met het
internationale hogere management van AEGON en de
commissarissen van de verschillende landenunits.

Onder de vele onderwerpen die de Raad van Commissarissen
tijdens zijn vergaderingen in 2004 besprak, waren de embedded
value, het dividendbeleid en het vermogens- en
risicomanagement. Met goedkeuring van de Raad werd op 7 juni
2004 het Embedded Value Report 2003 van AEGON
gepubliceerd. Het Audit Committee heeft, vanwege het
toenemende belang van effectief risicomanagement, uitgebreid
aandacht aan dit onderwerp besteed en zich gebogen over de
door AEGON genomen maatregelen inzake risicomanagement. 
De overgang naar International Financial Reporting Standards en
het door AEGON geïnitieerde proces gericht op implementatie
daarvan met ingang van het boekjaar 2005 zijn ook in de Raad
aan de orde geweest.

De Raad van Commissarissen heeft tevens aandacht besteed
aan samenwerkingsverbanden en aan het afstoten van
bedrijfsonderdelen. De Raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan
uitbreiding van de deelneming van AEGON in La Mondiale
Participations van 20% naar 35%, de oprichting van een
pensioenfondsbeheerder in Slowakije, het opstarten van
verzekeringsactiviteiten in Tsjechië en de uitbreiding van AEGON
USA’s Direct Marketing Services naar andere landen. De Raad
heeft eveneens zijn goedkeuring gegeven aan de verkoop van het
schadebedrijf van AEGON Spanje en van het merendeel van de
niet-kernactiviteiten van Transamerica Finance Corporation
(leasing van zeecontainers en van opleggers voor wegtransport
binnen Europa).

Onderwerpen van bijzonder belang voor de Raad van
Commissarissen waren aandelenlease in Nederland alsmede
kwesties op het gebied van toezicht en overige wet- en

regelgeving en andere juridische kwesties in de Verenigde Staten
en Europa. In verband met de invoering van de Amerikaanse
Sarbanes-Oxley wet (SOX) en de Nederlandse corporate
governance code heeft de Raad het reglement van de Raad van
Commissarissen, het reglement van het Audit Committee, de
voorafgaande goedkeuringsprocedure (Pre-approval Policy) voor
de door Ernst & Young (de onafhankelijke accountant van
AEGON) te verrichten controlediensten, alsmede de regels ten
aanzien van insider informatie gewijzigd. De Raad van
Commissarissen heeft tevens een reglement voor de Raad van
Bestuur, alsmede een procedure voor de behandeling van
klachten die betrekking hebben op financiële verslaglegging
vastgesteld, met daarin een klokkenluiderregeling
overeenkomstig de bepalingen van SOX in aanvulling op de
klokkenluiderregeling in de Code of Conduct. 

COMMISSIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door vier
speciale commissies die bepaalde onderwerpen voorbereiden ten
behoeve van de besluitvorming in de Raad. De leden van de
commissies zijn allen afkomstig uit de Raad van Commissarissen.
In overeenstemming met zijn reglement rapporteert iedere
commissie tijdens de eerstkomende Raadsvergadering binnen het
kader van de taakopdracht zijn bevindingen aan de Raad van
Commissarissen. 

Het Audit Committee heeft in 2004 zesmaal vergaderd, bij
welke vergaderingen tevens de leden van de Raad van Bestuur,
de groepsdirecteur Financiën, de interne groepsaccountant en de
vertegenwoordigers van Ernst & Young aanwezig waren. De
besprekingen werden in hoge mate bepaald door de vaste
agenda: de kwartaalresultaten, de jaarrekening en de controle
daarvan door Ernst & Young, de waarderingsgrondslagen, de
door AEGON bij de Amerikaanse Securities and Exchange
Commission (SEC) gedeponeerde financiële stukken, het Capital
Plan van AEGON en voorts de rapportage over de valutapositie,
interne controlesystemen, het risicomanagement, alsmede de
onafhankelijke status en de bezoldiging van Ernst & Young. De
commissie heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd de
herbenoeming van Ernst & Young als onafhankelijke accountant
voor het boekjaar 2004 bij de aandeelhouders aan te bevelen. 

De commissie heeft tevens de gevolgen van de invoering van
SOX en de Nederlandse corporate governance code, alsmede de
taak van de onafhankelijke accountant besproken. De commissie
heeft vastgesteld dat de heer Eustace en de heer Voser
financieel experts zijn in de betekenis die daaraan door de
bepalingen van SOX en de Nederlandse corporate governance
code wordt toegekend. De commissie heeft, overeenkomstig
wettelijke voorschriften, de wijzigingen in het reglement van het
Audit Committee en de voorafgaande goedkeuringsprocedure
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(Pre-approval Policy) goedgekeurd, alsmede de Raad van
Commissarissen aanbevolen de voorgestelde wijzigingen vast te
stellen. Krachtens het reglement van het Audit Committee is de
commissie onder meer direct verantwoordelijk voor de
bezoldiging van en het houden van toezicht op de
werkzaamheden van de onafhankelijke accountant. Voorts
bepaalt het reglement dat AEGON de commissie dient te voorzien
van zodanige financiële middelen als door de commissie nodig
worden geacht voor de bezoldiging van de onafhankelijke
accountant en eventuele overige door het Audit Committee
ingeschakelde adviseurs en dat de commissie een procedure
dient vast te stellen voor de ontvangst en de behandeling van
klachten die betrekking hebben op de financiële verslaglegging
en interne controle. Het Audit Committee heeft tevens de
klachtenprocedure met betrekking tot financiële verslaglegging
goedgekeurd. Twee vergaderingen, gehouden in maart en
september, werden gewijd aan door AEGON bij de Amerikaanse
toezichthouder SEC te deponeren stukken, te weten het
jaarverslag (Form 20-F) en de resultaten over de eerste zes
maanden (Form 6-K).

Het Audit Committee werd elk kwartaal geïnformeerd over de
door de interne groepsaccountant verrichte werkzaamheden, de
naleving door AEGON wereldwijd van SOX en algemene kwesties
ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving. 
De commissie heeft zich tevens uitvoerig gebogen over het
rapport risicomanagement dat door de groepsrisicomanager van
AEGON is gepresenteerd en heeft hiervan vervolgens verslag
gedaan aan de Raad van Commissarissen.

Het Strategy Committee heeft in 2004 tweemaal vergaderd in
aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur. Deze
commissie heeft als doel de belangrijkste aspecten van de
strategie van AEGON te evalueren, alternatieve strategische
mogelijkheden te bekijken en de materiële aspecten van de
implementatie van de te voeren strategie in overweging te
nemen. De commissie heeft de strategie van AEGON uitvoerig
besproken en de agenda voorbereid van de in juni 2004 te
Edinburgh (VK) gehouden vergadering van de Raad van
Commissarissen.

Het Nominating Committee heeft in 2004 driemaal vergaderd
in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De
commissie besprak de samenstelling van de Raad van
Commissarissen en zijn commissies, alsmede de huidige en
toekomstige vacatures. Voorts werden door de commissie
introductieprogramma’s voor nieuwe commissarissen opgesteld
en werd een schema van aftreden van leden van de Raad van
Bestuur voorbereid.

Het Compensation Committee is verantwoordelijk voor
ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het
bezoldigingsbeleid dat de arbeidsvoorwaarden van de leden van

de Raad van Bestuur nader uitwerkt, alsmede voor de honorering
van de leden van de Raad van Commissarissen. De commissie
doet aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen. De
commissie heeft in 2004 eenmaal vergaderd in aanwezigheid van
de voorzitter van de Raad van Bestuur, tijdens welke vergadering
de implementatie van het bezoldigingsbeleid 2004 - 2006 voor
de leden van de Raad van Bestuur werd besproken, zoals
vastgesteld door de AVvA van 22 april 2004.

HOOFDPUNTEN UIT HET BEZOLDIGINGSVERSLAG

Het Compensation Committee heeft verslag gedaan van zijn
activiteiten in 2004. Voor dit verslag en het bezoldigingsbeleid
verwijzen wij naar pagina 14-16 en het beloningsoverzicht op
pagina 1 19-121. De korte- en de langetermijn bonusregeling zijn, 
in overeenstemming met het huidige bezoldigingsbeleid, door de
Raad van Commissarissen vastgesteld. De basissalarissen van de
leden van de Raad van Bestuur en de honorering van de leden
van de Raad van Commissarissen zijn in 2004 niet gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De heer De Ruiter heeft in 2004 de statutaire leeftijdsgrens van
70 jaar bereikt en is aan het eind van de AVvA van 22 april 2004
als lid van de Raad afgetreden. De vierjarige zittingsperiode van
de heer De Wit, die veertien jaar lid is geweest van de Raad,
eindigde eveneens in 2004. De heer De Wit is, conform de
Nederlandse corporate governance code, aan het eind van
dezelfde AVvA afgetreden. De leden van de Raad van
Commissarissen hebben de heer De Ruiter en de heer De Wit
bedankt voor hun langdurige en uitnemende inzet voor het
bedrijf. 

In 2004 eindigde ook de vierjarige zittingsperiode van
mevrouw Rembe en de heer Olcay. De Raad van Commissarissen
heeft aan de AVvA in 2004 zowel mevrouw Rembe als de heer
Olcay voor herbenoeming voorgedragen, waarna beiden werden
herbenoemd. In deze vergadering werden tevens de heren Dahan,
Bailey en Voser tot lid van de Raad benoemd. 

In 2005 eindigt de vierjarige zittingsperiode van de heren
Eustace, Stevens en Tabaksblat. De heer Eustace en de heer
Stevens zijn herbenoembaar en zullen door de Raad van
Commissarissen voor herbenoeming worden voorgedragen. De
heer Tabaksblat is, overeenkomstig de Nederlandse corporate
governance code, niet beschikbaar voor herbenoeming en zal
derhalve aan het eind van de AVvA van 21 april 2005 aftreden.
De Raad van Commissarissen heeft de heer Eustace aangewezen
om, indien hij tijdens dezelfde AVvA door de aandeelhouders
wordt herbenoemd, de heer Tabaksblat als voorzitter op te
volgen. In 2005 zal de heer Olcay twaalf jaar lid zijn geweest van
deze Raad (volgens de Nederlandse corporate governance code
de maximale zittingsperiode). De Raad van Commissarissen heeft
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de heer Olcay echter verzocht om lid van de Raad te blijven op
grond van zijn ruime ervaring en in verband met het relatief
grote aantal recente wijzigingen in de samenstelling van de Raad
als gevolg van het aftreden van meerdere leden. De heer Olcay
heeft ermee ingestemd lid te blijven van de Raad voor de duur
van zijn huidige zittingsperiode, die eindigt in 2008.

Om in de vacatures te voorzien, heeft de Raad van
Commissarissen op advies van het Nominating Committee
besloten de AVvA van 21 april 2005 voor te stellen de heer
Shemaya Levy te benoemen. Nadere gegevens over de heer Levy
zullen tezamen met de agenda voor de AVvA van 21 april 2005
aan de aandeelhouders worden verstrekt.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Overeenkomstig de Nederlandse corporate governance code
zullen de leden van de Raad van Bestuur vanaf nu telkens worden
benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar, met de
mogelijkheid tot herbenoeming door de AVvA. Overeenkomstig
het schema van aftreden (dat te vinden is op de website van
AEGON) eindigt de zittingsperiode van de heren Shepard en
Streppel in 2005. De Raad van Commissarissen heeft besloten
hen voor te dragen voor herbenoeming voor een periode van 
vier jaar. 

JAARREKENING EN DIVIDEND 

In dit jaarverslag treft u de jaarrekening over 2004 aan, zoals
opgemaakt door de Raad van Bestuur conform het advies en het
voorstel van het Audit Committee. De Raad van Commissarissen
beveelt de aandeelhouders aan om deze jaarrekening vast te
stellen. Over 2004 wordt een totaal dividend van EUR 0,42 
per gewoon aandeel voorgesteld. Aangezien er in september
2004 een interim-dividend is uitgekeerd van EUR 0,21 per
gewoon aandeel, wordt derhalve een slotdividend voorgesteld
van EUR 0,21 per gewoon aandeel. 

ERKENTELIJKHEID

De leden van de Raad van Commissarissen hechten eraan hun
waardering uit te spreken voor de inzet van de leden van de Raad
van Bestuur en alle medewerkers van AEGON wereldwijd voor de
verdere groei van AEGON. De Raad dankt hen voor hun
toewijding en professionaliteit waarmee ze voortdurend te werk
gaan bij het vinden van adequate oplossingen in steeds
veranderende marktsituaties binnen een steeds complexere
regelgeving. 

Den Haag, 2 maart 2005
Namens de Raad van Commissarissen, 
Morris Tabaksblat, voorzitter
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M. Tabaksblat, voorzitter (1937, Nederlandse nationaliteit), is
chairman van Reed Elsevier en oud-voorzitter en voormalig CEO
van Unilever. Hij werd benoemd in 1990; zijn huidige
zittingsperiode eindigt in 2005 en hij zal aan het eind van de
AVvA van 21 april 2005 aftreden. Hij is tevens voorzitter van de
Raad van Commissarissen van TPG N.V. en lid van de
International Advisory Board van Citigroup International (VS) en
Renault Nissan (Frankrijk/Japan). De heer Tabaksblat is
momenteel voorzitter van het Nominating Committee en het
Strategy Committee.

D.G. Eustace, vice-voorzitter (1936, Britse nationaliteit), is
chairman van Smith & Nephew plc (Londen, VK) en oud-vice-
voorzitter van Koninklijke Philips Electronics. Hij trad in 1997 toe
tot de Raad van Commissarissen; zijn huidige zittingsperiode
loopt af in 2005. Hij is herbenoembaar en bereid om lid van de
Raad te blijven. Bij herbenoeming in 2005 zal hij de heer
Tabaksblat als voorzitter van de Raad van Commissarissen
opvolgen. Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van
Koninklijke KPN N.V. en van Hagemeyer N.V. De heer Eustace is
momenteel voorzitter van het Audit Committee. Bij aanvaarding
van het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen zal hij
terugtreden als lid van het Audit Committee.

I.W. Bailey, II (1941, Amerikaanse nationaliteit), is senior advisor
bij Chrysalis Ventures. Hij is oud-chairman en voormalig CEO van
Providian Corp., voormalig managing director van Chrysalis
Ventures en oud-chairman van de Board of Directors van AEGON
USA Inc. Hij werd in 2004 tot commissaris benoemd; zijn huidige
zittingsperiode loopt af in 2008. Hij is tevens lid van de Board of
Directors van Computer Sciences Corp., Hospira Inc. en van de
National Association of Small Business Investment Companies.
De heer Bailey is momenteel lid van het Strategy Committee.

R. Dahan (1941, Nederlandse nationaliteit en permanent
woonachtig in de VS), is oud-vice-chairman en voormalig
directeur van Exxon Corporation. Hij werd in 2004 tot
commissaris benoemd; zijn huidige zittingsperiode loopt af in
2008. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Koninklijke Ahold N.V., lid van de Raad van Commissarissen
van TPG N.V. en van VNU N.V. en lid van de International Advisory
Boards van CVC Capital Partners en van de Guggenheim Group.
De heer Dahan is momenteel voorzitter van het Compensation
Committee en lid van het Nominating Committee.

O.J. Olcay (1936, Amerikaanse nationaliteit), is vice-chairman en
managing director van Fischer, Francis, Trees and Watts, Inc.
(New York, VS). Hij werd in 1993 tot commissaris benoemd; zijn
huidige zittingsperiode loopt af in 2008. Hij is voorzitter van
FFTW Funds Inc. in New York (VS), FFTW Funds Selection in
Luxemburg en FFTW Funds in Dublin (Ierland). De heer Olcay is
momenteel lid van het Nominating Committee en het Strategy
Committee.

T. Rembe (1936, Amerikaanse nationaliteit), is voormalig
partner/senior counsel van Pillsbury Winthrop LLP (San Francisco,
VS). Zij trad in 2000 toe tot de Raad van Commissarissen; haar
huidige zittingsperiode loopt af in 2008. Zij is tevens lid van de
Board of Directors van SBC Communications Inc. (VS). Mevrouw
Rembe is momenteel lid van het Audit Committee.

W.F.C. Stevens (1938, Nederlandse nationaliteit), is voormalig
partner/senior counsel van Baker & McKenzie en was tot juni 2003
lid van de Eerste Kamer. Hij trad in 1997 toe tot de Raad; zijn
huidige zittingsperiode loopt af in 2005. Hij is herbenoembaar en
bereid om lid van de Raad te blijven. Hij is voorzitter van de Raad
van Commissarissen van NIB Capital N.V. en lid van de Raad van
Commissarissen van N.V. Luchthaven Schiphol, TBI Holdings B.V.,
AZL N.V., Goedland N.V. en Ermenegildo Zegna International N.V.
De heer Stevens is momenteel lid van het Audit Committee en het
Compensation Committee.

K.J. Storm (1942, Nederlandse nationaliteit), is oud-voorzitter van
de Raad van Bestuur van AEGON N.V. Hij werd in 2002 tot
commissaris benoemd; zijn huidige zittingsperiode loopt af in
2006. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen
van N.V. Koninklijke Wessanen, Laurus N.V. en KLM Royal Dutch
Airlines N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Pon
Holdings B.V., InBev S.A. (Leuven, België) en van de Board of
Directors van Baxter International Inc. (VS). De heer Storm is
momenteel lid van het Strategy Committee.

P.R. Voser (1958, Zwitserse nationaliteit), is CFO van Koninklijke/
Shell Group of Companies. Tot 2004 was hij groeps-CFO en lid
van de Group Executive van ABB (Asea Brown Boveri) Ltd. Hij
werd in 2004 tot commissaris benoemd; zijn huidige
zittingsperiode loopt af in 2008. De heer Voser is momenteel lid
van het Audit Committee.

L.M. van Wijk (1946, Nederlandse nationaliteit), is president-
directeur en CEO van Koninklijke KLM N.V. en vice-voorzitter van
Air France-KLM S.A. Hij werd in 2003 tot commissaris benoemd;
zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2007. Hij is tevens lid van
de Raad van Commissarissen van Randstad Holding N.V. en
Martinair en lid van de Board of Directors van Northwest Airlines.
De heer Van Wijk is momenteel lid van het Compensation
Committee.

COMMISSIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

AUDIT COMMITTEE NOMINATING COMMITTEE

Dudley G. Eustace, voorzitter Morris Tabaksblat, voorzitter
Toni Rembe, lid René Dahan, lid
Willem F.C. Stevens, lid O. John Olcay, lid
Peter R. Voser, lid

STRATEGY COMMITTEE COMPENSATION COMMITTEE

Morris Tabaksblat, voorzitter René Dahan, voorzitter
Irving W. Bailey, II, lid Willem F.C. Stevens, lid
O. John Olcay, lid Leo M. van Wijk, lid
Kees J. Storm, lid
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Raad van Bestuur. Het Compensation Committee zal erop toezien
dat de basissalarissen reëel en marktconform blijven, rekening
houdend met de taken en verantwoordelijkheden van de
individuele leden van de Raad van Bestuur en de door
onafhankelijke externe adviseurs verstrekte vergelijkende
gegevens. De commissie zal de salarisniveaus jaarlijks evalueren
en bezien of er aanleiding bestaat deze aan te passen op grond
van gewijzigde omstandigheden in de zakenwereld of in de
individuele verantwoordelijkheden. 

KORTETERMIJN BONUSREGELING 

De bonusregeling voor de kortetermijn (short-term incentive,
‘STI’) heeft tot doel bestuurders te belonen voor het behalen van
vooraf bepaalde en meetbare doelen (targets). Deze targets zijn
verbonden aan de verantwoordelijkheden van de respectieve
bestuurders en worden elk jaar vastgesteld, zodat zakelijke
prioriteiten in het oog worden gehouden en de gestelde doelen
dynamisch blijven. 

Conform deze regeling zal uitsluitend een STI-bonus worden
uitgekeerd indien er voor aandeelhouders waarde is gecreëerd
doordat er een positieve value of new business (VNB) is
gerealiseerd, zoals gepubliceerd in het Embedded Value Report
van AEGON. Voor de heren Shepard en Streppel wordt in dat
geval de door de gehele vennootschap gerealiseerde VNB
betrokken, terwijl voor de heren Van der Werf en Wynaendts de
VNB geldt met betrekking tot de specifieke activiteiten waarvoor
zij verantwoordelijk zijn.

Op voorwaarde dat de VNB positief is, zal de winst vóór
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
bepalend zijn voor de hoogte van de uit te keren bonus. De winst
vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
wordt berekend op basis van een voortschrijdend gemiddelde
over drie jaren, vermeerderd met 2,5% inflatiecorrectie. De aan
de heren Shepard en Streppel uit te keren bonus is uitsluitend
afhankelijk van de door de gehele vennootschap gerealiseerde
winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed. Voor de heren Van der Werf en Wynaendts geldt dat de
uit te keren bonus voor 60% wordt gebaseerd op de winst vóór
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed van
de landenunit(s) waarvoor zij verantwoordelijk zijn en voor 40%
op de winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen
en vastgoed van de gehele vennootschap. 

De hoogte van de bonussen is gerelateerd aan de
verantwoordelijkheden en aan het basissalaris. Hoewel het
basissalaris van de heer Streppel hoger is dan het basissalaris
van de heren Van der Werf en Wynaendts, kunnen
laatstgenoemden een hogere bonus behalen op basis van hun
positie als value drivers voor AEGON.

UITKERING STI-BONUS PER 1 JANUARI 2004

Target (gemiddelde over
voorafgaande 3 jaar ) Maximum

(% van basissalaris) (% van basissalaris)

Shepard 118% 189%

Streppel 50% 80%

Van der Werf 80% 125%

Wynaendts 80% 125%

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door vier
speciale commissies die bepaalde onderwerpen voorbereiden ten
behoeve van de besluitvorming in de Raad. Een van deze
commissies is het Compensation Committee, dat verantwoordelijk
is voor het opstellen, ontwikkelen, implementeren en evalueren
van het bezoldigingsbeleid, waarin de arbeidsvoorwaarden van de
leden van de Raad van Bestuur en de honorering van de leden
van de Raad van Commissarissen uiteen zijn gezet. De commissie
doet vervolgens aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen. 

Dit verslag bevat een uiteenzetting van het bezoldigingsbeleid
2004 – 2006 en de beloning van de leden van de Raad van
Bestuur, alsmede van de leden van de Raad van Commissarissen,
zoals die gelden voor het jaar eindigend op 31 december 2004.  

BEZOLDIGINGSBELEID

HONORERING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN

COMMISSARISSEN

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen is
gebaseerd op een basisvergoeding en een vergoeding voor
commissievergaderingen. Aan de leden van de Raad van
Commissarissen worden geen prestatiegebonden vergoedingen
en geen aandelen of rechten op aandelen bij wijze van
honorering toegekend. Leden van de Raad van Commissarissen
bouwen geen pensioenrechten bij AEGON op. De honorering van
de leden van de Raad van Commissarissen wordt om de drie jaar
opnieuw beoordeeld. Elke wijziging zal ter vaststelling worden
voorgelegd aan de aandeelhouders.

BEZOLDIGING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

DOELSTELLING

Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur
beoogt een beloningsstructuur te creëren die de onderneming in
staat stelt om gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te
trekken en te behouden en deze bestuurders een evenwichtige en
stimulerende beloning te bieden. 

GELDENDE TERMIJN

Het huidige bezoldigingsbeleid is op 22 april 2004 door de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA)
vastgesteld. Het beleid is op 1 januari 2004 van kracht geworden
en geldt voor een termijn van drie jaar. Elke materiële wijziging in
het bezoldigingsbeleid zal ter vaststelling aan de AVvA worden
voorgelegd. 

ZITTINGSPERIODE

De Raad van Commissarissen heeft bepaald dat de
zittingsperiode van nieuwe leden van de Raad van Bestuur met
ingang van 1 januari 2005 beperkt zal zijn tot een termijn van
vier jaar. Hoewel elke benoeming geldt voor de gehele periode
van vier jaar, kunnen leden in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd vóór het eind van hun
zittingsperiode aftreden. Leden van de Raad van Bestuur zijn bij
afloop van hun zittingsperiode herbenoembaar voor
opeenvolgende periodes van vier jaar.

BASISSALARISSEN

De hoogte van de basissalarissen is gebaseerd op de functieeisen
en verantwoordelijkheden behorende bij de functie als lid van de
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Het Compensation Committee commissie zal jaarlijks de
overeengekomen parameters evalueren, zodat deze
representatief blijven. Alle in de berekeningen ten aanzien van de
STI betrokken gegevens zullen worden geverifieerd door de
onafhankelijke externe adviseurs Tillinghast en Ernst & Young.  

Additioneel heeft de heer Shepard met ingang van zijn
benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur per 18 april
2002 recht op een STI van 0,1% van de nettowinst van AEGON in
het jaar waarop de regeling betrekking heeft.

LANGETERMIJN BONUSREGELING

De bonusregeling voor de lange termijn (long-term incentive,
‘LTI’) heeft tot doel bestuurders te belonen voor de prestaties
van AEGON gemeten naar vooraf vastgestelde doelen. De LTI-
bonuswaarde is gerelateerd aan het basissalaris van de
bestuurders en bestaat uit een combinatie van aan
prestatiecriteria gekoppelde opties en aandelen. Bij aanvang van
ieder planjaar wordt de LTI-bonuswaarde (het bedrag)
vastgesteld en het daarmee corresponderende aantal opties en
aandelen voorwaardelijk verleend. Toekenning van die opties en
aandelen is afhankelijk van de mate waarin de overeengekomen
prestaties worden gerealiseerd. 

De LTI-bonusregeling is gebaseerd op de prestaties van
AEGON in vergelijking met die van een geselecteerde groep
andere vennootschappen (peer group). Deze peer group bestaat
uit ondernemingen die qua activiteiten, omvang en geografische
spreiding vergelijkbaar zijn en algemeen worden gezien als de
meest representatieve vergelijkingsgroep. De peer group bestaat
uit Allianz, Aviva, AXA, Fortis, Generali, ING, Jefferson-Pilot, John
Hancock Life Insurance, Lincoln National, Nationwide FS Inc. en
Prudential PLC.

De LTI-regeling definieert vervolgens een prestatie-
bandbreedte. De prestaties ten opzichte van deze bandbreedte
zijn bepalend voor de hoogte van de toe te kennen LTI aan de
leden van de Raad van Bestuur. Vanaf het moment dat AEGON in
deze vergelijking één van de vier laagste posities (12-9) inneemt,
worden geen opties of aandelen toegekend. Indien AEGON de
achtste positie inneemt, geeft dit de leden van de Raad van
Bestuur recht op toekenning van 50% van de LTI. Op basis van
de schaal geeft een zesde plaats recht op 100% van de LTI,
terwijl een eerste plaats recht geeft op 200% van de LTI. 

TOEKENNING LTI-BONUS PER 1 JANUARI 2004

Target 
(% van basissalaris)

Shepard 95%

Streppel 60%

Van der Werf 60%

Wynaendts 60%

Het Compensation Committee zal de samenstelling van de peer
group en de prestatie-bandbreedte evalueren om er zeker van te
zijn dat de parameters representatief blijven. De eerste evaluatie
vindt plaats in 2006; indien blijkt dat deze parameters niet langer
een representatieve vergelijking bieden, dan kan de commissie
overgaan tot aanpassingen. Alle in de vergelijkingen betrokken
gegevens zullen worden geverifieerd door de onafhankelijke
externe adviseur Towers Perrin. 

PENSIOEN 

De pensioenregelingen hebben tot doel voor de leden van de
Raad van Bestuur een betrouwbare, marktconforme
pensioenvoorziening te creëren. 

ONTSLAGVERGOEDINGSREGELINGEN

In de individuele arbeidsovereenkomsten zijn de volgende
specifieke voorzieningen overeengekomen inzake de rechten van
de leden van de Raad van Bestuur bij beëindiging door AEGON
van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur. 

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de heer
Shepard door AEGON, niet zijnde een beëindiging wegens
dringende reden, overlijden, arbeidsongeschiktheid, vrijwillige
uitdiensttreding of pensionering, zal de heer Shepard recht
hebben op driemaal zijn basissalaris. In aanvulling daarop is hij
gerechtigd een bedrag te ontvangen dat gelijk is aan het totaal
van de STI bonussen die hij in de drie jaar voorafgaande aan de
beëindiging heeft ontvangen. Met de overige leden van de Raad
van Bestuur zijn in dat geval geen specifieke financiële
regelingen overeengekomen. 

Bij beëindiging van het dienstverband door AEGON in verband
met een fusie, overname of substantiële beleidswijzigingen en
daarmee gepaard gaande organisatorische veranderingen, of bij
beëindiging door de heer Shepard zelf omdat zijn
verantwoordelijkheden of positie sterk zijn gewijzigd door
dergelijke omstandigheden, zal AEGON aan de heer Shepard een
ontslagvergoeding betalen ter grootte van driemaal zijn
basissalaris. Verder is hij gerechtigd een bedrag te ontvangen
gelijk aan het totaal van de STI bonussen die hij in de drie jaar
voorafgaand aan de beëindiging heeft ontvangen en dergelijke
ontslagvergoedingen zullen worden meegenomen bij het bepalen
van de bedragen die betaald moeten worden aan de heer
Shepard onder het AEGON USA Supplemental Executive
Retirement Plan, terwijl voor de berekening van zijn aanspraken
volgens dat plan drie extra dienstjaren zullen worden
toegevoegd. Voor de heer Streppel geldt dat hij in een dergelijk
geval recht zal hebben op een ontslagvergoeding overeenkomstig
de Nederlandse Zwartkruisformule, waarbij rekening wordt
gehouden met leeftijd, aantal dienstjaren, functieniveau en de
kans op het verwerven van een gelijkwaardige positie elders. 

De heren Van der Werf en Wynaendts zullen alleen bij
beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur in
verband met een fusie of overname recht hebben op driemaal
hun vaste jaarsalaris. 

De Raad van Commissarissen heeft bepaald dat per 1 januari
2005 in de arbeidsovereenkomsten voor nieuwe leden van de
Raad van Bestuur een ontslagregeling zal worden opgenomen
overeenkomstig de bepalingen van de Nederlandse corporate
governance code. 

BEZOLDIGINGSVERSLAG 2004

HONORERING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN

COMMISSARISSEN

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen is
in 2004 niet gewijzigd. Voor een overzicht van de door de leden
van de Raad van Commissarissen in 2004 ontvangen
vergoedingen verwijzen wij naar pagina 124.
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BEZOLDIGING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BEZOLDIGINGSBELEID

In 2004 zijn er geen wezenlijke veranderingen, zoals bedoeld 
in de Nederlandse corporate governance code, in het
bezoldigingsbeleid doorgevoerd.

ZITTINGSPERIODE

De Raad van Commissarissen zal de heren Shepard en Streppel
aan de AVvA van 21 april 2005 voordragen voor herbenoeming
voor een nieuwe periode van vier jaar, die zal ingaan in 2005.

BASISSALARISSEN

De basissalarissen van de leden van de Raad van Bestuur zijn op
1 januari 2004 ongewijzigd gebleven, behoudens de voor alle
medewerkers van AEGON in Nederland geldende jaarlijkse
aanpassing van de salarissen, zoals in de individuele
arbeidsovereenkomsten van de Nederlandse leden van de Raad
van Bestuur is opgenomen.

Voor een overzicht van de door de leden van de Raad van
Bestuur in 2004 ontvangen basissalarissen verwijzen wij naar
pagina 122.

KORTETERMIJN BONUSREGELING

KORTETERMIJN BONUSREGELING (STI-BONUS) OVER 2003,

TOEGEKEND IN 2004

In overeenstemming met de STI-regeling voor 2003 werden de
bonussen over het jaar 2003 in 2004 uitgekeerd. Bijgevolg had
de heer Shepard recht op USD 50.000,-- per procentpunt groei
van de winst per aandeel in het voorafgaande jaar. De overige
leden van de Raad van Bestuur hadden recht op EUR 32.432,--
per procentpunt groei van de winst per aandeel in het
voorafgaande jaar boven het inflatiepercentage in het
eurogebied. Alle bonussen hebben een maximum van 150% van
het salaris in het betreffende jaar.

Alle bestuurders hebben ervoor gekozen de helft van de bonus
te laten uitkeren in de vorm van gewone aandelen AEGON, die
drie jaar geblokkeerd (niet overdraagbaar) zijn. Na deze driejaars
periode hebben de leden van de Raad van Bestuur recht op
bonusaandelen, vooropgesteld dat zij dan nog steeds in dienst
zijn. Het aantal bonusaandelen zal worden berekend op basis van
de groei van de winst per aandeel (WPA) boven inflatie over de
voorafgaande drie jaren, dat wil zeggen 2004, 2005 en 2006, in
overeenstemming met de percentages in de volgende tabel.

Gemiddelde WPA groei %
(boven inflatie) aandelen

< 5% 0%

5-10% 25%

10-12% 50%

12-14% 75%

> 14% 100%

De heer Shepard had daarnaast recht op een STI ter grootte van
0,1% van de nettowinst van AEGON in 2003, zijnde EUR 1.793.000.

Voor een overzicht van de toegekende STI-bonussen over het
jaar 2003 verwijzen wij naar pagina 122.

STI-BONUSSEN OVER 2004, UIT TE KEREN IN 2005

De STI-bonussen over het jaar 2004 zullen worden uitgekeerd in
2005, na vaststelling van de jaarrekening over 2004 tijdens de
AVvA op 21 april 2005. 

De aan de nettowinst van AEGON over het boekjaar 2004
gerelateerde STI-bonus voor de heer Shepard zal in 2005 worden
uitgekeerd, op voorwaarde dat de jaarrekening over 2004 door
aandeelhouders wordt vastgesteld.

LANGETERMIJN BONUSREGELING 

LANGETERMIJN BONUSSEN (LTI-BONUS) OVER 2003,

TOEGEKEND IN 2004

Op grond van de LTI-regeling voor 2003 kwamen de leden van de
Raad van Bestuur op basis van drie criteria in aanmerking voor
toekenning van een vooraf vastgesteld aantal stock appreciation
rights (SAR’s): 

• Vergelijking van de koersontwikkeling van het aandeel AEGON
met de ontwikkeling van het aandeel van negen andere
financiële instellingen (ABN AMRO, AIG, Allianz, AXA, Fortis,
Generali, ING, Prudential PLC en Zurich). De vergelijking
geschiedt op basis van de koersontwikkelingen over de
afgelopen drie jaar. 

• Indien AEGON binnen deze peer group een top-3 positie
inneemt, hebben alle leden van de Raad van Bestuur recht op
toekenning van 200.000 SAR’s. Een positie in de
middengroep (vier bedrijven) geeft de leden recht op elk
100.000 SAR’s, terwijl een positie in de laagste groep (drie
bedrijven) elk lid recht geeft op 50.000 SAR’s. 

• Indien de winst per aandeel niet groeit, worden geen SAR’s
toegekend.

Aan het eind van het jaar 2003 is vastgesteld dat, uitgaande van
een gemiddelde aandelenkoers over 2001, 2002 en 2003, AEGON
in vergelijking met de peer group presteerde in de laagste groep.
Bijgevolg zijn in 2004 aan elke bestuurder 50.000 SAR’s
toegekend. Voor de uitoefenprijs en de looptijd van deze SAR’s
verwijzen wij naar pagina 123.

LTI-BONUSSEN OVER 2004, TOEGEKEND IN DECEMBER 2004

In overeenstemming met het 2004 LTI Plan zijn aan ieder lid van
de Raad van Bestuur voorwaardelijke (non-vested) aandelen en
opties toegekend. Deze rechten worden slechts onvoorwaardelijk
afhankelijk van het behalen van de overeengekomen prestaties.
Voor een overzicht van de over het jaar 2004 toegekende LTI-
bonussen verwijzen wij naar pagina 122.
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DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN AEGON EN
DE VOORZITTERS VAN AEGON USA, AEGON NEDERLAND
EN AEGON UK GEVEN INZICHT IN EEN AANTAL
BELANGRIJKE ONDERWERPEN
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INZICHT

bedrijfscultuur biedt grote voordelen, omdat we op deze manier
direct aansluiten bij de lokale situatie en, misschien nog wel
belangrijker, dicht bij onze klanten staan. Of het nu gaat om
Cedar Rapids (Iowa), Den Haag, Edinburgh, Madrid, Boedapest of
Taipei, AEGON richt zich steeds op de nieuwe behoeften van zijn
klanten en kan zich snel aanpassen aan de economische en
marktomstandigheden in de landen waar wij actief zijn. De sleutel
tot AEGON’s succes is zijn brede, multi-channel distributie-
netwerk. In veel gevallen doen wij al meer dan twintig jaar zaken
met onze distributiepartners. Het kan niet genoeg benadrukt
worden hoe belangrijk deze relaties zijn in deze tijden van nieuwe
uitdagingen, nieuwe productontwikkeling en het zoeken naar de
meest efficiënte en kosteneffectieve manier om die producten in
de markt te zetten. 

Ten slotte geloof ik dat AEGON zich onderscheidt door de
duidelijke en consequente focus op die activiteiten waar AEGON
deskundig en goed in is, te weten levensverzekeringen,
pensioenen en bijbehorende vermogensopbouwproducten. In
tijden van economische instabiliteit en grote veranderingen die
zich op wereldwijde schaal voordoen, moet een bedrijf zich er
niet toe laten verleiden zijwegen in te slaan. AEGON 
blijft zich richten op zijn kernactiviteiten en wij verkeren absoluut
in de positie om onze bedrijfsstrategie, die is gericht op
winstgevende en aanhoudende groei op onze belangrijkste
markten én op de groeimarkten, te continueren.

Wat is uw inschatting van de invloed van de huidige
regelgeving op de verzekeringsbranche?
Binnen de financiële dienstverleningsbranche is de
verzekeringssector één van de sectoren die het meest is
gereguleerd. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs ongunstig te zijn.
AEGON is van mening dat de bedrijfsvoering in de
verzekeringsbranche volkomen transparant dient te zijn. De
regelgeving voor de branche is strikt en de daaraan verbonden
kosten zijn hoog – zowel qua geld als qua investering in tijd,
beheer en middelen. Als verzekeringsbedrijven zich houden aan
de hoogste normen van goede corporate governance en best
practices, dan zal dit hopelijk betekenen dat de autoriteiten
minder noodzaak zien voor verdergaande maatregelen. Daarom
moet onze bedrijfstak zich pro-actief opstellen en de dialoog
aangaan met de verschillende partijen waarmee de sector te
maken heeft, zoals toezichthouders, analisten, beleggers,
adviseurs, de media en vanzelfsprekend ook onze klanten. De
branche en de toezichthouders kunnen beter samenwerken om
alle overbodige regelgeving te vermijden, die alleen maar leidt
tot extra kosten en beperkingen oplegt aan de betaalbaarheid en

Welke kansen voor AEGON ziet
u in de huidige markt?
De markt voor levens-
verzekeringen en vermogens-
opbouwproducten blijft groeien,
zeker in deze tijd waarin
overheden de verantwoordelijk-
heid voor financiële zekerheid
steeds meer bij de private sector
willen leggen. Mensen leven
tegenwoordig langer en deze
trend zal naar verwachting
doorzetten. Dat betekent dat onze

producten en diensten aantrekkelijker worden en de vraag zal
toenemen. Er zal een toenemende behoefte ontstaan aan een
nog breder assortiment producten die onze klanten de
mogelijkheid bieden financiële voorzieningen te treffen voor hun
(pre-)pensioen en tevens zal een behoefte ontstaan aan een
ruimer aanbod van producten gericht op vermogensbehoud. Er
komt binnenkort een ongekend groot bedrag aan opgebouwd
vermogen voor pensioendoeleinden vrij. Levensverzekeraars zijn
er bij uitstek op ingesteld om producten aan te bieden die zijn
toegesneden op de specifieke vraag die dan ontstaat. De kansen
zijn legio, gezien de behoeften van de naoorlogse generatie, de
babyboomers. Zoals ik reeds in mijn ‘Brief van de voorzitter’ heb
aangegeven, heeft dit deel van de bevolking een enorm
vermogen opgebouwd. Opgeteld bij de kansen op de markt voor
middeninkomens, waar nog steeds een grote behoefte bestaat
aan betere pensioenvoorzieningen en levensverzekeringen,
betekent dit dat de groeimogelijkheden op de lange termijn zeer
gunstig zijn. Als AEGON een deel van dit veelbelovend potentieel
wil bemachtigen, dan moeten wij ons blijven richten op onze
kernactiviteiten. Tegelijkertijd zullen onze business units pro-
actief moeten handelen door nieuwe behoeften te signaleren en
producten te ontwikkelen die aansluiten bij de marktvraag en
flexibel moeten reageren op veranderende omstandigheden. Het
spreekt voor zich dat die producten voor onze klanten steeds
inzichtelijk en toegankelijk moeten zijn. 

Waarin onderscheidt AEGON zich van zijn concurrenten?
In mijn optiek dient elke discussie over concurrentievoordelen te
beginnen bij de mensen die de ruggengraat van de onderneming
vormen, degenen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop,
ondersteuning en distributie van AEGON’s producten. 
Dit is waar AEGON zich uiteindelijk in onderscheidt. De 
decentrale bedrijfsstructuur die zo kenmerkend is voor AEGON’s
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beschikbaarheid van onze dienstverlening aan de klant. Er staat
veel op het spel. De toezichthouders en de verzekeringsbranche
hebben echter één en hetzelfde doel: het beschermen van de
belangen van onze klanten en aandeelhouders en hun
vertrouwen niet beschamen. Eenvoudig gezegd: wij doen beloften
die zich uitstrekken over een termijn van tien, twintig, dertig jaar
of meer en het is uiteindelijk aan ons om ervoor te zorgen dat wij
die beloften kunnen inlossen als de tijd daar is.

Wat is AEGON’s aanpak ten aanzien van loopbaan-
begeleiding voor zijn werknemers en het kweken van een
volgende generatie leidinggevenden?
Eén van AEGON’s sterkste punten was en is het vermogen om
nieuw talent aan te trekken, mensen die het vermogen hebben
om een extra dimensie te geven aan de invulling van hun werk.
Het feit dat zoveel mensen die bij AEGON komen werken daar
ook voor lange tijd blijven, levert grote voordelen op, met name
voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met onze
partners, de continuïteit van onze bedrijfsvoering en de
mogelijkheid voort te bouwen op de ervaring die ons uiteindelijk
aan de top heeft gebracht. Wat betreft het kweken van
leidinggevend talent en van leidinggevende capaciteiten op alle
niveaus is het belangrijk om in het oog te houden dat het,
ongeacht of iemand nu één, vijf, tien jaar of langer bij ons bedrijf
werkzaam is, vooral de wens en de wil om te leren en samen te
werken met anderen uiteindelijk bepalend zijn voor zijn of haar
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is de
verantwoordelijkheid van onze managers om deze wens te
onderkennen en de juiste kansen voor continue professionele
ontwikkeling te creëren. 

Ik ben blij met het feit dat AEGON een zeer innovatief en
succesvol management development programma heeft. In 1993
werd de AEGON University in het leven geroepen, waar elk jaar
30 tot 40 medewerkers uit het middenkader van AEGON bij
elkaar worden gebracht die hebben aangetoond talent te hebben
en zich sterk te willen maken voor de toekomst van het bedrijf.
Mijn collega bestuurslid Johan van der Werf is hoofd-
verantwoordelijke voor het toezicht op de AEGON University en
de ontwikkeling van het studieprogramma. Het programma
bestaat uit een intensieve cursus van drie weken, verspreid over
twee jaar, waarin team building en relationship building binnen
een breed spectrum van leer- en ontwikkelingsplatforms een
belangrijke rol spelen. De studenten brengen twee van de drie
weken door in de Verenigde Staten en de laatste week in
Nederland. In de Verenigde Staten hebben wij de AEGON
Leadership Academy – een 7-daagse, intensieve cursus waarin op
dezelfde voet een groep professionals uit verschillende
bedrijfsonderdelen samenkomen voor het uitwisselen van ideeën,
het formuleren van best practices en het opbouwen van banden
die behalve aangenaam ook nuttig zijn voor hun specifieke
vakgebied. Het is duidelijk dat het bedrijf als geheel profiteert
van deze manier van directe, openhartige uitwisseling van
ideeën. Wij zijn trots op degenen die zijn afgestudeerd aan de
AEGON University en de AEGON Leadership Academy. Het geeft
voldoening om te zien hoe velen van hen een leidende positie
hebben bereikt en nog steeds de sterke banden onderhouden die
zij tijdens de studie hebben opgebouwd.

Hoe kijkt AEGON aan tegen de
recente ontwikkelingen op het
gebied van corporate
governance in Nederland?
Met de invoering van een
Nederlandse corporate
governance code brak op 1 januari
2004 een nieuw tijdperk aan. Alle
bestuurders van AEGON hebben
tijdens alle fasen actief
deelgenomen aan de ontwikkeling
van corporate governance in
Nederland. Als actief deelnemer

aan de uitvoerige discussie omtrent de voorbereiding en invoering
van de code is AEGON een groot voorstander van deze belangrijke
verbetering op het gebied van de corporate governance, die in het
belang is van het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Met deze
code sluit Nederland aan bij de internationaal algemeen
aanvaarde best practices. De doelstellingen van de code kunnen
echter uitsluitend worden gerealiseerd indien aandeelhouders hun
grotere zeggenschap daadwerkelijk gaan gebruiken en actiever
deelnemen aan algemene vergaderingen. AEGON zal als
institutioneel belegger een actievere rol gaan spelen en wij gaan
ervan uit dat onze aandeelhouders dat ook zullen doen. AEGON is
participant in de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders,
een stichting die is opgericht ter bevordering van de
communicatie met aandeelhouders en hun deelname aan
algemene vergaderingen. AEGON verwelkomt de mogelijkheid om
te stemmen bij volmacht; aandeelhouders kunnen nu voor het
eerst elektronisch hun stem uitbrengen als ze niet bij de
aandeelhoudersvergadering aanwezig kunnen zijn.

Zal financiële verslaglegging volgens de International
Financial Reporting Standards een grote invloed hebben op
AEGON?
Het boekjaar 2004 is het laatste jaar waarover AEGON volgens de
Nederlandse verslagleggingsregels rapporteert. Vanaf 2005
zullen AEGON en alle beursgenoteerde vennootschappen in de
Europese Unie International Financial Reporting Standards (IFRS)
in hun verslaglegging toepassen. Dankzij de grote inspanningen
van onze medewerkers ligt onze organisatie goed op schema en is
AEGON volledig voorbereid op de omschakeling naar IFRS. Ik
beschouw de implementatie van IFRS als een belangrijke stap
naar betere internationale vergelijkbaarheid en transparantie van
de financiële verslaglegging, waarvan AEGON een groot
voorstander is. Toch zal de omschakeling naar het nieuwe
systeem met name in de eerste fase een aantal complicaties met
zich meebrengen. Zo verwachten wij dat er sprake zal zijn van
fluctuatie in de cijfers van AEGON, die louter van boekhoud-
kundige aard is. De voornaamste reden hiervan is inconsistentie
tussen de manier waarop activa en passiva worden gewaardeerd.
Wij denken dit aspect tijdens de tweede fase van de invoering 
van IFRS te kunnen oplossen. Op 14 april 2005 wil AEGON
vergelijkende, volgens IFRS gerapporteerde, jaar- en
kwartaalcijfers over het boekjaar 2004 publiceren. Ook de
aansluiting van onze cijfers op basis van Nederlandse
waarderingsgrondslagen op die volgens IFRS zal door ons worden
gepubliceerd. Dit is ruim vóór de op 1 1 mei 2005 geplande
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Hoe belangrijk is multi-channel
distributie binnen AEGON’s
strategie?
Multi-channel distributie is altijd
een integraal onderdeel geweest
van AEGON’s groeistrategie.
AEGON streeft naar een goede
mix tussen eigen verkoopkanalen
en distributie via derden, zoals
bijvoorbeeld brokers en financiële
instellingen. In 2004 hebben wij
een aantal belangrijke stappen
gezet om ons distributienetwerk

verder uit te breiden. In Spanje ging in juni 2004 de distributie
van onze producten via de bankfilialen van Caja de Ahorros del
Mediterráneo van start en de eerste resultaten van dit
samenwerkingsverband zijn veelbelovend. Wij onderzoeken thans
de mogelijkheid om dergelijke samenwerkingsverbanden ook in
andere delen van Spanje aan te gaan. In China hebben wij een
nationale samenwerkingsovereenkomst gesloten met Agricultural
Bank of China, ter versterking van AEGON-CNOOC’s multi-
channel distributie via banken, tussenpersonen en door middel
van direct marketing. Voorts heeft AEGON zich inmiddels
ontwikkeld tot één van de belangrijke verkopers van
verzekeringsproducten via direct marketing wereldwijd, door de
opgebouwde expertise van AEGON Direct Marketing Services in
de Verenigde Staten met succes te exporteren naar vele andere
landen, waaronder Korea, Taiwan en Australië. AEGON heeft
besloten om in het Verenigd Koninkrijk vijf vooraanstaande
onafhankelijke financiële adviesbedrijven samen te voegen tot
één bedrijf, onder de naam Origen. Deze stap stelt AEGON UK in
staat om in het snel veranderende distributieveld een
evenwichtige mix van eigen en onafhankelijke verkoopkanalen te
realiseren. 

Hoe schat AEGON de groeimogelijkheden in andere delen
van Europa in?
Wij zien sterke groeimogelijkheden in de Europese leven- en

pensioenmarkt, zeker op de lange termijn. Als gevolg van de

toenemende vergrijzing en de alsmaar verslechterende

omslagverhoudingen wordt het pensioensysteem dat in het

merendeel van de Europese landen wordt gehanteerd een steeds

zwaardere financiële belasting, die op de lange termijn niet meer

op te brengen is. De onhoudbaarheid van het huidige

pensioenstelsel wordt door de regeringen van deze landen

onderkend en beantwoord door een begin te maken met de

implementatie van hervormingen. Het is hoe dan ook duidelijk

dat de Europese burgers een grotere bijdrage aan hun

pensioenvoorzieningen zullen moeten gaan leveren. Hier liggen

enorme kansen voor de private sector in de meeste Europese

landen. De vraag blijft echter of regeringen de private sector de

ruimte zullen geven om deze kansen op een winstgevende wijze

te benutten, of dat het vanwege steeds scherpere regelgeving

voor de private sector onaantrekkelijk wordt. Wij verwachten dat

regeringen op de langere termijn zullen onderkennen dat de

enige manier om de problemen rond pensioenvoorzieningen op

succesvolle wijze aan te pakken, is om de private sector een

publicatie van het resultaat over het eerste kwartaal 2005, dat
volgens de IFRS-voorschriften zal zijn opgemaakt. 

De omschakeling naar IFRS is een belangrijk proces waaraan
de nodige consequenties zijn verbonden, maar heeft uiteindelijk
geen invloed op de economische positie van AEGON of de wijze
waarop wij ons bedrijf voeren. Het belangrijkste effect van de
omschakeling is een verschil in de verantwoording van inkomsten
in de tijd en niet een wijziging in de onderliggende economische
waarde van het bedrijf. AEGON’s vermogenspositie zal er na de
invoering van IFRS niet significant anders uitzien en wij gaan
ervan uit dat de rating bureaus door de financiële verslaglegging
heen zullen kijken en uit zullen gaan van de onderliggende
werkelijkheid en de economische, inhoudelijke waarde van
bedrijven. Omdat IFRS niet direct betrekking heeft op de
gegenereerde cashflow, zal er niets veranderen aan ons
vermogen om dividend uit te keren of ons dividendbeleid. 

Tijdens de overgangsperiode zal de waarde van AEGON
moeten blijken uit andere indicatoren, zoals de operationele
winst, de value of new business en de embedded value. Wat het
laatste betreft: ik heb zelf actief deelgenomen aan het Chief
Financial Officers (CFO) Forum dat de European Embedded Value
Principles heeft opgesteld ten behoeve van een grotere
onderlinge vergelijkbaarheid van de prestaties van
ondernemingen.  

Heeft AEGON de middelen om een substantieel dividend uit
te keren en tegelijkertijd een verdere groei van het bedrijf te
realiseren?
Het is AEGON’s beleid om de aandeelhouders een stabiel en
voldoende dividend uit te keren, gebaseerd op de cashflow en de
vermogensbasis van het bedrijf. In 2004 is de cashflow en
vermogensbasis van AEGON verder verbeterd. Het voorstel om
het dividend over 2004 met 5% te verhogen, is een duidelijke
indicatie van AEGON’s sterke vermogenspositie en ons
vertrouwen in het bedrijf. Door onze sterke vermogensbasis en
cashflow heeft AEGON ruime middelen om nieuwe
groeimogelijkheden te financieren.

Hebben zich nog essentiële veranderingen voorgedaan in de
vermogensbasis van AEGON?
Al AEGON’s landenunits hebben uitstekende solvabiliteits ratings
en op groepsniveau blijft de vermogensbasis van AEGON zeer
solide. Met betrekking tot de zwakte van de Amerikaanse dollar
ten opzichte van de euro in het afgelopen jaar is het van belang
er nog eens op te wijzen dat valutaschommelingen geen invloed
hebben op de solvabiliteit van onze lokale business units, omdat
deze zowel hun activa als passiva aanhouden in de lokale valuta.
De translatie heeft op groepsniveau wel effect op het absolute
niveau van het eigen vermogen uitgedrukt in euro’s, maar
fluctuerende wisselkoersen hebben op zich geen invloed op de
verhouding van het eigen vermogen tot de vermogensbasis,
omdat het gedeelte van het vreemd vermogen dat onderdeel is
van de vermogensbasis naar rato in dezelfde valuta wordt
aangehouden als het geïnvesteerd vermogen. In 2004 heeft
AEGON zijn vermogensbasis verder versterkt door aflosbaar
geworden niet-achtergestelde schulden te vervangen door Junior
Perpetual Capital Securities ter waarde van EUR 950 miljoen en
USD 500 miljoen. 
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actieve rol toe te bedelen. AEGON kan de brede expertise die is

opgebouwd in de pensioenmarkt in Nederland en het Verenigd

Koninkrijk ook inzetten in andere delen van Europa. De

samenwerking voor Europese pensioenen die AEGON met de

Franse maatschappij La Mondiale is aangegaan, is een uitstekend

voorbeeld van de wijze waarop wij met succes nieuwe markten

aanboren en met de juiste partners toegevoegde waarde creëren.

Gezien AEGON’s wereldwijde ervaring in het aanbieden van

leven-, pensioen- en daaraan verbonden vermogensopbouw-

producten via een multi-channel distributienetwerk, neemt

AEGON een uitstekende positie in om de groeimogelijkheden op

de lange termijn in Europa optimaal te benutten. 

Hoe gaat AEGON zijn succesvolle opstap in Hongarije
uitbreiden naar andere Midden- en Oost-Europese landen?
In mei 2004 werd met de toetreding van tien nieuwe lidstaten de
grootste uitbreiding van de Europese Unie – gemeten naar
omvang en diversiteit – een feit. Deze landen tellen samen ruim
100 miljoen inwoners. AEGON is al in Midden- en Oost-Europa
actief sinds 1992, het jaar waarin de activiteiten in Hongarije
werden gestart. Door de jaren heen heeft AEGON Hongarije zich
ontwikkeld tot een efficiënt en marktgericht bedrijf. De
uitstekende positie van AEGON Hongarije, met een sterk lokaal
management, biedt AEGON een solide basis voor uitbreiding naar
andere landen in de regio, zoals blijkt uit het voorbeeld van
Slowakije. Met AEGON Hongarije als regionaal steunpunt ging
AEGON Slowakije in september 2003 van start en bouwde, met
gebruikmaking van de in Hongarije ontwikkelde expertise en
verkoopsystemen, ook daar een multi-channel distributienetwerk
op. In november 2004 werd een Slowaakse pensioenfonds-
beheerder opgericht. Na AEGON’s succesvolle start in Slowakije
worden per begin 2005 ook activiteiten in Tsjechië opgestart. 

Wat is AEGON’s strategie ten aanzien van de groei-
mogelijkheden in Azië?
In Azië blijft AEGON kiezen voor een groeistrategie gericht op
markten waar sprake is van zowel een solide groeipotentieel als
voldoende marktvolume, een en ander binnen een stabiel politiek
klimaat. AEGON is thans in Taiwan en – dankzij de joint venture
met het Chinese bedrijf National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) – op de Chinese markt actief met levensverzekeringen.
Andere mogelijk interessante markten waarop wij ons richten zijn
India en Japan. Wij blijven van mening dat het succes van
AEGON’s decentrale bedrijfsmodel steunt op een sterk lokaal
management, dat van cruciaal belang is om de expertise van
AEGON te vertalen naar en aan te passen aan de specifieke
lokale situatie. Eén van de grondslagen van ons succes is dat wij
in staat zijn om niet alleen de juiste hogere functionarissen aan
te trekken die passen in de bedrijfscultuur van AEGON, maar ook
talentvolle leidinggevenden die toezien op de dagelijkse
uitvoering in het bedrijf. Ook in Azië passen wij de basisstrategie
van AEGON toe en richten wij onze activiteiten niet zozeer op
vergroting van ons marktvolume, maar eerder op het realiseren
van winstgevende groei. 

Hoe zou u de kansen voor
AEGON Nederland willen
kenschetsen?
AEGON Nederland opereert in een

sterk concurrerende maar ook

zeer dynamische markt. Deze

markt is nog lang niet verzadigd,

met name vanwege het feit dat de

Nederlandse overheid niet langer

bereid is de lasten van lange-

termijnvoorzieningen voor

burgers te dragen. Ook de snel

vergrijzende bevolking speelt

hierbij een rol. Voorts biedt

recente wetgeving verzekeraars nieuwe mogelijkheden op

gebieden die voorheen waren voorbehouden aan de overheid.

Zo biedt een aantal binnenkort van kracht wordende nieuwe

wetten de verzekeringsbranche interessante mogelijkheden op de

markt van arbeidsongeschiktheidsverzekering. AEGON heeft in

het verleden bewezen dat de reïntegratie van mensen in het

arbeidsproces sneller en effectiever kan en door dit succes

kunnen wij op deze markt een belangrijke rol spelen. Daarnaast is

er de nieuwe levensloopregeling, die mensen die vervroegd met

pensioen willen of tussentijds verlof willen opnemen, een nieuwe

vorm van een spaarregeling biedt. En dan is er natuurlijk nog

steeds een grote vraag naar creatieve oplossingen in de

pensioenmarkt, omdat het merendeel van de Nederlandse

bevolking geen goede pensioenvoorzieningen heeft. 

AEGON Nederland maakt optimaal gebruik van de door deze

nieuwe ontwikkelingen ontstane mogelijkheden en biedt nieuwe,

innovatieve producten aan. Zij initieert tevens concepten en

voorstellen die inspelen op de verschillende behoeften van de

steeds kritischer wordende klant met steeds specifiekere

behoeften. Onze hoofdactiviteiten blijven echter pensioenen,

levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsdekking. Maar ook

schadeverzekeringen en bank- en beleggingsproducten bieden

belangrijke kansen. Wij zijn ervan overtuigd dat AEGON

Nederland door een duidelijke en transparante strategie te

voeren in een goede positie verkeert om de mogelijkheden in een

veranderende markt te benutten en een gezonde groei te

realiseren, ook op de langere termijn. 

Op welke wijze heeft AEGON Nederland geanticipeerd op de
veranderingen in de markt?
Door pro-actief samen te werken met onze klanten en hen in elke
fase van hun leven passende oplossingen en informatie te bieden,
investeren wij in duurzame loyaliteit en bieden wij hen
(financiële) zekerheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in
tijden van minder vertrouwen in de overheid, de politiek en de
economie een sterke vraag ontstaat naar alternatieve financiële
oplossingen. AEGON Nederland geniet de reputatie van een
betrokken en betrouwbare verzekeraar. 

De omschakeling van een productgeoriënteerd bedrijf naar
een relatie- en klantgerichte organisatie werd geëffectueerd door
een ingrijpende herstructurering, waarmee in 2003 een aanvang
werd gemaakt en die in 2004 grotendeels werd afgerond. De

JOHAN VAN DER WERF

LID VAN DE 

RAAD VAN BESTUUR

AR04_NED_017-024.qxd  30-03-2005  16:46  Pagina 21



22 AEGON ANNUAL REPORT 2004

INZICHT

Wat doet AEGON USA om de
groeimogelijkheden te benutten?
Met ons ruime productassortiment
en uitgebreide distributienetwerk
kan AEGON USA via een
verscheidenheid aan kanalen een
breed scala aan klanten bedienen.
De groeikansen zijn legio en er
liggen al verschillende plannen
klaar om hierop in te springen. In
bepaalde gevallen kunnen wij
gewoon gebruikmaken van onze
bestaande zakelijke relaties en

ons huidige klantenbestand. In de levensverzekeringsmarkt voor
middeninkomens, een van onze kernmarkten, liggen enorme
mogelijkheden. Onderzoek binnen de branche heeft uitgewezen
dat meer dan een derde van alle Amerikaanse huishoudens geen
levensverzekering heeft en dat meer dan de helft van de
huishoudens met een inkomen van USD 35.000,-- of minder zegt
behoefte te hebben aan een hogere levensverzekeringsdekking.
Dit marktsegment, dat nog onvoldoende wordt bediend, kent
weinig polisverval en voldoet aan de eisen die wij stellen aan
risicoprofiel en winstgevendheid. AEGON USA beschikt over het
juiste productaanbod voor deze markt. Onze tussenpersonen en
directe verkoop- en marketingkanalen bundelen momenteel hun
krachten en samen denken wij over voldoende expertise en
mogelijkheden te beschikken om een groter marktaandeel in dit
segment te verwerven. 

Voorts willen wij onze klanten graag van dienst zijn als het
gaat om producten gericht op vermogensbehoud bij pensionering.
De schatting is dat bij zowel babyboomers als andere
bevolkingsgroepen tegen het jaar 2010 meer dan USD 400 miljard
aan opgebouwd pensioenvermogen vrijkomt. Wij voeren thans 
het pensioenbeheer voor honderdduizenden deelnemers aan
pensioenregelingen en zien hier een mogelijkheid om onze
hoogwaardige producten en diensten via onze diverse
distributiekanalen aan te bieden. Ook de herverzekeringsmarkt
biedt goede perspectieven voor groei en winst. De laatste tijd
staat de marktcapaciteit onder druk, omdat herverzekeraars zich
uit de markt hebben teruggetrokken of zijn overgenomen, terwijl
de vraag naar herverzekering groot blijft. Dankzij een gunstiger
prijsstelling en minder spelers op de huidige markt – met name
minder spelers die over met AEGON USA vergelijkbare
capaciteiten beschikken – zijn de groeivooruitzichten op deze
markt veelbelovend. We kijken ook naar mogelijkheden om onze
huidige distributiekanalen te stroomlijnen, alsmede naar
uitbreiding van onze activiteiten naar nieuwe landen, als dat
mogelijk en zinvol is. Ten slotte blijven we selectief kijken naar
acquisitiemogelijkheden, die voldoen aan onze prijsstelling en een
risiconiveau hebben dat wij aanvaardbaar vinden. Bovendien moet
een dergelijke acquisitie aanvullend zijn op de kernactiviteiten.

Hoe breidt AEGON USA zijn distributiemogelijkheden uit?
Wij beschikken over sterke verkoopkanalen, die zich verder
uitbreiden. Een breed, divers distributienetwerk blijft een
concurrentievoordeel en wij gaan door met het aanbieden van
nieuwe producten en diensten via deze kanalen. Onze
distributeurs voeren zelden slechts één product van ons;

nieuwe structuur betekent een fundamentele wijziging in de
manier waarop AEGON Nederland zijn klanten bereikt en bedient.
Zelfstandige business units werden vervangen door servicecentra
en marketing- en verkoopafdelingen die in nauwe samenwerking
opereren. Voorts is een aantal efficiencyverhogende maatregelen
genomen, waaronder het terugbrengen van de zes locaties naar
vier, herplaatsing van 300 medewerkers naar nieuwe
werklocaties en afvloeiing van 244 kantoormedewerkers via
natuurlijk verloop.

AEGON Nederland is thans een gestroomlijnde, innovatieve en
toegankelijke organisatie, waarin de verkoopcapaciteiten van de
marketing- en verkoopafdelingen doelgerichter kunnen worden
ingezet. Voorts kan AEGON Nederland door de verbeterde
technologie in onze servicecentra nóg beter inspelen op de
wensen van onze klanten en op de veranderingen in de markt. 

Wat is AEGON’s beleid op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen? 
Consumenten hechten sterker dan ooit aan de prestaties van
bedrijven als deelnemer aan de samenleving en aan de
bedrijfsethiek. AEGON heeft reeds in een vroeg stadium het
belang van maatschappelijk verantwoord en betrouwbaar
ondernemen als integraal onderdeel van ons zakelijk handelen
onderkend. Inmiddels zijn de door ons geformuleerde
basisprincipes in de gehele organisatie van AEGON wereldwijd
geïntegreerd en dienen zij als leidraad voor onze dagelijkse
bedrijfsvoering. Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen
zijn voor AEGON de intrinsieke waarden die ons ondersteunen in
ons streven om voor alle belanghebbenden een betere toekomst
te creëren. 

In september 2004 publiceerde AEGON zijn eerste Corporate
Responsibility Report over de acties die wij hebben ondernomen
ter waarborging van de naleving van onze basisprincipes voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarin de sterke
en de verbeterpunten van AEGON op dit gebied werden belicht.
In het verslagjaar behield AEGON zijn positie in de Dow Jones
Sustainability Index en de FTSE4Good, de belangrijkste indices
voor verantwoord ondernemen.

PAT BAIRD

CEO VAN AEGON USA
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doorgaans wordt door de financiële dienstverleners met wie wij
samenwerken een aantal productlijnen aangeboden. Zo is de
verkoop van traditionele levenproducten via onze bankpartners
gestaag toegenomen en werden via deze kanalen kleinschalige
401(k)-pensioencontracten verkocht, waarmee duidelijk wordt
waarom wij zo graag ons netwerk van bankrelaties uitbreiden. 

Wat is uw aanpak om succesvol te kunnen zijn in de huidige
financiële markt?
Wij richten ons op verkoopstijging en op winstgevendheid binnen
een aanvaardbare risicomarge. Bij activiteiten waarbij er sprake is
van rente- en aandelenbeleggingsrisico’s is het van belang om
potentiële verliezen te beschouwen in relatie tot plausibele
correctiescenario’s. Zo blijven wij gevoelig voor de risico’s die zijn
verbonden aan het verzekeren van grote bedragen aan vaste
annuities wanneer de rentestanden historisch laag zijn.
Eenvoudig gezegd: met rentevergoedingen aan polishouders die
gelijk zijn aan, of net boven de contractueel vastgelegde
minimum rentegarantie liggen, neemt het risico toe dat we onze
winstdoelstellingen voor de lange termijn niet kunnen realiseren.
Om er voor te zorgen dat onze verkopen onze risicotolerantie
niet overschrijden, hebben wij besloten de minimum
rentegarantie in de meeste staten bij te stellen tot 1,5% en in een
aantal gevallen is een provisieverlaging doorgevoerd. 
Hoewel het ging om een moeilijke beslissing voor de korte
termijn, is een consistente aanpak op het gebied van
risicomanagement belangrijk voor onze winstgevendheid en
stabiliteit op de lange termijn. Desondanks verkopen wij nog
vaste annuities en soortgelijke producten, omdat wij ons actief
willen blijven opstellen in deze markt en binnen de verschillende
distributiekanalen.

Wat denkt u over de mogelijkheden van uw bedrijf en de
markt waarin u opereert?
Wij zien voor het merendeel van onze activiteiten groeipotentieel.
Maar of het nu gaat om groeimarkten, ontwikkelde markten, of
veranderende markten, er zijn vele manieren om ons minimaal
vereiste rendement te kunnen realiseren. In wezen komt het erop
neer dat AEGON USA zich bij de activiteiten in groeimarkten richt
op het opzetten van nieuwe distributiekanalen, het ontwikkelen
van innovatieve producten, mogelijke internationale expansie en
het ontplooien van nieuwe initiatieven. Activiteiten in meer
ontwikkelde markten moeten anders worden aangestuurd. Wij
moeten groeikansen ontdekken, bijvoorbeeld in bepaalde
gebieden of via nieuwe distributieregelingen. Maar hoe dan ook,
onze business units moeten altijd kostenbewust zijn.

Als je werkzaam bent in een volwassen markt en daarin een
grote speler bent, zijn er waarschijnlijk consolidatiemogelijkheden
wanneer bedrijven die geen schaalgrootte kunnen bereiken, zich uit
de markt terugtrekken. Ons managementteam heeft de middelen,
ervaring én de gedrevenheid om winstgroei te realiseren binnen een
aanvaardbaar risicoprofiel, ongeacht of de betreffende activiteiten
plaatsvinden op een groeimarkt of een ontwikkelde markt.

Wij zijn zeer positief over de vele kansen die voor ons liggen
en doen er alles aan om de voordelen van onze gediversificeerde
organisatiestructuur te benutten. Naar mijn overtuiging geeft dit
ons een uitstekende uitgangspositie om groei te realiseren en
aan de verwachtingen te voldoen.

Dit is mijn laatste bijdrage aan dit
verslag. Na een dienstverband bij
AEGON van meer dan 33 jaar zal
ik in april a.s. na een zittings-
periode van acht jaar als CEO van
AEGON UK aftreden. AEGON 
heeft in 1994 Scottish Equitable
overgenomen vanuit de
overtuiging dat het Verenigd
Koninkrijk aanzienlijk potentieel
voor langetermijngroei bezat en
dat Scottish Equitable in een
uitstekende positie verkeerde om

deze groeikansen effectief te benutten. Na een moeilijke periode
in de eerste jaren na de eeuwwisseling is de financiële
dienstverleningsmarkt in het Verenigd Koninkrijk weer
aangetrokken en heeft AEGON UK (inclusief Scottish Equitable)
zijn positie op die markt versterkt. 

Wat zijn in het huidige klimaat de uitdagingen en kansen
voor de verzekeringsbranche in het Verenigd Koninkrijk?
De goede naam van de verzekeringsbranche heeft te lijden gehad
onder enkele schandalen, waardoor het vertrouwen van de
consument is geschaad. Het terugwinnen van dat vertrouwen
geniet absolute prioriteit. In het kader daarvan heeft AEGON UK,
samen met andere verzekeraars, een reeks initiatieven ontplooid
om het vertrouwen van het publiek in de verzekeringsbranche te
herstellen. Zo is, om maar één voorbeeld te noemen, door de
Britse toezichthouder Financial Services Authority met de steun
van alle grote verzekeraars de Treating Customers Fairly code
opgesteld. Deze gedragscode heeft als doel een eerlijke
behandeling van klanten volgens de letter en de geest van de wet
te waarborgen. Het hogere kader van AEGON UK is bij de
totstandkoming van de code actief betrokken geweest. Ons
bedrijf zal een belangrijke rol blijven spelen bij het terugwinnen
van het vertrouwen van de consument en het waarborgen van
goed ondernemerschap in het belang van al onze belang-
hebbenden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de in de
verzekeringsbranche ontplooide initiatieven een nieuwe periode
van aandacht voor zorgplicht en maatschappelijk verantwoord
ondernemen inluiden. 

Recente ontwikkelingen zoals de publicatie van het Turner
Report door de Britse Pension Commission in oktober 2004,
waaraan in de media uitgebreid aandacht is besteed, tonen aan
dat zowel de Britse overheid als de Britse consument zich sterker
bewust worden van de bestaande behoefte aan goede
pensioenregelingen. Ook begint er duidelijk meer aandacht te
komen voor de belangrijke rol die het bedrijfsleven heeft om via
langetermijnspaar- en beleggingsproducten bij te dragen aan een
adequate pensioenopbouw. Wij zijn ervan overtuigd dat de markt
voor langetermijnspaarproducten in het Verenigd Koninkrijk op
de middellange termijn een sterke groei zal vertonen. 

De invoering van prijslimitering via het stakeholder pension
stelsel plaatst de Britse branche voor een grote uitdaging.
Verzekeringsbedrijven zien zich hierdoor voor het probleem
gesteld dat zij enerzijds rendement moeten blijven realiseren en
anderzijds rekening moeten houden met de risico’s die zijn
verbonden aan het aanbieden van producten die pas op de

DAVID HENDERSON

CEO VAN AEGON UK
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INZICHT

langere termijn liquide middelen genereren. Om dit probleem aan
te pakken heeft de bedrijfstak als geheel, en AEGON UK in het
bijzonder, geïnvesteerd in nieuwe technologie en een aantal
kostenefficiënte maatregelen ingevoerd. De recente versoepeling
van prijslimitering is een welkome ontwikkeling. 

Wij verwachten dat de scherpe concurrentie op de Britse
markt de komende jaren zal aanhouden, maar dat de markt dit
jaar ook ruime kansen biedt voor gestage groei. Het aantal grote
spelers op de markt is sterk afgenomen en wij zijn van oordeel
dat AEGON UK een uitstekende positie inneemt om ons huidige
marktaandeel op het gebied van langetermijnspaarproducten in
het Verenigd Koninkrijk fors uit te breiden. 

Wat is het antwoord van AEGON UK op de veranderingen die
‘depolarization’ met zich meebrengt?
De huidige positieve ontwikkelingen zijn allemaal gerelateerd aan
de afschaffing van het polarisatiesysteem in het Verenigd
Koninkrijk. Volgens dit systeem, dat lange tijd van kracht is
geweest, waren financiële adviseurs verplicht om ófwel
verbonden te zijn aan één aanbieder, óf te opereren als
onafhankelijke adviseur die adviseert over alle in de markt
aangeboden financiële producten. Per 1 december 2004 is er
nieuwe regelgeving van kracht waarbij het financiële adviseurs is
toegestaan zich aan meerdere aanbieders te verbinden. Wij
blijven van mening dat onafhankelijke adviseurs voor veel
belangrijke marktsectoren het beste kanaal blijven om de klant
van advies te voorzien, maar zien tegelijkertijd ook belangrijke
mogelijkheden voor AEGON UK in een financiële dienst-
verleningsmarkt waarin steeds meer plaats is voor het multi-tie
model. Deze kansen doen zich voor in die sectoren van de markt
van onafhankelijke financiële adviseurs waar men overweegt over
te gaan op van compleet onafhankelijk op advisering over
producten van een beperkt aantal aanbieders. Dat geldt in
sterkere mate voor de sector van voorheen gebonden financiële
adviseurs, waar men nu de kans heeft hoogwaardiger producten
van een scala aan aanbieders te distribueren.  

AEGON UK heeft met succes ingespeeld op de diverse kansen als
gevolg van depolarization en is er in meerdere gevallen in
geslaagd als eerste van het nieuwe stelsel te profiteren. Zo was
Scottish Equitable de eerste aanbieder die een multi-tie
overeenkomst afsloot krachtens welke zij de enige en exclusieve
pensioenaanbieder wordt voor het nieuwe distributiebedrijf van
Zürich Financial Services. Wij blijven alert op de verdere kansen
die ongetwijfeld als gevolg van depolarization zullen ontstaan.

Wat zijn de voordelen voor AEGON UK van consolidatie in de
distributiemarkt?
Kwaliteit en gedegen advies gedurende het gehele verkoopproces
vormen essentiële voorwaarden voor transparantie van onze
producten en goed ondernemerschap. De strategie van AEGON
UK is hier steeds op gericht, zowel als productaanbieder als op
het gebied van distributie. 

Wij denken dat meerdere factoren, waaronder provisie-
verlaging en aanzienlijk hogere kosten in verband met
complexere regelgeving en afscherming van beroeps-
aansprakelijkheid, zullen leiden tot verdere consolidatie in de
zeer gefragmenteerde distributiemarkt. Dit zal voor de grotere
distributeurs betekenen dat zij zullen profiteren van verhoogde
efficiency en de klant nog uitvoeriger kunnen adviseren. AEGON
UK heeft geïnvesteerd in die distributiebedrijven die zich bij
verdere consolidatie in de markt het sterkst kunnen profileren.
Wij zijn ervan overtuigd dat hier voor AEGON UK een belangrijke
bron van inkomsten ligt. 

Nieuwe bestuurders
Tenslotte zou ik graag onze nieuwe CEO willen voorstellen: Otto
Thoresen. Otto is thans CFO van AEGON UK en maakt al jaren
deel uit van de Executive Board van AEGON UK. 

Bij het aantreden van Otto als CEO op 1 april 2005 wordt Mark
Laidlaw benoemd tot CFO. Ik heb er alle vertrouwen in dat Otto
AEGON UK verder zal uitbouwen tot een belangrijke speler op de
Britse markt en ik wens hem en Mark veel succes toe in hun
nieuwe functie. 
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EEN UITGEBREID VERSLAG VAN AEGON’S 
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BESPREKING PER LANDENUNIT

RESULTATEN 2004 20031

in miljoenen in miljoenen
EUR EUR %

RESULTATEN PER PRODUCTSOORT

Traditioneel leven 726 778 —7

Fixed annuities 313 282 11

GICs en financieringsovereenkomsten 204 164 24

Leven voor rekening van polishouders 355 248 43

Variabele annuities 161 60
Vermogensbeheer 54 5

LEVENSVERZEKERING 1.813 1.537 18

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 294 275 7

Schadeverzekeringen 107 60 78

TOTAAL VERZEKERINGSACTIVITEITEN 2.214 1.872 18

Bankactiviteiten 22 20 10

Financieringslasten en overige —453 —429 6

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN 

OP AANDELEN EN VASTGOED 1.783 1.463 22

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 600 —270

WINST VÓÓR BELASTINGEN EN BIJZONDERE POSTEN 2.383 1.193 100

Bijzondere posten —218 0

WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.165 1.193 81

Belastingen —511 —378 35

Niet-geconsolideerde deelnemingen 9 218

NETTOWINST 1.663 1.033 61

NETTOWINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN 

OP AANDELEN EN VASTGOED EN VÓÓR BIJZONDERE POSTEN 1.386 1.277 9

RESULTATEN GEOGRAFISCH

Amerika 1.775 1.260 41

Nederland 720 112
Verenigd Koninkrijk 218 173 26

Overige landen 123 77 60

WINST VÓÓR BELASTINGEN BUSINESS UNITS 2.836 1.622 75

Financieringslasten en overige —453 —429 6

WINST VÓÓR BELASTINGEN EN BIJZONDERE POSTEN 2.383 1.193 100

Bijzondere posten —218 0

WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.165 1.193 81

Belastingen —511 —378 35

Niet-geconsolideerde deelnemingen 9 218

NETTOWINST 1.663 1.033 61

1 De cijfers voor 2003 zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004. Zie ook pagina XXX voor een aansluiting van de gepubliceerde cijfers over

2003 met de aangepaste cijfers.

2004 OMZET GEOGRAFISCH
Verenigd Overige

in miljoenen EUR Amerika Nederland Koninkrijk landen Totaal

Totaal brutopremies levensverzekeringen 6.517 3.079 5.898 875 16.369
Brutopremies ziektekosten- en ongevallenverzekering 2.043 187 — 88 2.318
Brutopremies schadeverzekeringen — 445 — 368 813

Totaal brutopremies 8.560 3.711 5.898 1.331 19.500
Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten 5.377 1.479 152 144 7.152
Vergoedingen en provisies 811 297 120 16 1.244
Opbrengst bankactiviteiten — 284 — — 284

Totaal omzet business units 14.748 5.771 6.170 1.491 28.180
Opbrengst overige activiteiten 333

TOTAAL OMZET 28.513

Aantal medewerkers, inclusief agenten 14.209 5.954 4.513 2.770 27.446
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RESULTATEN

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed is met 22% gestegen tot EUR 1.783 miljoen in 2004.
Alle landenunits hebben bijgedragen aan de toename, die
hoofdzakelijk het gevolg is van verbeterde obligatie- en
aandelenmarkten en maatregelen van het management om de
productmarges en de winstgevendheid in het algemeen te
verbeteren. 

De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op
aandelen en vastgoed en vóór bijzondere posten steeg met 9%
tot EUR 1.386 miljoen in 2004. De stijging is het gevolg van de
aanzienlijk verbeterde resultaten van AEGON’s landenunits,
waardoor de lagere winst van Transamerica Finance Corporation
(een nettoverlies van EUR 20 miljoen vergeleken met een
nettowinst van EUR 218 miljoen in 2003) meer dan
gecompenseerd werd. De nettowinst, waarin de gerealiseerde
winsten en verliezen op aandelen en vastgoed en een eenmalige
bijzondere last van EUR 218 miljoen zijn opgenomen, steeg tot
EUR 1.663 miljoen vergeleken met EUR 1.033 miljoen in 2003. De
eenmalige last is het gevolg van de overeenkomst met Dexia,

waarmee het geschil over de verkoop van Labouchere aan Dexia
in 2000 is beëindigd. De effectieve belastingdruk daalde tot 24%
in 2004 tegen 32% in 2003, wat hoofdzakelijk het gevolg is van
hogere gerealiseerde winsten op beleggingen in Nederland die
vrijgesteld zijn van belastingen en een eenmalige verlaging van
belastingverplichtingen in de Verenigde Staten.

Provisies en kosten zijn met 8% gestegen tot EUR 5.756
miljoen in 2004. De operationele kosten zijn met 10% gestegen
ten opzichte van 2003 tot EUR 3.1 1 1 miljoen. Echter, EUR 291
miljoen van de stijging is veroorzaakt door de consolidatie van de
resterende TFC activiteiten in 2004. Wanneer hiervoor een
aanpassing wordt gemaakt, zijn de operationele kosten gelijk
gebleven ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste factoren
die de kosten hebben beïnvloed zijn additionele pensioenkosten
voor werknemers, toevoeging aan de voorziening voor
uitkeringen aan gepensioneerde medewerkers en toegenomen
kosten die betrekking hebben op regelgeving en compliance,
gecompenseerd door kostenbesparingen binnen de diverse
werkmaatschappijen. 

De totale waarde van opbrengst genererende beleggingen
bedroeg EUR 296 miljard op 31 december 2004. Dit komt neer op
een stijging van 4% vergeleken met het voorgaande jaar.

2004 2003
in miljoenen in miljoenen

EUR EUR

Nettowinst vóór winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
en vóór bijzondere posten 1.386 1.277

Winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 600 —270

Belasting over winsten en verliezen op aandelen en vastgoed —105 26

Bijzondere posten —218 0

NETTOWINST 1.663 1.033

In dit verslag zijn financiële maatstaven opgenomen - zowel vóór
als na belastingen - waarin de gerealiseerde winsten en verliezen
op aandelen en vastgoed en bijzondere posten niet zijn
opgenomen. De nettowinst vóór gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed en vóór bijzondere posten is
een maatstaf die niet behoort tot de algemene waarderings-
grondslagen (GAAP). Het management gebruikt deze maatstaf, in
aanvulling op GAAP-maatstaven, als indicator voor AEGON’s

financiële prestaties en is van mening dat de publicatie zinvolle
en belangrijke informatie oplevert voor analisten en beleggers.
Deze maatstaf kan worden gezien als onderdeel van een reeks
indicatoren, die leiden tot meer transparantie en inzicht in de
verzekeringsrapportage en die beleggers en analisten kan
ondersteunen bij het vergelijken van AEGON met zijn peers.
Hieronder volgt de aansluiting van deze maatstaf naar de meest
vergelijkbare GAAP-maatstaf. 
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AMERIKA
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AMERIKA (AEGON USA EN AEGON CANADA)

2004 20031 2004 20031

in miljoenen in miljoenen in miljoenen in miljoenen
RESULTATEN PER PRODUCTSOORT USD USD % EUR EUR %

Traditioneel leven 649 625 4 522 553 —6

Fixed annuities 389 319 22 313 282 11

GICs en financieringsovereenkomsten 254 185 37 204 164 24

Leven voor rekening van polishouders 101 68 49 81 60 35

Variabele annuities 200 68 161 60

Vermogensbeheer 17 —20 14 —18

LEVENSVERZEKERING 1.610 1.245 29 1.295 1.101 18

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 321 254 26 258 224 15

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN 

OP AANDELEN EN VASTGOED 1.931 1.499 29 1.553 1.325 17

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 276 —74 222 —65

WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.207 1.425 55 1.775 1.260 41

Belastingen —638 —391 63 —513 —346 48

NETTOWINST 1.569 1.034 52 1.262 914 38

1De cijfers voor 2003 zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004.
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WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed van AEGON Amerika steeg in 2004 met 29% tot
USD 1.931 miljoen. De resultaten over 2004 profiteerden
aanmerkelijk van de lagere dotatie aan de voorziening voor
toekomstige verliezen op bedrijfsobligaties ten bedrage van
USD 312 miljoen (USD 204 miljoen in 2004 tegen USD 516 miljoen
in 2003). Bepaalde productmarges gaven in 2004 een stijging te
zien als gevolg van maatregelen die begin 2003 werden genomen
ter verlaging van de intrestvergoedingen aan klanten. Deze
positieve ontwikkelingen werden deels tenietgedaan door lagere
opbrengsten uit pensioenregelingen voor eigen medewerkers
(USD 53 miljoen). De resultaten over 2003 werden voorts
negatief beïnvloed door een versnelde afschrijving op
overlopende acquisitiekosten (USD 85 miljoen).

De winst uit traditionele levenproducten vóór gerealiseerde
winsten en verliezen op aandelen en vastgoed kwam uit op
USD 649 miljoen. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van
2003, die met name kan worden toegeschreven aan een lagere
dotatie aan de voorziening voor toekomstige verliezen op
bedrijfsobligaties ten bedrage van USD 1 14 miljoen in 2004,
verbeterde rentemarges en groei van de bedrijfsactiviteiten. In de
resultaten over 2003 zijn voorts de gevolgen verdisconteerd van
een versnelde afschrijving op overlopende acquisitiekosten
(USD 28 miljoen). Deze verbeteringen zijn deels tenietgedaan

door een eenmalige verhoging van de voorziening voor
herverzekeringsactiviteiten met USD 80 miljoen, met name als
gevolg van een wijziging in de methode voor de berekening van
nog niet gemelde schadeaanspraken en de overgang naar een
nieuw polisadministratiesysteem. Met deze model- en stelsel-
wijzigingen is het mogelijk om de voorzieningen te berekenen op
basis van meer specifieke informatie van de cedenten. Op de
langere termijn bezien blijft het sterfteresultaat gunstig in
verhouding tot de prijsverwachtingen. Overige factoren die op de
resultaten over 2004 van invloed zijn geweest, zijn de hogere
sterftekosten (USD 13 miljoen), een hogere dotatie aan de
technische voorziening (USD 16 miljoen) in verband met de
toepassing van SOP 03-01, alsmede lagere opbrengsten uit
pensioenregelingen voor eigen medewerkers (USD 14 miljoen). 
In de resultaten over 2003 zijn tevens begrepen een eenmalige
bate uit de afwikkeling van een schadeclaim met betrekking tot
vastgoed en een vrijval van een voorziening voor vastgoed
(USD 70 miljoen), alsmede een intrestbate van USD 10 miljoen in
verband met een belastingteruggave van de Amerikaanse fiscus. 

De winst uit vaste annuities vóór gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed steeg in 2004 met 22% naar
USD 389 miljoen. Deze stijging houdt deels verband met een
lagere dotatie aan de voorziening voor toekomstige verliezen op
bedrijfsobligaties (USD 137 miljoen). De resultaten over 2004
werden beïnvloed door lagere opbrengsten uit pensioen-
regelingen voor eigen medewerkers (USD 20 miljoen) ten
opzichte van 2003. De rentemarges verbeterden als gevolg van
lagere rentevergoedingen op zowel bestaande als nieuwe
stortingen in 2003 en begin 2004, waardoor deze voor de
bestaande portefeuille grotendeels tot het contractuele minimum
zijn teruggebracht. Op het grootste gedeelte van de portefeuille
vaste annuities stegen de rentemarges op jaarbasis van 168
basispunten in 2003 tot 222 basispunten in 2004, waarbij in de
prijsstelling voor veronderstelde kredietverliezen rekening is
gehouden met 35 basispunten. In de resultaten over 2003 is een
rentebate van USD 13 miljoen begrepen in verband met een
belastingteruggave van de Amerikaanse fiscus, alsmede een
bedrag van USD 1 1 miljoen in verband met de afwikkeling van een
schadeclaim met betrekking tot vastgoed. 

De winst uit GICs en financieringsovereenkomsten vóór
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
kwam uit op USD 254 miljoen, een stijging van 37% ten opzichte
van 2003. Deze stijging is deels het gevolg van een lagere dotatie
aan de voorziening voor toekomstige verliezen op bedrijfs-
obligaties (USD 37 miljoen) en een eenmalig positief effect in
verband met de opbrengst uit een leningenportefeuille (een bate
van USD 16 miljoen over het eerste kwartaal van 2004). In de
resultaten over 2003 is een rentebate van USD 7 miljoen
begrepen in verband met een belastingteruggave van de
Amerikaanse fiscus, alsmede een bedrag van USD 6 miljoen in
verband met de afwikkeling van een schadeclaim met betrekking
tot vastgoed. De opbrengsten uit pensioenregelingen voor eigen
medewerkers kwamen in 2004 USD 10 miljoen lager uit.
Verbeterde rentemarges en groei van de activa droegen
eveneens in belangrijke mate bij aan de stijging van de winst.

De winst uit levensverzekeringen voor rekening van
polishouders vóór gerealiseerde winsten en verliezen op
aandelen en vastgoed kwam uit op USD 101 miljoen, een stijging
van 49% ten opzichte van 2003. Deze stijging kan deels worden
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toegeschreven aan lagere versnelde afschrijving van overlopende
acquisitiekosten (USD 12 miljoen), hogere inkomsten uit
vermogensbeheer door groei van de activa als gevolg van
aanhoudend herstel op de aandelenmarkten, hogere sterftecijfers
en minder polisverval.

De winst uit variabele annuities vóór gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed steeg van USD 68 miljoen in
2003 naar USD 200 miljoen in 2004. Deze forse winstgroei is
met name het gevolg van aantrekkende aandelenmarkten
waardoor een hoger inkomen uit vermogensbeheer werd
gerealiseerd, minder polisverval, lagere kosten voor gegaran-
deerde uitkeringen bij overlijden en lagere exploitatiekosten. 
Wat de afschrijvingen op overlopende acquisitiekosten voor de
variabele annuities betreft, zijn de veronderstellingen ten aanzien
van het toekomstige rendement op aandelen gebaseerd op de
standen per jaarultimo en een jaarlijkse groei van de aandelen-
markten van 6,25% voor de komende vijf jaar en 9% in de jaren
daarna. De bruto-kortetermijn- en bruto-langetermijngroeivoet
voor vastrentende effecten en voor de geldmarktfondsen bleven
met 6% respectievelijk 3,5% ongewijzigd.

De winst uit vermogensbeheer vóór gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed bedroeg in 2004 USD 17
miljoen tegen een verlies van USD 20 miljoen in 2003. De winst
over 2004 werd gerealiseerd door groei van de activa als gevolg
van stortingen in beleggingsfondsen en hogere aandelenmarkten.
De resultaten over 2003 werden beïnvloed door het treffen van
een voorziening voor uitgestelde beloningen, welke volgens een
langetermijnformule is berekend en betrekking heeft op een
deelneming in een vermogensbeheerder.

De winst uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen vóór
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
kwam uit op USD 321 miljoen, een stijging van 26% ten opzichte
van 2003, die met name toe te schrijven is aan een lagere
dotatie aan de voorziening voor toekomstige verliezen op
bedrijfsobligaties (USD 26 miljoen). Een betere kostenbeheersing
en tariefverhogingen voor bepaalde ziektekostenproducten
hadden een gunstig effect op de winst uit ziektekosten-
verzekeringen over 2004. Positieve eenmalige provisies en
winstdelingen genereerden circa USD 12 miljoen aan extra winst.
Op 1 juli 2004 deelde AEGON USA mee dat de verkoop van
producten voor langdurige zorg in de eerste helft van 2005
wordt beëindigd.

NETTOWINST

De nettowinst, in 2004 en 2003 inclusief de gerealiseerde winsten
op aandelen en vastgoed, steeg van USD 1.034 miljoen in 2003 tot
USD 1.569 miljoen in 2004, een stijging van 52%. In 2004 kwamen
de gerealiseerde winsten op aandelen en vastgoed uit op USD 276
miljoen, terwijl in 2003 een verlies werd gerealiseerd van USD 74
miljoen. 

De effectieve belastingdruk steeg van 27% in 2003 naar 29% 
in 2004. In de belastingvoorziening is een eenmalige belasting-
verlaging van USD 63 miljoen begrepen in verband met
repatriëring van ingehouden winsten vanuit Canada naar de
Verenigde Staten ingevolge de American Jobs Creation Act. De
hogere belastingdruk ten opzichte van 2003 is vooral toe te
schrijven aan een proportioneel grotere toename van de winst ten
opzichte van de groei van fiscaal vrijgestelde posten.

OMZET

De omzet nam ten opzichte van 2003 met 1 1% toe tot USD 18.341
miljoen. De brutopremies voor levensverzekeringen stegen met
16% naar USD 8.104 miljoen, de premies voor ziektekosten- en
ongevallenverzekeringen met 1% naar USD 2.541 miljoen en de
opbrengst uit beleggingen met 10% naar USD 6.687 miljoen (4%
exclusief gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed). De vergoedingen en provisies namen met 4% toe tot
USD 1.009 miljoen. 

De koopsommen voor levenproducten voor algemene rekening
stegen in 2004 met 31% naar USD 1.199 miljoen, terwijl de
opbrengst uit periodieke premies voor levenproducten voor
algemene rekening met 5% steeg tot USD 5.002 miljoen. De
forse stijging van de koopsommen voor algemene rekening was
het gevolg van een stijging van producten met een eenvoudige
acceptatieprocedure binnen het bankkanaal van Transamerica
Capital Inc. en de door Retirement Services gegenereerde
pensioenpremies. De groei bij de periodieke premies is toe te
schrijven aan de sterke productie op de markten waar de Agency
Group actief is en aan directe herverzekeringspremies. 

De premies voor levenproducten voor rekening van
polishouders bedroegen in 2004 USD 1.903 miljoen, een stijging
van 46% ten opzichte van 2003. De koopsommen lieten in het
vierde kwartaal van 2004 een aanmerkelijke stijging zien als
gevolg van een omvangrijk bank owned life insurance contract.
Bepaalde aanvullende variable universal life stortingen (USD 446
miljoen) werden voorheen als koopsommen geboekt, maar zijn
over 2004 als periodieke premies verantwoord. 

De opbrengst uit ziektekosten- en ongevallenpremies kwam in
2004 uit op USD 2.541 miljoen. Deze stijging van 1% ten opzichte
van 2003 is het gevolg van een hogere productie via sponsor-
programma’s en tariefsverhogingen voor bepaalde ziektekosten-
producten. Deze verbetering werd negatief beïnvloed door de
aankondiging in 2004 dat de verkoop van polissen voor
langdurige zorg in 2005 zal worden gestaakt. 

De opbrengst uit beleggingen, exclusief gerealiseerde winsten
en verliezen op aandelen en vastgoed, lag in 2004 4% hoger dan
in 2003. De verkoopresultaten op vastrentende waarden van
USD 402 miljoen in 2004 zijn gepassiveerd in de balans. De
verliezen op de kredietportefeuille zijn in het afgelopen jaar fors
afgenomen en bleven onder het verwachte niveau voor de lange
termijn. De werkelijke nettokredietverliezen bedroegen in 2004
USD 204 miljoen, inclusief USD 193 miljoen voor vastrentende
beleggingen en USD 1 1 miljoen voor hypotheken. In 2003 werd
nog een kredietverlies geboekt van USD 516 miljoen. In 2004
werd een verlies geleden wegens duurzame waarde-
verminderingen, met inbegrip van USD 80 miljoen op
beleggingen in de vliegtuig- en transportsector en USD 93
miljoen op diverse structured investments. Ten opzichte van
31 december 2003 is de voorziening voor toekomstige verliezen
op bedrijfsobligaties met USD 277 miljoen gelijkgebleven. 

De hogere opbrengst uit vergoedingen en provisies is vooral
toe te schrijven aan hogere vergoedingen voor vermogensbeheer
als gevolg van de toename van het beheerd vermogen. De
opbrengst uit vergoedingen voor bepaalde, via direct marketing
verkochte producten daalde onder invloed van de FCC- en FTC-
regelgeving, onder meer als gevolg van de landelijk ingevoerde
‘Do not call‘ lijst.
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PROVISIES EN KOSTEN

Onder deze post vallen onder meer de provisies, de operationele
kosten en de nettomutatie in de acquisitiekosten. De provisies en
kosten bedroegen in 2004 USD 4.191 miljoen, een stijging van 9%
ten opzichte van 2003. Exclusief de hogere kosten voor
pensioenbijdragen voor eigen medewerkers lagen de
operationele kosten met USD 1.819 miljoen op een niveau dat
vergelijkbaar is met 2003. Inclusief de hogere kosten voor
pensioenbijdragen voor eigen medewerkers kwamen de
operationele kosten over 2004 USD 53 miljoen hoger uit. De
hogere kosten in verband met de naleving van wet- en
regelgeving werden gecompenseerd door kostenbesparingen
binnen de diverse werkmaatschappijen.

PRODUCTIE

De gestandaardiseerde productie van levensverzekeringen steeg
in 2004 met 1% naar USD 1.087 miljoen (naar gelijke maatstaven
gemeten met 5% ten opzichte van 2003 – bepaalde aanvullende
variable universal life stortingen werden voorheen als
koopsommen geboekt, maar zijn over 2004 als periodieke
premies verantwoord). Dit weerspiegelt de sterke groei van de
productie voor algemene rekening, met name als gevolg van een
succesvolle werving van agenten. De productie van leven-
producten voor rekening van polishouders gaf in het vierde
kwartaal van 2004 een belangrijke stijging te zien als gevolg van
een omvangrijk BOLI-contract. Dit zijn veelal grote contracten,
waarvan de frequentie waarmee zij worden afgesloten
onregelmatig is.

De stortingen op vaste en variabele annuities en institutionele
producten die gebaseerd zijn op een rentemarge (GICs en
financieringsovereenkomsten) worden niet in de omzet
meegenomen, maar rechtstreeks op de balans verantwoord als
technische voorziening.

De stortingen op vaste annuities bedroegen in 2004 USD 3,0
miljard, een daling van 42% ten opzichte van 2003. De lagere
productie van vaste annuities is het gevolg van het aanhoudend
gedisciplineerde prijsbeleid van AEGON in deze markt, waar de
gevolgen van de huidige lage rentetarieven duidelijk merkbaar
zijn. In reactie op de lage marktrente introduceerde AEGON in
2003 nieuwe producten met een lagere gegarandeerde jaarlijkse
rentevergoeding. Het aantal beëindigingen van bestaande
contracten was in 2004 hoger dan in 2003, maar bleef niettemin
op een historisch laag niveau vanwege de relatief lage rente-
vergoedingen op nieuwe polissen. Het saldo van de vaste
annuities over 2004 bedroeg USD 44 miljard en lag daarmee
USD 792 miljoen lager dan in 2003.

De productie van GICs en financieringsovereenkomsten is in
2004 ten opzichte van 2003 licht gestegen naar USD 9,5 miljard.
De hogere productie van traditionele GICs werd deels
tenietgedaan door een afname van de productie van
financieringsovereenkomsten met een middellange looptijd. De
krappe credit spreads in de markt hadden een negatief effect op
de productie in 2004, vooral vanwege het door AEGON
toegepaste strikte prijsbeleid om een aanvaardbaar rendement te
realiseren. Het saldo van GICs en financieringsovereenkomsten
bestond ultimo 2004 uit USD 29,4 miljard voor algemene
rekening en USD 1,7 miljard voor rekening polishouders. Het
totale saldo nam ten opzichte van 2003 met 7% toe.

De stortingen op variabele annuities bedroegen in 2004
USD 5,6 miljard, een daling van 12% ten opzichte van 2003. 
Deze daling is het gevolg van de beëindiging van producten met
gegarandeerde minimumuitkeringen (GMIB-producten) in het
eerste kwartaal van 2003, als onderdeel van de strategie van
AEGON om winstgevende producten aan te bieden met een
aanvaardbaar risicoprofiel. In het vierde kwartaal van 2004
lanceerde AEGON het 5 for life product waarbij het
gegarandeerde bedrag is gekoppeld aan een maximum opname
per jaar (GMWB) ter aanvulling op het guaranteed principal
solution product dat begin 2004 werd geïntroduceerd. Het saldo
van de variabele annuities steeg met 15% tot USD 44,5 miljard,
vooral als gevolg van het herstel op de aandelenmarkten in 2004.

Tot de niet in de balans opgenomen producten behoren onder
meer beheerde vermogens, zoals beleggingsfondsen, collectieve
beleggingstrusts en synthetische GICs. De productie van niet in
de balans opgenomen beleggingen bedroeg USD 18,4 miljard, een
daling van 14% ten opzichte van 2003. De productie van
beleggingsfondsen, in totaal USD 1 1,2 miljard, nam ten opzichte
van 2003 toe met 35% dankzij een intensivering van de
marketinginspanningen gericht op zogeheten wirehouse
distributienetwerken. De productie van synthetische GICs daalde
met 45% tot USD 7,3 miljard als gevolg van het feit dat
aandelenproducten momenteel meer geld aantrekken dan
alternatieve producten met een stabiele waarde. Het saldo van de
niet in de balans opgenomen producten bedroeg per ultimo 2004
USD 76 miljard, een stijging van 20% ten opzichte van 2003.
AEGON fungeert met betrekking tot synthetische GICs niet als
vermogensbeheerder en loopt geen kredietrisico’s, maar
ontvangt een vergoeding voor het verschaffen van liquiditeit aan
instanties die uitvoering geven aan uitkeringsregelingen ingeval
deze instanties over onvoldoende liquiditeit beschikken om aan
de verplichtingen ingevolge deze regelingen te voldoen. 
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in miljoenen in miljoenen
RESULTATEN PER PRODUCTSOORT EUR EUR %

Traditioneel leven 196 197 —1

Leven voor rekening van polishouders 42 18

Vermogensbeheer 28 13

LEVENSVERZEKERING 266 228 17

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 28 44 —36

Schadeverzekeringen 36 11

TOTAAL VERZEKERINGSACTIVITEITEN 330 283 17

Bankactiviteiten 22 20 10

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN OP AANDELEN EN VASTGOED 352 303 16

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 368 —191

WINST VÓÓR BELASTINGEN 720 112

Belastingen —83 —87 —5

NETTOWINST 637 25

1De cijfers voor 2003 zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004. 
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ALGEMEEN

AEGON Nederland heeft in 2004 een reorganisatie doorgevoerd
en een nieuwe strategie geformuleerd. Beide maatregelen zijn
bedoeld om de dienstverlening aan klanten te verbeteren en
producten te kunnen aanbieden met een hogere toegevoegde
waarde via uiteenlopende distributiekanalen. Met ingang van
1 januari 2004 zijn dertien verschillende front- en backoffices in
één onderneming ondergebracht, bestaande uit vijf servicecentra
en vier marketing- en verkooporganisaties. In plaats van zes zijn
er nu vier geografische vestigingen. Het aantal werknemers
ultimo 2004, exclusief agenten, lag 7% lager dan ultimo 2003.

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed nam ten opzichte van 2003 met 16% toe tot EUR 352
miljoen. De resultaten over 2004 werden positief beïnvloed door
een lagere dotatie aan de voorziening voor gegarandeerde
uitkeringen, maar deels tenietgedaan door dotaties aan de
voorziening voor winstdeling en door hogere pensioenlasten en
overige kosten in verband met vergoedingen aan
gepensioneerden. 

De winst uit traditionele levenproducten vóór gerealiseerde
winsten en verliezen op aandelen en vastgoed bedroeg in 2004
EUR 196 miljoen en lag daarmee ongeveer op het niveau van
2003. De resultaten over 2004 werden negatief beïnvloed door

aanvullende kosten voor winstdeling in 2004. De resultaten over
2003 profiteerden juist van een vrijval van de voorziening voor
winstdeling. De opbrengst uit beleggingen werd in 2004 positief
beïnvloed door de vrijval van de voorziening voor preferent
dividend en door de rentemarges op renteswaps. 

De winst uit levenproducten voor rekening van polishouders
vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
steeg in 2004 met EUR 24 miljoen tot EUR 42 miljoen, vooral als
gevolg van een lagere dotatie aan de voorziening voor
gegarandeerde uitkeringen (EUR 31 miljoen). 

De winst uit vermogensbeheer vóór gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed is in 2004 meer dan
verdubbeld tot EUR 28 miljoen als gevolg van de consolidatie van
TKP Pensioen en AEGON Asset Management. 

De winst uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen vóór
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
daalde ten opzichte van 2003 met 36% tot EUR 28 miljoen, met
name als gevolg van een in 2003 gerapporteerde eenmalige bate
uit hoofde van een herverzekeringscontract. De omvang van de
schadeclaims in 2004 lag op een meer gangbaar niveau. 

De winst uit schadeverzekeringen vóór gerealiseerde winsten
en verliezen op aandelen en vastgoed steeg in 2004 met EUR 25
miljoen tot EUR 36 miljoen, vooral als gevolg van nieuwe
productie en een gunstig schadeverloop, met name bij de
brandverzekeringen. 

De winst uit bankactiviteiten vóór gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed nam in 2004 met 10% toe tot
EUR 22 miljoen. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan
een lagere dotatie aan de voorziening voor dubieuze debiteuren
en aan kostenbesparingen, die compensatie boden voor de
krappere marges.

NETTOWINST

De nettowinst inclusief gerealiseerde winsten en verliezen op
aandelen en vastgoed bedroeg EUR 637 miljoen tegen een
nettowinst van EUR 25 miljoen in 2003, met name als gevolg van
een hogere gerealiseerde winst op aandelen en vastgoed, die in
2004 uitkwam op EUR 368 miljoen tegen een verlies van EUR 191
miljoen in 2003. De effectieve belastindruk was 1 1,5%, vooral als
gevolg van de deelnemingsvrijstelling die van toepassing is op de
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen.

OMZET

De totale omzet over 2004 steeg met 9% tot EUR 5.771 miljoen.
Het premie-inkomen daalde met 4%, maar dit werd meer dan
gecompenseerd door een hogere opbrengst uit beleggingen. 

De periodieke premies voor traditionele levensverzekeringen
lieten in 2004 een daling zien, terwijl de koopsommen ten
opzichte van 2003 stabiel bleven. De lagere opbrengst uit
periodieke premies is het gevolg van een gebrek aan nieuwe
contracten op de collectieve pensioenmarkt. Ook het premie-
inkomen uit levensverzekeringen voor rekening van polishouders
is ten opzichte van 2003 afgenomen, hoofdzakelijk in verband
met een afname van koopsomstortingen ter financiering van de
backservice op bestaande contracten, wat weer het gevolg is van
de lage economische groei en de verschuiving van toegezegde-
pensioenregelingen naar beschikbare-premieregelingen. Er was
wel sprake van groei van periodieke premies in de bestaande
portefeuille. 
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Het premie-inkomen uit schade-, ziektekosten- en
ongevallenverzekeringen steeg ten opzichte van 2003 met 15%,
vooral als gevolg van nieuwe productie. De premies voor
schadeverzekeringen lagen 3% lager dan in 2003, nagenoeg
geheel als gevolg van de verkoop van bepaalde activiteiten 
in 2003. 

De opbrengst uit beleggingen liet in 2004 een verbetering
zien als gevolg van hogere directe inkomsten uit vastrentende
waarden, (preferente) aandelen en vastgoed, maar vooral omdat
de gerealiseerde winst op aandelen en vastgoed met EUR 368
miljoen in 2004 een forse stijging betekende ten opzichte van het
verlies van EUR 191 miljoen in 2003.

PROVISIES EN KOSTEN

De provisies en kosten stegen ten opzichte van 2003 met 15% tot
EUR 1.098 miljoen. De provisies lagen 10% lager dan in 2003,
hoofdzakelijk als gevolg van een lagere productie. De operationele
kosten kwamen in 2004 13% hoger uit op EUR 670 miljoen, deels
als gevolg van aanvullende bijdragen voor pensioenregelingen
voor eigen medewerkers en de herstructureringskosten. 

In 2004 is een bedrag van EUR 13 miljoen geboekt in verband
met herstructureringskosten. Voorts is in 2004 een voorziening
getroffen van EUR 22 miljoen voor de vervroegde pensionering
van eigen medewerkers in 2005 en 2006.

PRODUCTIE

De gestandaardiseerde productie van levensverzekeringen daalde
in 2004 met 17% tot EUR 227 miljoen als gevolg van het
uitblijven van grote pensioencontracten en vanwege maatregelen
die genomen zijn ter verbetering van de marges in verschillende
verkoopkanalen en op diverse producten. De reorganisatie en de
hernieuwde focus op het intermediair zullen moeten leiden tot
een grotere tevredenheid van en een betere dienstverlening aan
het intermediair. 

De productie van ziektekosten- en ongevallenverzekeringen
(36%) en schadeverzekeringen (9%) is in 2004 gestegen. Binnen
ziektekosten- en ongevallenverzekeringen deed met name de
ziekteverzuimportefeuille het goed. 

De productie van niet op de balans opgenomen producten
nam ten opzichte van het uitstekende jaar 2003 met 78% af. 

Het totaal beheerd vermogen is ten opzichte van ultimo 2003
met EUR 3,6 miljard toegenomen. De netto toename van de
waarde van vermogensbeheercontracten met EUR 1 miljard,
positieve herwaarderingen en herbelegging van operationele
kasstromen speelden daarbij een belangrijke rol.
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VERENIGD KONINKRIJK

0

400

200

600

800

02 03 04

Koopsommen
Periodieke premie op jaarbasis

GESTANDAARDISEERDE
NIEUWE PREMIEPRODUCTIE
in miljoenen GBP

0

100

200

300

400

500

02 03 04

PRODUCTIE, 
NIET OP BALANS 
in miljoenen GBP

Beleggingsfondsen & 
overig beheerd vermogen

-50

0

50

100

150

200

Traditioneel leven
Leven voor rekening polishouders
Vermogensbeheer

02 03 04

WINST VÓÓR GEREALISEERDE
WINSTEN EN VERLIEZEN OP 
AANDELEN EN VASTGOED
LEVENSVERZEKERING
in miljoenen GBP1

AEGON VERENIGD KONINKRIJK

2004 20031 2004 20031

in miljoenen in miljoenen in miljoenen in miljoenen
RESULTATEN PER PRODUCTSOORT GBP GBP % EUR EUR %

Traditioneel leven —7 1 —11 2

Leven voor rekening van polishouders 154 128 20 227 184 23

Vermogensbeheer 4 1 6 2

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN 

OP AANDELEN EN VASTGOED 151 130 16 222 188 18

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en  vastgoed —3 —10 70 —4 —15 73

WINST VÓÓR BELASTINGEN 148 120 23 218 173 26

Belastingen —42 —34 24 —62 —49 27

NETTOWINST 106 86 23 156 124 26

1De cijfers voor 2003 zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004. 

WISSELKOERSEN
Gewogen gemiddelde Ultimo

PER 1 EUR 2004 2003 2004 2003

GBP 0,6790 0,6909 0,7051 0,7048
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WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed steeg ten opzichte van 2003 met 16% tot GBP 151
miljoen. Deze stijging houdt vooral verband met hogere beheers-
vergoedingen, waarin het gemiddeld 12% hogere niveau van de
FTSE-index in 2004 ten opzichte van 2003 tot uiting kwam. 

Het resultaat van traditionele levenproducten vóór
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
bedroeg GBP 7 miljoen negatief, een daling van GBP 8 miljoen
ten opzichte van 2003. De belangrijkste reden hiervoor is dat in
het resultaat over 2003 eenmalige sterftewinsten en een vrijval
van voorzieningen waren begrepen.

De winst uit levenproducten voor rekening van polishouders
vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
bedroeg in 2004 GBP 154 miljoen, een stijging van 20% ten
opzichte van 2003. Deze groei is met name toe te schrijven aan
beter presterende aandelenmarkten.

In de periode na 31 december 2003 heeft AEGON UK verdere
belangen genomen in diverse distributiebedrijven. Deze
acquisities hadden geen noemenswaardige gevolgen voor de
nettowinst uit vermogensbeheer in 2004.

NETTOWINST

De nettowinst over 2004 bedroeg GBP 106 miljoen, een stijging
van 23% ten opzichte van 2003. De effectieve belastingdruk lag
met 28% op hetzelfde niveau als in 2003.

OMZET 

De omzet kwam uit op GBP 4.189 miljoen, conform het niveau van
2003. De stijging van de opbrengst uit vergoedingen en provisies
is het gevolg van een hogere omzet van de distributiebedrijven
(inclusief twee acquisities).

PROVISIES EN KOSTEN

De provisies en kosten daalden in 2004 met 4% tot GBP 426
miljoen. Dit was grotendeels het gevolg van een lagere
afschrijving op overlopende acquisitiekosten, die deels teniet
werd gedaan door de uitbreiding van belangen in distributie-
bedrijven (inclusief het effect van acquisities). Net als in 2003 is
ook in 2004 een bedrag geboekt van GBP 10 miljoen voor
herstructureringskosten in verband met diverse kostenreductie-
programma’s. De herstructureringskosten houden verband met
een algehele evaluatie van de activiteiten van AEGON UK en
hadden met name betrekking op het afvloeien van medewerkers
en het treffen van een voorziening voor leegstand als gevolg van
herindeling van kantoorruimte.

De operationele kosten daalden met 1% tot GBP 333 miljoen,
inclusief een bedrag van GBP 24 miljoen aan kostenbesparingen
in het kader van de kostenreductieprogramma’s. Deze
besparingen werden deels tenietgedaan door de
herstructureringskosten en de toename van het aantal
onafhankelijke financiële adviseurs.

PRODUCTIE

De productiestijging van 4% is een gevolg van de groei van de
kernactiviteiten van AEGON UK op het gebied van individuele en
collectieve pensioenen. Een lagere productie van institutioneel
vermogensbeheer voor pensioenfondsen zorgde daarbij voor
een neerwaarts effect.
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ALGEMEEN

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed bedroeg in 2004 EUR 109 miljoen, een stijging van 43%
ten opzichte van 2003. De nettowinst inclusief winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed steeg met 60% tot EUR 91
miljoen. 

Opgemerkt wordt dat de Overige landen in de jaarrekening

worden opgenomen in euro. De operationele resultaten van de

individuele landenunits binnen dit segment worden echter in de

lokale valuta gerapporteerd en besproken.

OVERIGE LANDEN

2004 20031

in miljoenen in miljoenen
RESULTATEN PER PRODUCTSOORT EUR EUR %

Traditioneel leven 19 26 —27

Leven voor rekening van polishouders 5 —14

Vermogensbeheer 6 8 —25

LEVENSVERZEKERING 30 20 50

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 8 7 14

Schadeverzekeringen 71 49 45

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN OP AANDELEN EN VASTGOED 109 76 43

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed 14 1

WINST VÓÓR BELASTINGEN 123 77 60

Belastingen —32 —20 60

NETTOWINST 91 57 60

1De cijfers voor 2003 zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004. 

Onderstaand een overzicht van de gewogen gemiddelde wisselkoersen ten opzichte van de euro van de valuta’s van de landen in het
segment Overige landen die niet in euro rapporteren.

OVERIGE LANDEN

WISSELKOERSEN

PER 1 EUR 2004 2003

Hongaarse forint (HUF) 252 253

Nieuwe Taiwanese dollar (NTD) 42 39

Slowaakse kroon (SKK) 39 41

Rin Min Bi Yuan (CNY) 11 10
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AEGON HONGARIJE

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed bedroeg HUF 13,5 miljard, een daling van 19% ten
opzichte van 2003. 

Het resultaat uit traditionele levenproducten lag 33% lager
dan in 2003 als gevolg van verliezen op obligaties en een
kleinere portefeuille. 

De winst uit levenproducten voor rekening van polishouders
vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
steeg met 54% ten opzichte van 2003 als gevolg van de groei
van de portefeuille, hogere technische resultaten en lagere
kosten. 

De winst uit vermogensbeheer nam ten opzichte van 2003
met 6% toe tot HUF 2,2 miljard, vooral als gevolg van de groei op
het gebied van pensioenbeheer. 

Het schadebedriif boekte ten opzichte van 2003 een 26%
lager resultaat, met name als gevolg van verliezen op
beleggingen en dotaties aan de technische voorzieningen.

NETTOWINST

De effectieve belastingdruk daalde van 17,1% in 2003 tot 14,6%
in 2004 vanwege een verlaging van de vennootschapsbelasting.
De nettowinst steeg van HUF 13,8 miljard in 2003 tot HUF 14,6
miljard in 2004.

OMZET

Het premie-inkomen van AEGON Hongarije steeg in 2004 met
9% tot HUF 66,5 miljard. De periodieke premies voor
levensverzekeringen namen met 6% toe tot HUF 37 miljard als
gevolg van een lager niveau van afkopen ten opzichte van 2003.
Dit werd deels tenietgedaan door versnelde expiraties binnen de
traditionele levenportefeuille. De opbrengst uit koopsompolissen
bedroeg HUF 500 miljoen, een daling van HUF 1,1 miljard ten
opzichte van 2003. Het premie-inkomen van het schadebedrijf
bedroeg HUF 29 miljard, een stijging van 18% ten opzichte van
2003. De motorrijtuigenverzekeringen lieten een groei zien, bij
een aanvaardbaar risiconiveau binnen deze portefeuille. De
opbrengst uit premies voor motorrijtuigenverzekeringen nam in
2004 met 66% toe tot HUF 6,7 miljard.

De opbrengst uit beleggingen steeg met 6% tot HUF 17,6
miljard, inclusief HUF 3,6 miljard aan gerealiseerde winsten op
aandelen en vastgoed. Na een scherpe stijging eind 2003 gaf de
rente in de tweede helft van 2004 weer een daling te zien. Het
hoge niveau aan herbeleggingen had een positief effect op de
rente-inkomsten in 2004.

De vergoedingen en provisies namen in 2004 met 27% toe tot
HUF 3,6 miljard als gevolg van het hogere aantal deelnemers aan
de door AEGON Hongarije beheerde pensioenfondsen. Vanwege
de scherpe concurrentie stonden de vergoedingen echter onder
druk, hetgeen een neerwaarts effect sorteerde. Het door AEGON
Hongarije beheerd pensioenvermogen steeg met 53% tot HUF 173
miljard per ultimo 2004.

PROVISIES EN KOSTEN

De provisies en kosten stegen ten opzichte van 2003 met 8% tot
HUF 21 miljard. Deze stijging is het gevolg van een sterke groei
van de provisies op motorrijtuigenverzekeringen, de inflatie en
hogere projectkosten.

PRODUCTIE

De gestandaardiseerde productie van levensverzekeringen daalde
met 12% tot HUF 4,6 miljard. Daartegenover stond een stijging
van de niet op de balans opgenomen producten met 27% tot
HUF 51 miljard als gevolg van een aanhoudend sterke uitbreiding
van de activiteiten op het gebied van pensioenbeheer. Het aantal
deelnemers aan pensioenfondsen nam belangrijk toe.

AEGON SLOWAKIJE

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

In 2004 was het resultaat vóór gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed SKK 325 miljoen negatief. 
In 2003 bedroeg het verlies SKK 200 miljoen.

OMZET

Het premie-inkomen steeg van SKK 5 miljoen in 2003 naar 
SKK 77 miljoen in 2004. De opbrengst uit beleggingen lag SKK 1
miljoen hoger als gevolg van de ontvangen rente op
kapitaalstortingen.

PRODUCTIE

De gestandaardiseerde productie van levensverzekeringen
bedroeg SKK 133 miljoen tegen SKK 5 miljoen in 2003.

OVERIGE LANDEN
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1De cijfers voor 2003 zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de
waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004. 

AR04_NED_025-042.qxd  30-03-2005  16:48  Pagina 38



AEGON JAARVERSLAG 2004 39

AEGON SPANJE

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

De winst vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en
vastgoed bedroeg in 2004 EUR 65 miljoen, een stijging van 86%
ten opzichte van 2003. Bij het levenbedrijf kwam de winst vóór
gerealiseerde winsten en verliezen uit op EUR 3,6 miljoen, een
daling van EUR 0,3 miljoen ten opzichte van 2003. Het
schadebedrijf rapporteerde een winst vóór gerealiseerde winsten
en verliezen van EUR 61 miljoen tegen EUR 31 miljoen in 2003.
Deze stijging is vooral het gevolg van een meer verfijnde
methode ter berekening van de technische voorzieningen en een
verbetering van de claimratio. Deze verbetering begon in 2003 in
en heeft zich in 2004 voortgezet.

NETTOWINST

De nettowinst over 2004 bedroeg EUR 44 miljoen tegen EUR 22
miljoen in 2003. Zowel in 2003 als in 2004 bedroeg de effectieve
belastingdruk 33,3%.

OMZET

De totale omzet bedroeg EUR 516 miljoen, een stijging van 9%
ten opzichte van 2003, vooral als gevolg van een hoger premie-
inkomen.

Het premie-inkomen levensverzekering steeg met 17% in
vergelijking met 2003. Het periodieke premie-inkomen nam met
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21% toe als gevolg van een hogere productie en minder
polisverval. De opbrengst uit koopsompolissen steeg met 5%. 
Het premie-inkomen uit traditionele levenproducten steeg met
34%. Daartegenover stond een daling van het premie-inkomen
uit aan beleggingsfondsen gekoppelde producten. Deze daling
was vooral het gevolg van een wijziging van de Spaanse
belastingwetgeving, waardoor de fiscale voordelen van deze
producten geneutraliseerd werden ten opzichte van de fiscale
behandeling van beleggingsfondsen.

Het premie-inkomen schadeverzekeringen nam ten opzichte
van 2003 toe met 6%. Ook in 2004 concentreerde AEGON
Spanje zich op particulieren en kleine ondernemingen en werd
minder de nadruk gelegd op producten die niet als strategisch
worden beschouwd.

PROVISIES EN KOSTEN

De kostenbesparingen gingen in 2004 onverminderd door,
waardoor ten opzichte van 2003 het kostenniveau 1% lager lag.
De kosten bij het levenbedrijf daalden met 13%. De kosten bij het
schadebedrijf stegen daarentegen met 5%.

PRODUCTIE

De gestandaardiseerde productie van levensverzekeringen steeg
ten opzichte van 2003 met 20% tot EUR 36 miljoen, hetgeen
vooral een gevolg was van het feit dat bij de verkoop van
levenproducten de tussenpersonen in de schadesector werden
ingeschakeld.

OVERIGE

Op 30 december 2004 kondigde AEGON N.V. de verkoop aan van
het Spaanse schadebedrijf AEGON Seguros Generales aan de
Italiaanse verzekeraar Reale Mutua Groep per 1 januari 2005. De
overnameprijs bedraagt circa EUR 250 miljoen en wordt definitief
vastgesteld op het moment van levering. De transactie levert een
boekwinst op van circa EUR 130 miljoen na belastingen. De
verkoop moet nog worden goedgekeurd door de toezicht-
houdende instanties, maar kan naar verwachting in het tweede
kwartaal van 2005 worden afgerond. De opbrengst wordt
aangewend ter aflossing van schulden. De schadeactiviteiten van
AEGON in Spanje genereerden in 2004 een brutopremie-inkomen
van EUR 254 miljoen en een winst vóór belastingen van EUR 53
miljoen. Als onderdeel van de overeenkomst zullen in Spanje de
levenproducten en ziektekostenverzekeringen van AEGON nog
steeds via het distributienetwerk van AEGON Seguros Generales
worden verkocht, ook al is het netwerk in de transactie met Reale
Mutua Groep begrepen. Tegelijkertijd neemt AEGON in Spanje de
levenportefeuille over van Reale Vida (totaal premie-inkomen in
2004 EUR 14 miljoen), waardoor AEGON toegang krijgt tot het
bestaande distributienetwerk van agenten van Reale Mutua. De
distributie-overeenkomsten zijn exclusief van aard en hebben een
looptijd van vijf jaar, met een optie op verlenging. Met deze
strategische transactie richt AEGON zich nog sterker op zijn
kernactiviteiten, te weten levensverzekeringen, pensioenen,
spaar- en beleggingsproducten. AEGON zal de levenactiviteiten in
Spanje verder uitbreiden door een verdere versterking van het
eigen distributienetwerk van agenten, verdieping van de
bestaande bankassurantie-alliantie met Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) en het onderzoeken van nieuwe
distributiemogelijkheden.

1De cijfers voor 2003 zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de
waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004.
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AEGON TAIWAN

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

De winst uit het traditionele levenbedrijf vóór gerealiseerde
winsten en verliezen bedroeg in 2004 NTD 90 miljoen, tegen een
verlies van NTD 131 miljoen over 2003. Deze stijging houdt met
name verband met een hoger periodiek premie-inkomen als
gevolg van een lager polisverval. 

De winst uit levenproducten voor rekening van polishouders
vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
daalde van NTD 89 miljoen in 2003 tot NTD 32 miljoen in 2004,
vooral als gevolg van een hoger kostenniveau.

NETTOWINST

De nettowinst daalde van NTD 57 miljoen in 2003 tot NTD 33
miljoen in 2004. Het gerealiseerde verlies op aandelen en
vastgoed kwam in 2004 uit op NTD 90 miljoen. In 2003 was nog
sprake van een gerealiseerde winst van NTD 99 miljoen.

OMZET

Het brutopremie-inkomen steeg met 39% tot NTD 25 miljard,
tegen NTD 18 miljard in 2003. Deze stijging vloeit voort uit een
hogere omzet bij periodieke premieproducten in 2004 en een
lager polisverval. Het brutopremie-inkomen uit traditionele
levensverzekeringen steeg van NTD 17.517 miljoen in 2003 tot
NTD 24.261 miljoen in 2004, een stijging van 38%. Het premie-
inkomen uit variable universal life producten nam ten opzichte
van 2003 met 83% toe tot NTD 710 miljoen, als gevolg van de
marketinginspanningen van AEGON Taiwan ten behoeve van aan
beleggingsfondsen gekoppelde producten.

De opbrengst uit beleggingen steeg van NTD 623 miljoen in
2003 tot NTD 918 miljoen in 2004. Deze stijging van 47% is

vooral het gevolg van een toename van het belegd vermogen. De
beleggingen stegen van NTD 24,6 miljard per ultimo 2003 tot
NTD 45 miljard per ultimo 2004. Daarentegen daalde het
beleggingsrendement van 3,5% in 2003 tot 2,7% in 2004 met
name als gevolg van tegenvallende aandelenrendementen en de
volledige afboeking van een dubieus geworden obligatie.

In mei 2004 introduceerde AEGON Taiwan een nieuw variabel
annuity-product, waarmee over 2004 een totale
beheersvergoeding van NTD 18 miljoen werd gerealiseerd.

PROVISIES EN KOSTEN

Exclusief herverzekeringsprovisies bedroegen in 2004 de
provisies NTD 6.044 miljoen, tegen NTD 4.821 miljoen in 2003.
De overlopende acquisitiekosten daalden met 7% van NTD 3,901
miljoen in 2003 tot NTD 3.627 miljoen in 2004. De kosten stegen
met 13% van NTD 940 miljoen in 2003 tot NTD 1.066 miljoen in
2004, als gevolg van de groei van het aantal medewerkers en
hogere huisvestings- en polisgerelateerde kosten in verband 
met de groei van activiteiten. De kosten als percentage van 
het premie-inkomen daalden echter van 4,2% in 2003 tot 3,7% 
in 2004.

PRODUCTIE

De gestandaardiseerde productie van levensverzekeringen over
2004 daalde met 41% tot NTD 7.790 miljoen. Deze daling houdt
verband met een algehele afname van de traditionele
levenproducten binnen de verzekeringsbranche. Daarbij komt dat
AEGON Taiwan vanwege het risicoprofiel van deze producten geen
structured notes tegen koopsom of rentegevoelige annuity-
producten verkoopt.

In 2004 is AEGON Taiwan begonnen met de verkoop van
variabele annuities. Over 2004 werd voor een bedrag van NTD 516
miljoen aan stortingen verricht.

AEGON CHINA

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

In 2004 bedroeg het aandeel van AEGON in de winst vóór
gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en vastgoed
CNY 41 miljoen negatief, tegen een verlies van CNY 29 miljoen 
in 2003.

BIJZONDERE POSTEN

In de resultaten over 2004 is een bijzondere last van EUR 218
miljoen opgenomen in verband met een schikking met Dexia in
een geschil rond de verkoop van Labouchere aan Dexia in 2000.

NIET-GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2004 nam AEGON
een belang van 49,9% in de samenwerking met Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM). Het aandeel van AEGON in de nettowinst
van deze onderneming na de verwerving bedraagt EUR 4 miljoen
en wordt onder de resultaten uit niet-geconsolideerde
deelnemingen verantwoord. Het samenwerkingsverband met
CAM is niet geconsolideerd.

Het belang van 20% in La Mondiale Participations resulteerde
in een bijdrage van EUR 5 miljoen aan het nettoresultaat over
2004. Per 31 december 2004 heeft AEGON dit belang verhoogd
naar 35%.

De nettowinst van EUR 218 miljoen over 2003 die onder de
niet-geconsolideerde deelnemingen is opgenomen, heeft
betrekking op TFC. TFC is per 1 januari 2004 geconsolideerd.
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INLEIDING TOT IFRS

Vanaf 1 januari 2005 zijn alle beursgenoteerde ondernemingen in
de Europese Unie verplicht om hun jaarrekening conform
International Financial Reporting Standards (IFRS) op te stellen.
Derhalve past AEGON met ingang van die datum niet langer de
Nederlandse waarderingsgrondslagen (DAP) toe, maar
rapporteert op basis van IFRS.

De eerste jaarrekening van AEGON die volledig conform de IFRS-
grondslagen wordt opgesteld, is die over het boekjaar eindigend
op 31 december 2005. In de jaarrekening 2005 en in de
kwartaalverslagen die in de loop van 2005 gepubliceerd worden,
zullen vergelijkende cijfers worden opgenomen over 2004 op
basis van IFRS. De balans per 1 januari 2004, dat wil zeggen de
openingsbalans onder IFRS, wordt daarmee het startpunt voor
AEGON voor de toepassing van IFRS. Het verschil tussen de
conform Nederlandse waarderingsgrondslagen gewaardeerde
activa en passiva enerzijds en de conform IFRS gewaardeerde
activa en passiva anderzijds wordt als correctie op het eigen
vermogen in de openingsbalans opgenomen.

Het ligt in de bedoeling dat op 14 april 2005 vergelijkende
jaar- en kwartaalcijfers over 2004 worden gepubliceerd conform
IFRS. De te publiceren IFRS-informatie omvat onder meer een
verkorte balans per 1 januari 2004 en 31 december 2004,
kwartaalresultaten per productsegment en geografisch segment
op basis van IFRS en correcties op het eigen vermogen en de

nettoresultaten als gevolg van de overgang van Nederlandse
waarderingsgrondslagen naar IFRS. 

Hieronder worden de belangrijkste gevolgen voor AEGON in
het kort toegelicht. Bedacht dient echter te worden dat IFRS
geen veranderingen teweegbrengt in de fundamentele
economische realiteit van de activiteiten en de bedrijfsvoering
van AEGON. 

De belangrijkste gevolgen zijn gebaseerd op waarderings-
grondslagen zoals die golden op 31 maart 2004. Deze
waarderingsgrondslagen kunnen nog wijzigen als gevolg van
veranderingen in IFRS tot 31 december 2005. Bovendien kunnen
eigen analyses en de accountantscontrole nog tot wijzigingen
leiden.

BELANGRIJKSTE GEVOLGEN

De overgang van Nederlandse waarderingsgrondslagen naar IFRS
heeft met name gevolgen voor de volgende posten.

INVESTERINGEN, GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN OP

VASTRENTENDE WAARDEN, VOORZIENING VOOR TOEKOMSTIGE

VERLIEZEN OP BEDRIJFSOBLIGATIES

Conform Nederlandse waarderingsgrondslagen worden alle
vastrentende waarden gewaardeerd tegen amortisatiewaarde. 
Op basis van IFRS dienen de meeste vastrentende waarden, met
inbegrip van obligaties en bepaalde leningenportefeuilles, te
worden opgenomen tegen marktwaarde. Aangezien de
marktwaarde van deze vastrentende waarden de
amortisatiewaarde te boven gaat, wordt dit verschil in de
openingsbalans ten gunste van het eigen vermogen gebracht.
Afhankelijk van hoe deze beleggingen op basis van IFRS worden
aangemerkt, als available for sale of als fair value through profit
and loss, worden ongerealiseerde veranderingen in de
marktwaarde ofwel rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt
ofwel ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening
gebracht.

Veranderingen in de marktwaarde van deze beleggingen
zullen naar verwachting tot schommelingen leiden in het eigen
vermogen van AEGON, die niets van doen hebben met de
onderliggende dynamiek van de bedrijfsactiviteiten. Om deze
puur boekhoudkundige discrepantie op te vangen, voor zover er
een directe relatie is tussen de waardering van de belegde
middelen en de technische voorzieningen of de daaraan
gerelateerde overlopende acquisitiekosten en de value of
business acquired (VOBA), zal het eigen vermogen zodanig
worden gecorrigeerd alsof deze ongerealiseerde waarde-
veranderingen daadwerkelijk waren gerealiseerd. Deze correctie
wordt ook wel shadow accounting genoemd. De onder
Nederlandse waarderingsgrondslagen bestaande voorziening
voor toekomstige verliezen op bedrijfsobligaties wordt in de
openingsbalans onder het eigen vermogen verantwoord.
Conform Nederlandse waarderingsgrondslagen worden rente-
gerelateerde winsten en verliezen op vastrentende waarden
gepassiveerd dan wel geactiveerd en gedurende de verwachte
gemiddelde resterende looptijd in het resultaat verwerkt. Onder
IFRS worden deze winsten en verliezen in de winst- en
verliesrekening verantwoord op het moment dat zij gerealiseerd
worden. De ruilresultaten in de balans onder Nederlandse
waarderingsgrondslagen zullen in de openingsbalans ten gunste
van het eigen vermogen worden gebracht.
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TECHNISCHE VOORZIENINGEN, OVERLOPENDE

ACQUISITIEKOSTEN, VOBA 

De classificatie van de door AEGON verkochte producten bepaalt
hoe de technische voorzieningen, de overlopende
acquisitiekosten en de waarde van VOBA op basis van IFRS
gewaardeerd moeten worden. De producten van AEGON worden
aangemerkt als 'verzekeringscontract, als ‘beleggingscontract
met discretionary participation features’ of als
‘beleggingscontract zonder discretionary participation features’.
Op alle producten die als ‘verzekeringscontract’ of als
‘beleggingscontract met discretionary participation features’
worden aangemerkt, blijft AEGON de huidige waarderings-
grondslagen toepassen. Onder IFRS kunnen producten die als
‘beleggingscontract zonder discretionary participation features’
worden aangemerkt, hetzij tegen marktwaarde hetzij tegen
amortisatiewaarde worden gewaardeerd. Deze keuze heeft
gevolgen voor de waardering van de overlopende acquisitie-
kosten onder IFRS. AEGON zal bepaalde portefeuilles tegen
marktwaarde waarderen en weer andere tegen amortisatie-
waarde. De overlopende acquisitiekosten voor producten die als
‘beleggingscontract zonder discretionary participation features’
worden aangemerkt, zullen in de openingsbalans worden
verlaagd. Het bedrag aan acquisitiekosten dat onder IFRS naar
de toekomst kan worden uitgesteld, zal lager zijn dan het geval
was onder Nederlandse waarderingsgrondslagen.

PENSIOENREGELINGEN OP BASIS VAN SALARIS-DIENSTJAREN

Voor salaris-dienstjaren pensioenregelingen van de eigen
medewerkers van AEGON mag volgens de IFRS-grondslagen in de
openingsbalans gebruikgemaakt worden van de zogenoemde
fresh start regeling. Aangezien AEGON voor deze aanpak opteert,
zal het actief in de balans op Nederlandse waarderings-
grondslagen dat betrekking heeft op AEGON USA in de
openingsbalans deels in het eigen vermogen worden verwerkt.
Onder IFRS zal in de openingsbalans voor ondergefinancierde
salaris-dienstjaren pensioenregelingen een passief en voor
overgefinancierde salaris-dienstjaren pensioenregelingen een
actief worden opgenomen. 

BELASTINGLATENTIE  

Conform Nederlandse waarderingsgrondslagen mogen latente
belastingverplichtingen tegen contante waarde worden
gepresenteerd. Onder IFRS is dit niet langer toegestaan. Voor
AEGON betekent dit dat de belastinglatentie in de
openingsbalans zal worden verhoogd met een overeenkomstig
bedrag dat ten laste wordt gebracht van het eigen vermogen.

DERIVATEN 

Onder IFRS dienen alle derivaten tegen marktwaarde te worden
gewaardeerd, waarbij waardeveranderingen in het resultaat
moeten worden verwerkt, tenzij aan strenge criteria wordt
voldaan en tevens hedge accounting wordt toegepast.

RISICODRAGEND WAARDEPAPIER

De junior perpetual capital securities AEGON worden onder IFRS
als eigen vermogen aangemerkt en niet als vastrentende
waarden, zoals dat onder Nederlandse waarderingsgrondslagen
het geval was. Dit betekent dat de coupons op deze leningen
onder IFRS rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen
worden gebracht. Conform Nederlandse waarderingsgrondslagen
geschiedde dit ten laste van de winst- en verliesrekening.

WINST OP VERKOOP VAN TFC-ACTIVITEITEN  

De winst over de verkoop van de TFC-activiteiten in 2004, die
onder Nederlandse waarderingsgrondslagen ten gunste van het
eigen vermogen is gebracht, wordt onder IFRS over 2004 in de
winst- en verliesrekening verwerkt.
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AEGON STEMT KAPITAALMANAGEMENT EN
RISICOMANAGEMENT NAUWGEZET OP ELKAAR AF
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ALGEMEEN

AEGON heeft te maken met een verscheidenheid aan risico's.

Sommige daarvan, zoals valutarisico's, houden verband met het

internationale karakter van de activiteiten van AEGON. Andere

risico’s zijn inherent aan het verzekeringsbedrijf, zoals

wijzigingen in sterfte- en ziektecijfers. De grootste risico's

hangen echter samen met bewegingen op de financiële

markten (bijvoorbeeld rente- en kredietrisico’s en koersrisico’s

op de aandelenmarkten). Deze risico’s zijn direct van invloed op

de waarde van de beleggingen en de technische voorzieningen

(inclusief de overlopende acquisitiekosten).

AEGON zal doorgaan met het implementeren van geavanceerde

technieken voor risicomanagement in het kader van het

kapitaalmanagement. Naast het onderling verspreiden van kennis

over hoogwaardig risicomanagement en het verbeteren van de

consistentie in interne risicorapportages, is dit proces primair

gericht op het verder verbeteren van de doelmatigheid van het

kapitaalmanagement. Net als in 2003 leidde dit tevens tot een

betere coördinatie en pro-actief beleid inzake risico- en

kapitaalmanagement. AEGON verwacht dat deze ontwikkeling

zich zal voortzetten gezien de voortdurende internationale

ontwikkeling en verbetering van technieken voor

risicomanagement. AEGON zal ontwikkelingen op het gebied van

statutair toezicht nauwlettend blijven volgen, met name inzake

Solvency II, waarbij geavanceerde interne risicomanagement-

modellen een basis vormen voor de kapitaalvereisten.

Het financiële risicomanagement, onderdeel van het totale

risicomanagement, is gebaseerd op asset liability management

(ALM) modellen en procedures. Deze modellen en procedures zijn

in iedere landenunit geïmplementeerd, maar worden tevens

gehanteerd voor het risicomanagement op concernniveau.

AEGON inventariseert zijn huidige positie voor iedere

risicocategorie en meet daarbij de gevoeligheid van de

nettowinst en het eigen vermogen voor stochastische en

deterministische scenario's. Het management van AEGON

gebruikt de op deze wijze verkregen inzichten om de

vermogenspositie en de risico’s waaraan de groep blootstaat te

managen. De modellen, scenario's en gehanteerde

veronderstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig

geactualiseerd.

GEVOELIGHEIDSANALYSE OP NEDERLANDSE

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De resultaten van de gevoeligheidsanalyses van AEGON zijn te

vinden in dit deel van het jaarverslag. Zij geven aan welke invloed

diverse scenario’s hebben op de nettowinst en het eigen

vermogen. De gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd conform

Nederlandse waarderingsgrondslagen, zodat een vergelijking kan

worden gemaakt met historische financiële gegevens. Sinds

1 januari 2005 worden de Nederlandse grondslagen echter niet

langer door AEGON toegepast. In plaats daarvan worden de

International Financial Reporting Standards (IFRS) gehanteerd.

Aangezien de financiële cijfers van AEGON over 2005 uitsluitend

onder IFRS zullen worden opgesteld, is het mogelijk dat de in dit

hoofdstuk opgenomen gevoeligheidsanalyses andere gevoelig-

heden blootleggen dan bij toepassing van IFRS. Naar verwachting

zal het effect van de verschillen tussen Nederlandse

waarderingsgrondslagen en IFRS op risicogevoeligheden het

grootst zijn bij wijzigingen in de rentetarieven, bewegingen op de

aandelenmarkten en schommelingen in de wisselkoersen.

Maatregelen die in het kader van risicomanagement genomen

worden om verliezen op te vangen, blijven in de analyse-

resultaten buiten beschouwing. Naargelang de bewegingen op de

financiële markten kunnen deze maatregelen bestaan uit het

afstoten van beleggingen, wijzigen van de samenstelling van de

beleggingsportefeuille en aanpassen van de rentetarieven of van

het winstaandeel voor polishouders. De resultaten houden

evenmin rekening met de samenhang tussen factoren. Ze gaan

bovendien uit van ongewijzigde omstandigheden ten aanzien van

alle overige activa en passiva. De resultaten van de analyses

mogen ook niet worden geëxtrapoleerd voor grotere variaties,

aangezien de effecten zelden lineair zijn.

VALUTARISICO

Als internationale onderneming loopt AEGON valutarisico’s.

Voorts is er sprake van valutarisico’s bij polissen die in een andere

valuta luiden dan de valuta van het land waar de polis wordt

verkocht. In Nederland belegt AEGON zijn aandelenportefeuille

grotendeels internationaal gespreid en niet uitsluitend in

Nederlandse fondsen. Belangen in dochterondernemingen worden

in de lokale valuta aangehouden, voor zover eigen vermogen

vereist is om aan de wettelijke of zelfopgelegde vermogenseisen

te voldoen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen derhalve

gevolgen hebben voor het eigen vermogen als gevolg van de

omrekening in euro. Het resterende deel van de vermogensbasis

van AEGON (risicodragend waardepapier en al dan niet

achtergestelde leningen) wordt aangehouden in verschillende

valuta in bedragen die zoveel mogelijk overeenkomen met de

boekwaarde van de landenunits. Op deze wijze worden de effecten

van de valutaomrekening op het eigen vermogen en op de

verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen afgezwakt. De

valutarisico’s in de beleggingsportefeuilles worden beheerd op

basis van asset liability matching. AEGON dekt de nettowinsten

van de belangrijkste vestigingen buiten de eurozone niet af. De

resultaten kunnen derhalve fluctueren als gevolg van de

omrekening naar euro. Aangezien AEGON in belangrijke mate

actief is in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn de

koersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro en

tussen het Britse pond en de euro de belangrijkste valutarisico’s.

Deze fluctuaties kunnen aanzienlijke invloed hebben op de

gerapporteerde nettowinst en het eigen vermogen van AEGON.
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Tabel 1 toont de ontwikkeling van de winst vóór belastingen en

het vermogen business units van AEGON over een periode van

vijf jaar.

Tabel 1

Winst vóór belastingen
(in miljoenen) 2000 2001 2002 20031 2004

AEGON Amerika 
(in USD) 2.710 1.507 349 1.425 2.207

AEGON Nederland 
(in EUR) 1.946 297 —691 112 720

Verenigd Koninkrijk 
(in GBP) 221 226 146 120 148

Overige landen (in EUR) 66 70 44 77 123

Vermogen business units 
(in miljoenen) 2001 2002 2003 2004

AEGON Americas
(in USD) 13.920 16.518 17.491 18.132

AEGON Nederland 
(in EUR) 3.654 2.605 2.865 3.436

Verenigd Koninkrijk (in GBP) 1.771 2.028 2.173 2.222

Overige landen (in EUR) 374 399 481 592

1 De cijfers over 2003 zijn aangepast als gevolg van de veranderingen in de
waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004.

Tabel 2 toont de koers van de Amerikaanse dollar en het Britse

pond ten opzichte van de euro op 31 december van de afgelopen

vijf boekjaren: 

Tabel 2

Slotkoersen 2000 2001 2002 2003 2004

USD 0,93 0,88 1,05 1,26 1,36

GBP 0,62 0,61 0,65 0,70 0,71

De gevoeligheidsanalyse in tabel 3 toont het effect op de

nettowinst en het eigen vermogen van mutaties in de

wisselkoersen van de voor AEGON belangrijkste valuta ten

opzichte van de euro.

RENTERISICO

Op veel van zijn producten loopt AEGON renterisico. In situaties

waarbij de kasstromen een voorspelbaar patroon te zien geven,

kan dit risico worden verminderd door te beleggen in activa die

ge-matched zijn met de verplichtingen, een methode die door

AEGON wordt toegepast. Voor sommige producten zijn de

uitgaande kasstromen echter niet geheel voorspelbaar. Dit komt

doordat het gedrag van polishouders beïnvloed wordt door de

rentestanden.

In tijden van snel oplopende rente kunnen stijgingen optreden

in polisbeleningen en in afkopen en opzeggingen, hetgeen veelal

ook gebeurt. Additionele premiestortingen kunnen dalen omdat

polishouders de voorkeur geven aan beleggingen waarvan zij een

hoger rendement verwachten. Deze situatie kan leiden tot een

uitgaande geldstroom, die het noodzakelijk maakt beleggingen te

gelde te maken op een moment dat de waarde van die

beleggingen de nadelige effecten ondervindt van de gestegen

marktrente. Dit kan aanleiding geven tot gerealiseerde verliezen

op beleggingen. Deze betalingen aan polishouders resulteren in

een vermindering van het totaal aan beleggingen en van de

nettowinst. Als gevolg van voortijdige opzeggingen kan AEGON

zich ook genoodzaakt zien om versneld af te schrijven op

overlopende acquisitiekosten, hetgeen eveneens een drukkend

effect heeft op de nettowinst.

Omgekeerd kunnen levensverzekerings- en annuitiy-producten

in tijden van aanhoudend lage rente relatief aantrekkelijk zijn

voor klanten, hetgeen resulteert in hogere premiebetalingen voor

producten met variabele premies en een hoger percentage aan

verzekeringscontracten dat jaarlijks in stand blijft. In een

dergelijke periode kunnen de beleggingsresultaten onder druk

komen te staan, aangezien de rentebaten op nieuwe

vastrentende beleggingen waarschijnlijk parallel aan de

ontwikkeling van de marktrente zullen afnemen. Daarnaast ligt

het voor de hand dat hypotheken en aflosbare obligaties, die

onderdeel vormen van de beleggingsportefeuille, worden afgelost

omdat geldnemers tegen een lagere rente zullen trachten te

lenen, waardoor AEGON zich mogelijk genoodzaakt ziet om de

opbrengsten te herbeleggen in effecten met een lager

rendement. Bij een lage rente kan het voorts zo zijn dat AEGON

als gevolg van de gegarandeerde minimumrente op deze polissen

niet in staat is om een dusdanige lage rente op deze polissen te

Tabel 3

GEVOELIGHEIDSANALYSE VAN DE NETTOWINST EN EIGEN VERMOGEN IN RELATIE TOT VALUTAMARKTEN 1,2,3

Gemiddeld Gemiddeld
geschat effect op geschat effect op

Marktbewegingen nettowinst eigen vermogen

15% stijging van niet-euro valuta toename van toename van
ten opzichte van de euro 10% tot 1 1% 15% tot 16%
15% daling van niet-euro valuta afname van afname van
ten opzicht van de euro 10% tot 1 1% 15% tot 16%

1 Deze tabel is gebaseerd op Nederlandse waarderingsgrondslagen. De gemelde effecten mogen niet als basis worden gebruikt voor indicaties of voorspellingen van de gevolgen
voor de nettowinst en het eigen vermogen in 2005, aangezien met ingang van 1 januari 2005 de nieuwe IFRS-regels worden toegepast. De verschillen tussen de Nederlandse
grondslagen en IFRS met betrekking tot risicogevoeligheden doen zich naar verwachting het meest voelen bij wijzigingen van de rentevoet, veranderingen op de aandelenmarkten
en gewijzigde wisselkoersverhoudingen.

2Uitgangspunten: geen wisselwerking tussen markten en risico’s; ongewijzigde situatie voor alle overige activa en passiva; beperkte implementatie van beheersmaatregelen. Alle
procentuele wijzigingen hebben betrekking op de nettowinst en het eigen vermogen. De effecten zijn zelden lineair en kunnen derhalve niet geëxtrapoleerd worden voor grotere
stijgingen of dalingen.

3Het effect van de wisselkoersmutaties is weergegeven als een eenmalige stijging of daling van de waarde van de Amerikaanse dollar, het Britse pond en overige valuta’s per 
ultimo 2004. 
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verstrekken dat de marge intact blijft. In tijden van aanhoudend

lage rente kan de nettowinst derhalve afnemen als gevolg van de

krappere marges tussen de rentepercentages die aan

verzekeringnemers worden vergoed of de rente die het

uitgangspunt vormt voor de technische voorzieningen enerzijds

en het rendement op de beleggingsportefeuille anderzijds.

De vastrentende beleggingsportefeuilles voor algemene

rekening van AEGON USA en AEGON Nederland vormden 96%

van de totale vastrentende beleggingsportefeuille voor algemene

rekening van de AEGON Groep ultimo 2004. AEGON USA en

AEGON Nederland managen hun duration mismatch op basis van

de verwachtingen omtrent de toekomstige rentestanden. De

overige landenunits streven er momenteel naar om de duration

van hun beleggingen ongeveer gelijk te houden aan de duration

van hun verplichtingen. Naast point-in-time metingen van de

duration wordt gebruikgemaakt van deterministische en

stochastische scenario's om het renterisico te meten en te

managen. Veranderingen in het gedrag van polishouders worden

daarin meegenomen. Deze modellen worden door alle

landenunits gebruikt en daarna op groepsniveau getotaliseerd.

Voor AEGON USA ligt de gemiddelde duration van de

beleggingen rond de 4,3 jaar. Deze relatief korte duration in

verhouding tot het langetermijnkarakter van de meeste

activiteiten van AEGON USA wordt veroorzaakt door het asset

liability management dat in de Verenigde Staten voor

institutionele producten (GICs en financieringsovereenkomsten)

wordt toegepast. Zowel beleggingen als verplichtingen voor deze

categorie worden ge-managed op basis van kortlopende

rentevoeten, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van

renteswaps. Het gevolg hiervan is dat deze beleggingen en

verplichtingen, die iets meer dan een kwart vormen van de totale

beleggingen en verplichtingen voor algemene rekening van

AEGON USA, een effectieve duration hebben van bijna twee

maanden. Voor AEGON Nederland bedraagt de gemiddelde

duration van beleggingen circa 6,9 jaar. Voor AEGON USA en

AEGON Nederland samen bedroeg het verschil in duration,

gewogen op basis van marktwaarde, ultimo 2004 ongeveer minus

1,0 jaar (duration van de beleggingen is korter dan de duration

van de verzekeringsverplichtingen).

Tabel 4
2000 2001 2002 2003 2004

3 maands VS Libor 6,40% 1,88% 1,38% 1,15% 2,56%

3 maands Euribor 4,86% 3,29% 2,87% 2,12% 2,16%

10-jaars VS Treasury 5,10% 5,04% 3,82% 4,25% 4,22%

10-jaars Nederlandse
staatsleningen 4,99% 5,13% 4,24% 4,29% 3,68%

De gevoeligheidsanalyse in tabel 5 toont het geschatte effect van

mutaties in de rentetarieven op de nettowinst en het eigen

vermogen.

Het asymmetrische effect van een plotselinge rentestijging of

rentedaling met 1% of 2% hangt nauw samen met het renterisico

van AEGON USA. Een plotselinge stijging met 1% of 2% heeft

Tabel 5

GEVOELIGHEIDSANALYSE VAN NETTOWINST IN RELATIE TOT RENTETARIEVEN 1,2,3

Gemiddeld geschat effect Gemiddeld geschat effect
Parallelle beweging van rentecurve op nettowinst op eigen vermogen

100 basispunten omhoog EUR —60 miljoen EUR —60 miljoen
200 basispunten omhoog EUR —248 miljoen EUR —248 miljoen
100 basispunten omlaag EUR —40 miljoen EUR —40 miljoen
200 basispunten omlaag EUR —65 miljoen EUR —65 miljoen

1 Deze tabel is gebaseerd op Nederlandse waarderingsgrondslagen. De gemelde effecten mogen niet als basis worden gebruikt voor indicaties of voorspellingen van de gevolgen
voor de nettowinst en het eigen vermogen in 2005, aangezien met ingang van 1 januari 2005 de nieuwe IFRS-regels worden toegepast. De verschillen tussen de Nederlandse
grondslagen en IFRS met betrekking tot risicogevoeligheden doen zich naar verwachting het meest voelen bij wijzigingen van de rentevoet, veranderingen op de aandelenmarkten
en gewijzigde wisselkoersverhoudingen.

2Uitgangspunten: geen wisselwerking tussen markten en risico’s; ongewijzigde situatie voor alle overige activa en passiva; beperkte implementatie van beheersmaatregelen. Alle
procentuele wijzigingen hebben betrekking op de nettowinst en het eigen vermogen. De effecten zijn zelden lineair en kunnen derhalve niet geëxtrapoleerd worden voor grotere
stijgingen of dalingen.

3Het effect van de rentebewegingen is weergegeven als het effect van een eenmalige opwaartse of neerwaartse parallelle verandering in alle rendementscurves op 1 januari 2005.

Tabel 6

VASTRENTENDE WAARDEN ALGEMENE REKENING
(in miljoenen) AEGON AEGON AEGON OVERIGE

AMERIKA NEDERLAND UK LANDEN TOTAAL
Categorie (in USD) (in EUR) (in GBP) (in EUR) (in EUR)

Staatspapier 8.814 6.137 233 1.529 14.468

Hoogste kwaliteit (AAA) 17.748 946 245 137 14.460

Hoge kwaliteit (AA) 8.114 668 197 285 7.189

Goede kwaliteit (A) 31.674 1.180 903 429 26.145

Goede kwaliteit (BBB) 29.661 768 145 31 22.781

Hoogrentend (BB+ of lager) 7.088 97 0 6 5.307

Hypothecaire leningen 14.395 3.782 0 7 14.357

Overige 2.647 418 1 54 2.416

Totale beleggingen vastrentende waarden 120.141 13.996 1.724 2.478 107.123
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naar verwachting een negatief effect op de winst, met name als

gevolg van een verwachte plotselinge toename van het aantal

afkopen van vaste annuities. Een plotselinge daling met 1% of 2%

heeft naar verwachting eveneens een negatief effect door een

verkrapping van de rentemarges. Een geleidelijke stijging van de

rente zou een aanmerkelijk gunstiger effect hebben op de winst.

Vergelijkbare gevoeligheidscijfers gelden voor het effect op het

eigen vermogen. Dit betekent dat de nettowinst in een periode

van aanhoudend lage rentetarieven wellicht daalt als gevolg van

de krappere marges tussen de rentepercentages die aan

verzekeringnemers worden vergoed of de rente die het

uitgangspunt vormt voor de technische voorzieningen enerzijds

en het rendement op de beleggingsportefeuille anderzijds.

KREDIETRISICO

Wanneer polishouders premies betalen en andere stortingen

doen, worden deze bedragen belegd ter financiering van de

toekomstige verplichtingen aan polishouders. Voor het

merendeel van de producten voor algemene rekening draagt

AEGON veelal het beleggingsrisico, bestaande uit betaling van de

hoofdsom en rente. AEGON loopt kredietrisico op de beleggingen

in vastrentende waarden voor algemene rekening (obligaties,

hypotheken en leningen op schuldbekentenis), over-the-counter

derivaten en herverzekeringscontracten. Sommige emittenten

komen hun financiële verplichtingen niet na. Dit kan diverse

oorzaken hebben, zoals een faillissement, liquiditeitstekort,

economische recessie, waardedaling van onroerend goed,

bedrijfsverliezen of fraude. In het verleden heeft het slechte

beleggings- en economische klimaat op de belangrijkste markten

van AEGON geleid tot aanzienlijke afboekingen van beleggingen

als gevolg van wanbetaling en de algehele neergang van de

aandelenmarkten. Hoewel in 2004 slechts sprake was van een

bescheiden aantal wanbetalingen, kan een terugkeer naar een

periode van excessieve wanbetalingen een sterk negatief effect

hebben op de bedrijfsvoering, operationele resultaten en

vermogenspositie van AEGON. Ditzelfde geldt voor overige

waardedalingen van effecten en leningen.

AEGON bewaakt het kredietrisico per tegenpartij,

bedrijfssector en beleggingscategorie. Daarbij worden

deterministische en stochastische kredietrisicomodellen

gehanteerd ter beoordeling van het risicoprofiel en de daaruit

voortvloeiende gevolgen voor de winst en het eigen vermogen in

diverse kredietscenario’s.

Tabel 6 op pagina 46 toont per beoordelingscategorie de

beleggingsportefeuilles voor algemene rekening van de

belangrijkste landenunits van AEGON.

De landenunits hanteren specifieke richtlijnen voor het

vaststellen van een aanvaardbaar niveau van kredietrisico en

treffen voorzieningen voor verliezen als gevolg van wanbetaling.

AEGON houdt op groepsniveau toezicht op de totale risicopositie

van de landenunits jegens tegenpartijen. Daartoe worden de

kredietposities van alle landenunits samengevoegd om het totale

kredietrisico te kunnen vaststellen. Ter beheersing van het

kredietrisico hanteert AEGON per tegenpartij een kredietlimiet

die op alle kredietrisico´s van toepassing is. Per tegenpartij
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worden alle kredietrisico’s opgeteld en vervolgens afgezet tegen

de kredietlimieten van de landenunits en de kredietlimieten op

groepsniveau. 

De limieten op groepsniveau staan vermeld in tabel 7.

Tabel 7

KREDIETLIMIETEN PER TEGENPARTIJ OP GROEPSNIVEAU 1

(in miljoenen EUR)

KREDIETBEOORDELING LIMIET

AAA 1.000

AA 1.000

A 750

BBB 500

BB 250

B 125

CCC of lager 50

1 De rating voor vastrentende leningen van de uitgevende instelling wordt gehanteerd bij
toepassing van de kredietlimiet per tegenpartij.

Indien een verlaging van de kredietbeoordeling tot gevolg heeft

dat het kredietrisico de vastgestelde limiet overschrijdt, moet dit

risico — zodra dit praktisch uitvoerbaar is — worden teruggebracht

binnen de vastgestelde limiet. De limieten zijn afhankelijk van de

kwaliteit van het betreffende waardepapier. In alle gevallen geldt

dat van deze limieten uitsluitend mag worden afgeweken na

uitdrukkelijke, voorafgaande goedkeuring van het hoger

management van AEGON.

Als onderdeel van de normale bedrijfsvoering houdt AEGON

voorzieningen voor kredietrisico’s aan. In de loop van 2004 heeft

AEGON een bedrag van EUR 195 miljoen aan de voorzieningen

voor kredietrisico’s toegevoegd, terwijl een bedrag van EUR 167

ten laste van deze voorzieningen is gebracht uit hoofde van

wanbetalingen. Overige mutaties hadden een positief effect van

EUR 53 miljoen op de voorziening. Dit resulteerde ultimo 2004 in

een saldo van EUR 341 miljoen (2003: EUR 260 miljoen).

BEURSRISICO’S EN OVERIGE RISICO’S

De fluctuaties op de aandelen-, vastgoed- en kapitaalmarkten

hebben in het verleden nadelige gevolgen gehad voor de

winstgevendheid en de vermogenspositie van AEGON en voor de

verkoop van aan aandelen gerelateerde producten. Ook in de

toekomst kan dit het geval zijn. Risico’s ten aanzien van de

aandelen-, vastgoed- en kapitaalmarkten doen zich voor bij zowel

de activa als de passiva. Bij de activa is sprake van risico als

gevolg van de directe beleggingen in aandelen, waarbij de

gevolgen van de volatiliteit van het rendement en het

beleggingsresultaat (bijna) geheel voor rekening van AEGON

komen. Afgezien van de algemene economische neergang hebben

ook terreuraanslagen gezorgd voor een sterke daling van de

waarde van aandelen waarin AEGON belegt en deze situatie kan

voortduren.

Aan de passiefzijde worden risico’s gelopen bij aan aandelen

gerelateerde producten waarbij gelden worden belegd in door de
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RISICO- EN KAPITAALMANAGEMENT

polishouder te selecteren fondsen en waarbij het risico

grotendeels voor rekening van de polishouder blijft. Tot deze

producten behoren variabele annuities, variable universal life

verzekeringen, beleggingsfondsen en aan beleggingsfondsen

gekoppelde producten. AEGON ontvangt doorgaans een

vergoeding over het beleggingssaldo van deze producten en loopt

dus risico ten aanzien van het beleggingsresultaat. Sommige

producten van AEGON bieden een minimumrendement of

garanties afhankelijk van het in leven zijn van de polishouder of

het in stand blijven van de polis. AEGON loopt risico wanneer het

beursrendement beneden dit garantieniveau blijft, waardoor

wellicht extra voorzieningen getroffen moeten worden ten

behoeve van de gegarandeerde toekomstige uitkeringen. AEGON

loopt eveneens risico indien het rendement onvoldoende is om de

overlopende acquisitiekosten af te schrijven. In bepaalde situaties

kan het nodig zijn dat AEGON versneld op de overlopende

acquisitiekosten moet afschrijven en extra voorzieningen moet

treffen voor de gegarandeerde minimumuitkeringen, hetgeen een

vermindering betekent van de nettowinst en het eigen vermogen.

Bovendien is het mogelijk dat sommige spaar- en beleggings-

producten van AEGON onder invloed van fluctuerende

aandelenkoersen of een slecht beursklimaat fors aan populariteit

gaan inboeten, hetgeen tot een lagere productie en winst leidt.

Tabel 8 toont de aandelenbeleggingen voor algemene rekening

van AEGON.

De aandelen-, vastgoed- en overige niet-vastrentende

portefeuilles voor algemene rekening van AEGON USA en AEGON

Nederland vertegenwoordigen 98% van de totale aandelen-,

vastgoed- en overige niet-vastrentende portefeuilles voor

algemene rekening van de AEGON Groep. Van alle landenunits

belegt AEGON Nederland het meest in aandelen, niet alleen in

absolute bedragen maar ook als percentage van de totale

beleggingen voor algemene rekening. De aandelenportefeuille van

AEGON Nederland is gediversificeerd en wereldwijd gespreid en

bevat ook zogeheten 5%-belangen in Nederlandse

ondernemingen, waaronder niet-aflosbare preferente aandelen.

Tabel 9 geeft de jaareinde stand van enkele belangrijke

beursindices.

Tabel 9

Ultimo 2000 2001 2002 2003 2004

S&P 500 1.320 1.148 880 1.112 1.212

Nasdaq 2.471 1.950 1.336 2.003 2.175

FTSE 100 6.222 5.217 3.940 4.477 4.814

AEX 638 507 323 338 348

Het eigen vermogen van AEGON wordt direct beïnvloed door

schommelingen op de aandelen- en vastgoedmarkten. Met ingang

van 2004 hanteert AEGON niet langer de indirecte

opbrengstmethode. In plaats daarvan worden gerealiseerde

winsten en verliezen op aandelen en vastgoed ten gunste of ten

laste gebracht van de winst- en verliesrekening. Het is mogelijk

dat de nettowinst als gevolg hiervan gevoeliger wordt voor

schommelingen op de aandelen- en vastgoedmarkten. Bovendien

wordt de nettowinst beïnvloed door de hoogte van de

beheervergoedingen op beleggingen voor rekening van

polishouders, de afschrijvingen op overlopende acquisitiekosten

en toevoegingen aan de voorzieningen voor gegarandeerde

minimumuitkeringen. Tabel 10 op pagina 49 toont de

gevoeligheid van de nettowinst en het eigen vermogen voor

bewegingen op de aandelen- en vastgoedmarkten. De

gevoeligheid van het eigen vermogen en de nettowinst in relatie

tot de aandelen- en vastgoedmarkten houdt verband met

veranderingen in de marktwaarde van de portefeuilles van

AEGON, veranderingen in de afschrijvingen op overlopende

acquisitiekosten, pensioenbijdragen ten behoeve van AEGON

medewerkers en waar nodig toevoegingen aan de voorzieningen

voor gegarandeerde minimumuitkeringen. De belangrijkste reden

voor het niet-lineair zijn van de resultaten is dat een sterkere

daling kan leiden tot extra afschrijvingen op overlopende

acquisitiekosten en tot extra toevoegingen aan de voorzieningen

voor gegarandeerde minimumuitkeringen. Een minder sterke

daling heeft dat effect wellicht niet.

Tabel 8

AANDELEN, VASTGOED EN OVERIGE NIET-VASTRENTENDE WAARDEN ALGEMENE REKENING
(in miljoenen

AEGON AEGON AEGON OVERIGE
AMERIKA NEDERLAND UK LANDEN TOTAAL

ACTIVA (in USD) (in EUR) (in GBP) (in EUR) (in EUR)

Aandelenfondsen 546 317 41 3 779

Gewone aandelen1 629 2.541 15 30 3.054

Preferente aandelen 709 779 0 9 1.309

Vastgoed 783 1.675 0 50 2.300

Hedge-fondsen 1.481 223 0 0 1.310

Kredietbeleggingsstrategieën 306 0 0 0 225

Totale positie in aandelen, vastgoed en 
overige niet-vastrentende waarden 4.455 5.534 56 92 8.977

1 Van de gewone aandelen bij Nederland gepresenteerd, is EUR 643 miljoen geïnvesteerd in een vastgoedonderneming en wordt derhalve intern betrokken bij de vastgoedpositie.
Ten behoeve van bovenstaande tabel wordt dit risico onder vastgoed verantwoord.
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DERIVATENRISICO

AEGON heeft te maken met valutaschommelingen, veranderingen

in de marktwaarde van zijn beleggingen, de gevolgen van

wijzigingen in de rentemarges en credit spreads en

veranderingen in sterftecijfers en het langlevenrisico. AEGON

maakt gebruik van gangbare financiële derivaten, zoals

renteswaps, opties, futures en valutacontracten, om risico’s met

betrekking tot beleggingen voor algemene rekening enerzijds en

leningen anderzijds af te dekken. Het is mogelijk dat niet alle

risico’s waaraan AEGON blootstaat, in voldoende mate door

middel van derivaten te managen zijn. Daarnaast bestaat de kans

dat de wederpartij bij een derivatencontract de verplichtingen

jegens AEGON niet nakomt. Beide situaties kunnen aanzienlijke

nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, de

operationele resultaten en de vermogenspositie van AEGON.

LIQUIDITEITSRISICO

Liquiditeitsrisico’s zijn inherent aan een groot deel van de

activiteiten van AEGON. Alle beleggingen die worden aangekocht

en alle verplichtingen die verkocht worden, hebben hun eigen

unieke liquiditeitskenmerken. Sommige verplichtingen zijn

opeisbaar, terwijl sommige activa weinig liquide zijn, zoals

onderhandse leningen, hypothecaire leningen, vastgoed en

belangen in limited partnerships. Mocht AEGON op korte termijn

een meer dan normale behoefte hebben aan liquide middelen,

dan kan het problematisch zijn om deze beleggingen tegen een

aantrekkelijke prijs en/of tijdig van de hand te doen.

VERZEKERINGSRISICO

De resultaten van AEGON zijn grotendeels afhankelijk van de

mate waarin de werkelijke uitkeringen in overeenstemming zijn

met de uitgangspunten die bij de prijsstelling van producten en

bij het bepalen van de hoogte van de technische voorzieningen

en de aansprakelijkheid op schadevergoeding zijn gehanteerd.

Naarmate de werkelijke resultaten minder gunstig zijn dan werd

aangenomen bij het bepalen van die verplichtingen, kan dat de

winst drukken. Indien structureel sprake is van hogere

uitkeringen, kan AEGON zich bovendien genoodzaakt zien om de

voorzieningen naar boven bij te stellen, hetgeen het resultaat
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verder drukt. Daarnaast zijn bepaalde acquisitiekosten met

betrekking tot de verkoop van nieuwe polissen en de verwerving

van bestaande polissen geactiveerd op de balans. Deze kosten

worden over een periode van een aantal jaren afgeschreven ten

laste van het resultaat. Indien de veronderstellingen betreffende

het toekomstige winstpotentieel van deze polissen (zoals

toekomstige uitkeringen, beleggingswinst en kosten) onjuist

blijken te zijn, moeten deze kosten wellicht versneld worden

afgeschreven, aangezien er onvoldoende baten tegenover staan.

Dit kan een sterk negatief effect hebben op de bedrijfsvoering,

de operationele resultaten en de vermogenspositie van AEGON.

Verzekeringsrisico’s houden onder meer verband met

polisafkopen, polisuitkeringen, bijvoorbeeld ingeval van

overlijden, en poliskosten. In het algemeen loopt AEGON risico

wanneer het aantal polisafkopen toeneemt, omdat het voor

AEGON niet altijd mogelijk is om de afsluitkosten bij de verkoop

van een product volledig terug te verdienen, ondanks de in

rekening gebrachte commissie en afkoopkosten of

afkoopvergoedingen. Wat het overlijdensrisico betreft, wordt op

bepaalde producten van AEGON risico gelopen als het

sterftecijfer toeneemt, zoals overlijdensrisicoverzekeringen, en

wordt op bepaalde producten risico gelopen als het sterftecijfer

afneemt, zoals annuity-producten. AEGON loopt tevens risico

wanneer de kosten hoger zijn dan door het management werd

aangenomen.

De diverse verzekeringsrisico’s worden actief door AEGON

bewaakt en beheerd. Ingeval de werkelijke resultaten opmerkelijk

afwijken van de prognoses worden mutaties in de winst en

reserves geanalyseerd aan de hand van de attributiemethode om

inzicht te verkrijgen in de achterliggende oorzaken. Voorts

worden door de landenunits van AEGON ervaringsstudies gedaan

naar de veronderstelingen voor verzekeringsrisico’s, waarbij de

ervaringen van AEGON vergeleken worden met die binnen de

branche en de ervaringen van beide op basis van de historische

achtergrond van de betreffende oorzaak gecombineerd en

gewogen worden om tot goede veronderstelingen te komen.

Wanneer de poliskosten voor bepaalde producten flexibel zijn,

gebruikt AEGON deze analyses als basis voor kosten-

aanpassingen, waarbij getracht wordt rekening te houden met de

Tabel 10

GEVOELIGHEID VAN DE NETTOWINST EN HET EIGEN VERMOGEN IN RELATIE TOT AANDELEN- EN VASTGOEDMARKTEN 1,2,3

Gemiddeld geschat effect  Gemiddeld geschat effect 
Plotselinge wijziging  op nettowinst op eigen vermogen

Stijging aandelen 10% EUR 1 26 miljoen EUR 371 miljoen
Daling aandelen 10% EUR —96 miljoen EUR —341 miljoen
Daling aandelen 20% EUR —287 miljoen EUR —693 miljoen

Stijging vastgoed 10% EUR 0 miljoen EUR 1 76 miljoen
Daling vastgoed 10% EUR —15 miljoen EUR —176 miljoen
Daling vastgoed 20% EUR —43 miljoen EUR —352 miljoen

1 Deze tabel is gebaseerd op Nederlandse waarderingsgrondslagen. De gemelde effecten mogen niet als basis worden gebruikt voor indicaties of voorspellingen van de gevolgen
voor de nettowinst en het eigen vermogen in 2005, aangezien met ingang van 1 januari 2005 de nieuwe IFRS-regels worden toegepast. De verschillen tussen de Nederlandse
grondslagen en IFRS met betrekking tot risicogevoeligheden doen zich naar verwachting het meest voelen bij wijzigingen van de rentevoet, veranderingen op de aandelenmarkten
en gewijzigde wisselkoersverhoudingen.

2Uitgangspunten: geen wisselwerking tussen markten en risico’s; ongewijzigde situatie voor alle overige activa en passiva; beperkte implementatie van beheersmaatregelen. 
Alle procentuele wijzigingen hebben betrekking op de nettowinst en het eigen vermogen. De effecten zijn zelden lineair en kunnen derhalve niet geëxtrapoleerd worden voor
grotere stijgingen of dalingen. Het geschatte effect op het nettovermogen is exclusief het effect op de nettowinst, dat afzonderlijk in de tabel wordt vermeld.

3Het effect van bewegingen op de aandelen- en vastgoedmarkten is weergegeven als een eenmalige stijging of daling van de wereldwijde aandelen- en vastgoedmarkten per
31 december 2004.

AR04_NED_043-052.qxd  31-03-2005  11:34  Pagina 49



belangen van zowel de polishouders als de aandeelhouders.

Bovendien is het voor AEGON mogelijk om het kostenniveau te

drukken, zodat ongunstige kostenafwijkingen gecompenseerd

worden. Tabel 1 1 toont de gevoeligheid van de nettowinst en het

eigen vermogen voor diverse verzekeringsrisico’s.

NIEUWE PRODUCTEN

Ongeacht of bepaalde producten al dan niet geschikt zijn voor

klanten van AEGON en ongeacht of de door AEGON en/of

tussenpersonen verstrekte productinformatie al dan niet juist is,

kan AEGON te maken krijgen met schadeclaims van klanten en

met negatieve publiciteit wanneer die producten tot verliezen

leiden of niet het verwachte rendement opleveren. De kans op

schadeclaims is wellicht het grootst bij nieuwe producten, die nog

niet zo goed doorgrond worden en slechts een korte historische

rendementsontwikkeling hebben. Schadeclaims kunnen een

belangrijk negatief effect hebben op de bedrijfsvoering, de

reputatie en de vermogenspositie van AEGON.

WIJZIGINGEN IN DE BELASTINGWETGEVING 

Verzekeringsproducten bieden bepaalde fiscale voordelen, met

name in de Verenigde Staten en Nederland, waar de belasting-

heffing over lijfrente- en levensverzekeringspremies en het

daarmee opgebouwde kapitaal onder bepaalde voorwaarden en

binnen bepaalde grenzen wordt uitgesteld. Als er al belasting

over het opgebouwde kapitaal betaald moet worden, gebeurt dit

pas op het moment dat het kapitaal tot uitkering komt. Het

Amerikaanse Congres heeft herhaaldelijk wettelijke maatregelen

overwogen om het uitstellen van belastingheffing op de

waardegroei van bepaalde annuity-  en levenproducten af te

schaffen. Verder heeft het Amerikaanse Congres in 2001 de

successierechten verlaagd; over de mogelijkheid van volledige

afschaffing van successierechten wordt nog steeds

gediscussieerd, hetgeen van invloed kan zijn op (de verkoop van)

verzekeringsproducten in de Verenigde Staten. 

Door recente wijzigingen in de Nederlandse fiscale wetgeving zijn

bepaalde levenproducten van AEGON voor particulieren minder

aantrekkelijk geworden. Het huidige kabinet heeft aangegeven

dat nadere fiscale wijzigingen worden overwogen waardoor de

fiscale voordelen van een aantal AEGON producten, waaronder

bedrijfsspaarregelingen, zouden komen te vervallen. Wijzigingen

in de Amerikaanse of de Nederlandse fiscale wetgeving waardoor

producten van AEGON getroffen worden, kunnen een sterk

nadelig effect hebben op de bedrijfsvoering, de operationele

resultaten en de vermogenspositie van AEGON.

OVERIGE RISICO’S

RATINGS

Ratings die een beoordeling geven voor het vermogen om claims

uit te keren en financiële kracht, zijn medebepalend voor de

concurrentiepositie van verzekeraars. Een (potentiële) verlaging

van de rating van AEGON of van een dochtermaatschappij kan

onder meer leiden tot een sterke stijging van het aantal

polisafkopen en opzeggingen door verzekeringnemers. Om de

contante uitkeringen te financieren die daaruit voortvloeien,

zullen beleggingen moeten worden verkocht, met inbegrip van

niet-liquide beleggingen, en wellicht tegen zodanige prijzen dat

beleggingsverliezen worden geleden. Als gevolg van deze

contante uitkeringen aan verzekeringsnemers zullen zowel het

totaal belegde vermogen als de nettowinst afnemen. Een ander

gevolg van deze polisafkopen is dat AEGON zich wellicht

genoodzaakt zal zien om versneld op de acquisitiekosten af te

schrijven, waardoor de nettowinst verder daalt. 

Bovendien kan een (potentiële) verlaging van de rating een

negatief effect hebben op de relaties met broker-dealers, banken,

agenten en andere distributeurs van producten en diensten van

AEGON. Dit kan dan leiden tot lagere (toekomstige) verkopen en

een vermindering van AEGON’s concurrentievermogen, hetgeen

een sterk negatief effect kan hebben op de bedrijfsvoering, de
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Tabel 11

GEVOELIGHEID VAN DE NETTOWINST EN HET EIGEN VERMOGEN IN RELATIE TOT VERZEKERINGSRISICO’S 1,2,3

Gemiddeld geschat effect Gemiddeld geschat effect 
Gevoeligheid voor verzekeringsrisico  op nettowinst op nettowinst

Stijging afkopen 20% EUR —62 miljoen EUR —62 miljoen
Stijging sterftecijfer 10% EUR —58 miljoen EUR —58 miljoen
Daling sterftecijfer 10% EUR 59 miljoen EUR 59 miljoen
Kostenstijging 10% EUR —95 miljoen EUR —95 miljoen

1 Deze tabel is gebaseerd op Nederlandse waarderingsgrondslagen. De gemelde effecten mogen niet als basis worden gebruikt voor indicaties of voorspellingen van de gevolgen
voor de nettowinst en het eigen vermogen in 2005, aangezien met ingang van 1 januari 2005 de nieuwe IFRS-regels worden toegepast.

2Uitgangspunten: geen wisselwerking tussen markten en risico’s; ongewijzigde situatie voor alle overige activa en passiva; beperkte implementatie van beheersmaatregelen. Alle
procentuele wijzigingen hebben betrekking op de nettowinst en het eigen vermogen. De effecten zijn zelden lineair en kunnen derhalve niet geëxtrapoleerd worden voor grotere
stijgingen of dalingen.

3Het uitgangspunt bij de sterftegevoeligheid is dat het sterftecijfer voor alle producten tegelijkertijd toeneemt of afneemt, ongeacht of op een product winst of verlies wordt
gerealiseerd bij een bepaalde ontwikkeling in de sterftecijfers.

Tabel 12

RATINGS

S&P rating S&P outlook Moody’s rating Moody’s outlook

AEGON USA AA Stable Aa3 Stable
AEGON Nederland AA Stable Niet beoordeeld Niet beoordeeld
Scottish Equitable AA Stable A1 Stable
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oprationele resultaten en de vermogenspositie. Een verlaging kan

tevens leiden tot verhoogde financieringslasten. 

In 2004 handhaafde Standard & Poor’s (S&P) de rating van de

kredietwaardigheid van de tegenpartij bij obligaties van AEGON

op A+ met stable outlook. Moody’s handhaafde de beoordeling

van de niet door zekerheden gedekte obligaties van AEGON op

A2 en wijzigde de negative outlook in stable. In juli 2004 heeft

S&P de outlook van Scottish Equitable’s AA rating gewijzigd van

negative in stable.

In tabel 12 op pagina 50 is een overzicht opgenomen van de

ratings en de outlook van S&P en Moody’s ten aanzien van de

financiële kracht van de verzekeringsbedrijven.

INFORMATIETECHNOLOGIE 

Hoewel IT-systemen en processen specifiek bedoeld zijn voor het

verwerken van ingewikkelde transacties en zodanig ontworpen

zijn dat systeemstoringen, fraude, beveiligingslekken,

verwerkingsfouten en overtredingen van wet- en regelgeving

zoveel mogelijk worden beperkt, kunnen fouten of storingen een

sterk negatief effect hebben op de operationele resultaten en de

reputatie van AEGON.

RAMPEN

Natuurrampen, terrorisme en brand kunnen een onderbreking

van de activiteiten van AEGON tot gevolg hebben, grote schade

veroorzaken aan gebouwen en apparatuur en leiden tot

belangrijke personele verliezen en vernietiging van bedrijfs- en

klantgegevens. Indien in de bedrijfscontinuïteitsplannen van

AEGON onvoldoende rekening wordt gehouden met een

dergelijke situatie, kan dit langdurig nadelige gevolgen hebben

voor de bedrijfsvoering, de operationele resultaten, de reputatie

en de vermogenspositie van AEGON. 

WIJZIGINGEN IN WET- EN REGELGEVING 

In alle landen waar de onderneming actief is, zijn de

verzekeringsactiviteiten van AEGON onderhevig aan uitgebreide

regelgeving en toezicht. Het primaire doel van deze regelgeving

is bescherming te bieden aan polishouders, niet aan de houders

van AEGON waardepapier. Wijzigingen in de huidige wet- en

regelgeving op het gebied van verzekeringen kunnen van invloed

zijn op de producten en bedrijfsvoering van AEGON. Bovendien

kunnen veranderingen in de regelgeving op het gebied van

pensioenen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, financiële

dienstverlening, belastingen, aandelenproducten en transacties

negatieve gevolgen hebben op AEGON’s mogelijkheid om nieuwe

polissen te verkopen en op de uitkering op bestaande polissen.

Ook kan nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van

verzekeringen in de toekomst meer restrictief zijn, of tot hogere

kosten leiden, dan onder de huidige regels het geval is.

JURIDISCHE PROCEDURES

AEGON loopt risico’s als gevolg van juridische procedures en van

onderzoeken en maatregelen door toezichthouders in verband

met de activiteiten van AEGON als verzekeraar, emittent,

werkgever, beleggingsadviseur, belegger en belastingbetaler. Het

is moeilijk om de gevolgen van een rechtszaak (met inbegrip van

zogeheten class actions en door toezichthouders te nemen

maatregelen) in te schatten of te kwantificeren. De gevorderde

schade kan zeer hoog zijn. Ook kan het lang duren voordat een

procedure wordt ingesteld en kan de omvang van de procedure

gedurende lange tijd onbekend blijven. Een forse schade-

veroordeling of een zware maatregel door toezichthoudende

instanties kan ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering,

de operationele resultaten en de vermogenspositie van AEGON.

WIJZIGINGEN IN DE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De jaarrekening van AEGON over 2004 is opgesteld conform

Nederlandse waarderingsgrondslagen. Een wijziging in deze

waarderingsgrondslagen, zoals de overgang naar IFRS op 1 januari

2005, kan belangrijke gevolgen hebben voor de gerapporteerde

resultaten, de vermogenspositie en het eigen vermogen van

AEGON, waaronder begrepen de omvang en de volatiliteit van de

gerapporteerde resultaten en van het eigen vermogen.

LIQUIDITEIT EN VERMOGENSSTRUCTUUR

ALGEMEEN  

De AEGON Groep beheert de vermogensstructuur van de

onderneming op diverse niveaus binnen de organisatie. Het

belangrijkste uitgangspunt vormt daarbij het beheer van de

solvabiliteitsniveaus van de werkmaatschappijen naar

maatstaven die in overeenstemming zijn met een solide

vermogensstructuur, binnen vastgestelde bandbreedtes voor het

schuldniveau.

SOLVABILITEIT

AEGON beheert zijn solvabiliteit op het niveau van de landenunits

en van de bedrijfsonderdelen. De doelstelling is om de omvang

van het eigen vermogen minstens te laten voldoen aan de

strengste van de drie volgende normen: de lokale wet- en

regelgeving, 165% van het desbetreffende lokale solvabiliteits-

model van Standard & Poor’s of de intern gehanteerde

vermogenseisen. Gedurende 2004 bleef de solvabiliteit van de

bedrijfsonderdelen op een hoog niveau en beschikten deze

zonder uitzondering over een solvabiliteit die voldoet aan deze

eisen. Ultimo 2004 bedroeg de solvabiliteit van de Amerikaanse

bedrijfsonderdelen 370% van het door de National Association of

Insurance Commissioners gestelde minimumeis.

VERMOGENSBASIS  

AEGON hanteert bepaalde bandbreedtes ten aanzien van het

schuldniveau in de vermogensbasis. De vermogensbasis is het

kapitaal waarmee de kernactiviteiten worden gefinancierd. De

vermogensbasis bestaat uit eigen vermogen, risicodragend

waardepapier en (achtergestelde) leningen. AEGON hanteert als

doelstelling een vermogensbasis welke voor ten minste 70%

bestaat uit eigen vermogen, minimaal 5% risicodragend

waardepapier en maximaal 25% (achtergestelde) leningen.

Ultimo 2004 was het schuldniveau van AEGON binnen deze

bandbreedte. Het eigen vermogen vertegenwoordigde 72% van

de vermogensbasis, (achtergestelde) leningen 12% en

risicodragend waardepapier 16%. In de tweede helft van 2004

heeft AEGON N.V. Junior Perpetual Capital Securities uitgegeven
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in afzonderlijke tranches van EUR 950 miljoen en USD 500

miljoen ter herfinanciering van schuld en ter versterking van de

vermogensbasis. De ratio eigen vermogen/vermogensbasis blijft

stabiel en lag gedurende de verslagperiode ongeveer op

hetzelfde niveau.

De vermogensbasis van AEGON kan in de toekomst de

gevolgen ondervinden van nieuwe eisen die voortvloeien uit de

huidige wetgeving in Nederland. Ingevolge de IFRS-grondslagen

verandert de samenstelling van het gerapporteerde eigen

vermogen en zal het eigen vermogen ook meer fluctueren.

AEGON zal de ontwikkeling van de vermogensratio’s onder IFRS

nauwlettend volgen en de gehanteerde definities zo nodig

herzien om binnen de historische bandbreedtes te blijven, zodat

ook in de toekomst sprake is van een hoge solvabiliteit.

EIGEN VERMOGEN 

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2004 EUR 14.413

miljoen tegen EUR 13.947 miljoen ultimo 2003. Deze stijging van

EUR 466 miljoen is grotendeels een gevolg van de nettowinst van

EUR 1.663 miljoen, deels teniet gedaan door onder andere

koersverschillen ten bedrage van EUR 775 miljoen en dividend in

contanten van EUR 351 miljoen.

LIQUIDITEIT EN FINANCIERING MET VREEMD VERMOGEN

Uitgangspunt van de financieringsstrategie blijft een uitstekende

toegang tot de internationale kapitaalmarkten tegen lage kosten.

In het kader van deze strategie streeft AEGON ernaar om

obligatieleningen te plaatsen met een zodanige omvang dat deze

voldoen aan de criteria voor opname in belangrijke kapitaal-

marktindices. Met het oog daarop steunt AEGON het onder-

houden van liquide secundaire markten in deze effecten door

banken. AEGON richt zich tevens op particuliere beleggers, zoals

blijkt uit de succesvolle uitgifte van de Junior Perpetual Capital

Securities. Deze focus op de beleggersmarkt voor vastrentende

waarden wordt verder ondersteund door een actief investor

relations programma, zodat beleggers goed geïnformeerd blijven

over de strategie en de resultaten van AEGON. 

Het meeste schuldpapier van de groep wordt uitgegeven door

AEGON N.V. en door twee maatschappijen waarvoor AEGON N.V.

garant staat. AEGON N.V. heeft van zijn reguliere toegang tot de

kapitaalmarkten gebruikgemaakt door onderhandse leningen te

plaatsen in het kader van het Euro Medium Term Notes Program

(USD 6 miljard) en een afzonderlijke Amerikaanse shelf

registration. Het Euro Commercial Paper Program van AEGON

(USD 2 miljard) en het Euro Commercial Paper Program van

AEGON Funding Corp. (USD 4,5 miljard; gegarandeerd door

AEGON N.V.) bieden indien nodig toegang tot de internationale en

Amerikaanse geldmarkten. Daarnaast maakt AEGON N.V. gebruik

van een US Domestic Commercial Paper Program ter waarde van

USD 300 miljoen. AEGON beschikt over back-up kredietfaciliteiten

voor uitstaande bedragen in het kader van de Commercial Paper

Programs. De door banken — alle met een uitstekende rating —

beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten bedragen in totaal ruim

USD 3 miljard. Tevens beschikt AEGON over aanvullende

kredietfaciliteiten. Ultimo 2004 had AEGON N.V. een schuld van

EUR 2,0 miljard ingevolge het Medium Term Notes Program en

een schuld van EUR 95 miljoen uit hoofde van de diverse

Commercial Paper Programs.

De operating leverage maakt geen deel uit van de vermogens-

basis. Ultimo 2004 bedroeg de operating leverage EUR 1,0

miljard (2003: EUR 2,9 miljard). De operating leverage is in 2004

afgenomen als gevolg van de contante opbrengst uit de verkoop

van de financierings- en containerverhuuractiviteiten van TFC. Dit

werd deels gecompenseerd door de uitgifte van EUR 500 miljoen

aan tienjaars vastrentende notes en EUR 75 miljoen aan

vijftienjaars vastrentende notes ter financiering van de

zekerheidsstelling ten behoeve van de herverzekerings-

activiteiten van AEGON USA, bij wijze van alternatief voor de

huidige letter of credit vereisten. De resterende operating

leverage houdt met name verband met de financiering van TFC

en zijn dochtermaatschappijen.

Interne liquiditeit wordt gecreëerd door de uitkering van een

eventueel surplus aan kapitaal of liquide middelen door de

bedrijfsonderdelen. Deze uitkeringen kunnen echter aan

beperkingen onderhevig zijn op grond van (lokale) wet- en

regelgeving. De bedrijfsonderdelen beheren hun liquiditeit

daarnaast op basis van de beleggingsportefeuilles. 

De duration van de schulden en de rentestructuur van AEGON

wordt beheerd aan de hand van de duration van kapitaals-

bestanddelen die betrekking hebben op de investeringen in

dochtermaatschappijen, zulks afhankelijk van de liquiditeits-

behoefte en de vermogens- en overige vereisten. Van de

schulden van AEGON begrepen in de vermogensbasis op

31 december 2004 vervalt circa EUR 0,7 miljard binnen drie jaar,

EUR 0,9 miljard tussen drie en vijf jaar en EUR 1,4 miljard na vijf

jaar. AEGON is van mening dat het werkkapitaal, tezamen met de

diverse leningen en kredietfaciliteiten, in ruime mate voldoet aan

de huidige liquiditeitsbehoefte van de groep.

Den Haag, 2 maart 2005
De Raad van Bestuur
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ALGEMENE REKENING

Op levenproducten voor algemene rekening draagt AEGON het
beleggingsrisico, verdient een marge (bestaande uit het verschil
tussen de beleggingsresultaten en aan klanten gecrediteerde
rente) en realiseert sterfteresultaat en/of een combinatie
daarvan.

TRADITIONELE LEVENSVERZEKERINGEN 

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

particulieren (onafhankelijke) tussenpersonen
pensioenfondsen brokers
bedrijven directe verkoop
banken worksite marketing

financiële instellingen

Traditionele levensverzekeringen droegen voor 33% bij aan het
resultaat van de productsegmenten1 van AEGON in 2004 (2003:
41% en 2002: 68%). Traditionele levensverzekeringen bestaan
uit doorlopende en tijdelijke levensverzekeringen. Deze
producten worden verkocht aan particulieren, pensioenfondsen,
bedrijven en banken via (onafhankelijke) tussenpersonen, directe
verkoop, worksite marketing en financiële instellingen in de
Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada,
Hongarije, Slowakije, Spanje, Taiwan en China.

Doorlopende levensverzekeringen geven levenslange
financiële bescherming. De meeste doorlopende polissen hebben
een spaarcomponent die tijdens de looptijd van de polis onbelast
aangroeit met een gegarandeerd minimumpercentage en kan
worden gebruikt voor het financieren van diverse financiële
doelstellingen, zoals bijvoorbeeld een pensioen. Klanten kunnen
kiezen voor tussentijdse opname van de spaarcomponent onder
aftrek van eventuele kosten voor vervroegde opname of voor
uitkering bij een vooraf overeengekomen gebeurtenis, zoals bij
overlijden van de verzekerde. Bij een doorlopende levens-
verzekering blijven de premies in de meeste gevallen gedurende
de looptijd van de polis gelijk. Een universal life product is een
andere vorm van een doorlopende levensverzekering met een
variabele premie of een koopsom. Het gaat hier om een flexibel
contract waarbij de klant vrijer is om te bepalen wanneer en
hoeveel premie hij of zij betaalt, binnen een bepaald minimum en
maximum. Bij universal life producten geldt dat hoe meer premie
de klant betaalt, hoe groter het spaarsaldo wordt. De rente
waartegen de spaarcomponent wordt opgebouwd, wordt
periodiek aangepast. Bij een universal life product wordt
uitgegaan van een vastgestelde minimumrente, die wordt
uitgekeerd over de spaarcomponent van de polis. Tevens is een
geïndexeerde versie van het universal life product verkrijgbaar,
waarbij de gecrediteerde rente gekoppeld is aan de opwaartse en
neerwaartse bewegingen van een bepaalde beursindex. De
geïndexeerde polis kent geen minimumrente. 

Tijdelijke levensverzekeringen bieden dekking gedurende een
bepaalde periode. De klant kan zelf de verzekeringsduur en het
verzekerd bedrag bepalen. Deze verzekering keert uitsluitend uit
bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd. Tijdelijke
levensverzekeringen hebben geen spaarcomponent. De polissen
kunnen na afloop meestal worden verlengd, waarbij doorgaans de
premie wordt verhoogd. Sommige tijdelijke levensverzekeringen

in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (zoals die
verbonden aan een hypothecaire lening of aan opgenomen
krediet) voorzien in een overlijdensuitkering die volgens een
vastgestelde staffel lager wordt naarmate de looptijd vordert. Het
percentage waarmee de uitkering wordt verlaagd, komt meestal
overeen met de vermindering van de hoofdsom van de lening.

Onder de categorie traditionele levensverzekeringen vallen
ook levensverzekeringen die deel uitmaken van pensioen-
regelingen met gegarandeerde uitkeringen, kapitaal-
verzekeringen bij leven, individuele pensioenproducten en
collectieve risicoproducten. Bank- en company-owned life
insurance (BOLI/COLI) producten worden gebruikt voor de
financiering van employee benefits, waarbij gewoonlijk de
belangrijkste werknemers van een bedrijf verzekerd zijn.

Als onderdeel van de traditionele levenportefeuille biedt
AEGON USA traditionele risico- en financiële herverzekeringen,
facultatieve en contractuele underwriting services, diensten op
het gebied van productontwikkeling en wholesale van tijdelijke
levensverzekeringen. Daarnaast is AEGON USA binnen deze
portefeuille actief op het gebied van co-assurantie en modified
co-assurantie met betrekking tot fixed en variabele annuities. 
Bij deze producten ligt de nadruk op grote primaire verzekeraars
en overige belangrijke financiële dienstverleners. De
herverzekeringen worden ook rechtstreeks afgesloten met
cliënten van de cedent en niet zozeer via tussenpersonen.

FIXED ANNUITIES

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

particulieren (onafhankelijke) tussenpersonen
pensioenfondsen financiële instellingen

brokers
directe verkoop

Fixed annuities droegen voor 14% bij aan het resultaat van de
productsegmenten1 van AEGON in 2004 (2003: 15% en 2002:
3%). Fixed annuities worden verkocht aan particulieren en
pensioenfondsen via financiële instellingen en (onafhankelijke)
tussenpersonen in de Verenigde Staten en Canada, en tevens via
directe verkoop in de Verenigde Staten. 

Een fixed annuity is een contract met aanpasbare
rentetarieven, waarbij een vaste afkoopwaarde en een vaste
minimumuitkering worden gegarandeerd. De fixed annuity-
producten die AEGON USA aanbiedt, betreffen lijfrentepolissen
met een variabele premie of een koopsom, waarbij de uitkering
direct ingaat of wordt uitgesteld. Voor een direct ingaande
annuity wordt meestal een koopsom gestort, waarbij de
uitkeringen over het algemeen binnen een jaar na aankoop
aanvangen. Uitgestelde annuities worden op vaste of
geïndexeerde basis aangeboden, waarbij de polis op een door de
klant gewenst tijdstip na aankoop tot uitkering komt. Op de
einddatum heeft de klant de keuze uit diverse uitkerings-
mogelijkheden, waaronder een uitkering ineens, een levenslange
of een tijdelijke lijfrente. Ingeval de verzekerde voortijdig komt te
overlijden, ontvangt de begunstigde de opgebouwde waarde van
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de overlijdensuitkering. De klant kan de annuity voortijdig
opzeggen, waarna de waarde wordt uitgekeerd verminderd met
de afkoopkosten. Voor fixed annuities geldt een bepaalde
rentevoet, die periodiek door AEGON kan worden aangepast.

Bij een multi-strategy annuity kan de klant kiezen uit
verschillende beleggingsstrategieën en wordt een cumulatieve
levenslange minimumrente gegarandeerd. Tussentijdse opname
van de opgebouwde waarde van de annuity is mogelijk, waarbij
echter afkoopkosten in rekening worden gebracht.

De bedrijven van AEGON in de Verenigde Staten verkopen
collectieve en individuele fixed annuities alsmede 401(k)-
contracten aan het midden- en kleinbedrijf. Collectieve fixed
annuities worden aangeboden tegen een koopsom, waarmee de
annuities voor een groep werknemers worden gefinancierd. De
koopsom is inclusief een vergoeding voor de administratieve
dienstverlening door AEGON na aankoop van de annuity.

GICS EN FINANCIERINGSOVEREENKOMSTEN

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

pensioenfondsen (onafhankelijke) tussenpersonen
financiële instellingen brokers
beleggingsfondsen directe verkoop
overheden
buitenlandse beleggers

Guaranteed investment contracts (GICs) en financierings-
overeenkomsten (FAs) droegen voor 9% bij aan het resultaat van
de productsegmenten1 van AEGON in 2004 (2003: 9% en 2002:
14%). GICs en FAs worden uitsluitend verkocht aan institutionele
beleggers zoals pensioenfondsen, geldmarktfondsen, gemeenten
en Amerikaanse en buitenlandse beleggers en worden veelal ook
gebruikt voor oudedagsvoorzieningen en studiespaarregelingen.
GICs worden voornamelijk verkocht aan beleggers die aan
bepaalde fiscale voorwaarden voldoen, terwijl FAs doorgaans
verkocht worden aan institutionele beleggers die niet aan de
betreffende fiscale voorwaarden voldoen. Deze producten worden
via directe verkoop in de Verenigde Staten en op internationaal
niveau verkocht.

GICs en FAs zijn marge gerelateerde verzekeringsproducten
met een vaste of variabele rente die recht geven op uitkering van
de hoofdsom en een gegarandeerd rendement. Bij sommige
producten ontvangt de klant een rendement dat gerelateerd is
aan de verandering van een gepubliceerde aandelenindex, zoals
de S&P 500. Het contract kan een vaste looptijd hebben (meestal
variërend van zes maanden tot tien jaar) of kan doorlopend zijn.
Bij contracten voor onbepaalde tijd heeft de klant een put optie
waarmee het contract kan worden beëindigd met inachtneming
van een opzegtermijn variërend van drie tot dertien maanden.

AEGON maakt voor de uitgifte van bepaalde financierings-
overeenkomsten gebruik van speciaal voor dat doel opgerichte,
geconsolideerde maatschappijen (special purpose entities) die
gerelateerd zijn aan obligaties met een middellange looptijd of
aan door beleggingen gedekt verhandelbaar toonderpapier.
Ingevolge deze regelingen wordt de opbrengst van elke serie
obligaties of de opbrengst van de uitgifte van het toonderpapier
aangewend voor de aankoop van een financieringsovereenkomst
bij een verzekeringsmaatschappij van AEGON, welke

overeenkomst als zekerheid fungeert voor de betreffende serie.
De betalingsvoorwaarden van elke serie komen in belangrijke
mate overeen met de betalingsvoorwaarden van de
financieringsovereenkomst die als onderpand voor die serie
fungeert.

VOOR REKENING VAN POLISHOUDERS

Bij producten voor rekening van polishouders komt het
beleggingsrisico voor rekening van de polishouder. AEGON
ontvangt vergoedingen voor beheer, administratie en
minimumgaranties. Ook sterfteresultaten vallen aan AEGON toe.

LEVENSVERZEKERINGEN VOOR REKENING VAN

POLISHOUDERS

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

particulieren (onafhankelijke) tussenpersonen
marketingorganisaties
financiële instellingen
worksite marketing
franchiseorganisaties
brokers

Levensverzekeringen voor rekening van polishouders droegen
voor 16% bij aan het resultaat van de productsegmenten1 van
AEGON in 2004 (2003: 13% en 2002: 26%). Deze producten
worden verkocht aan particulieren via (onafhankelijke)
tussenpersonen, marketingorganisaties, financiële instellingen,
worksite marketing, franchiseorganisaties en brokers in de
Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada,
Hongarije, Slowakije, Spanje en Taiwan.

Onder levensverzekeringen voor rekening van polishouders
worden verschillende verzekeringsvormen en pensioenproducten
verstaan, waarbij de overlijdensuitkering en de poliswaarde
afhankelijk zijn van de resultaten van een beleggingsportefeuille
en die hebben in sommige gevallen en onder bepaalde
voorwaarden een garantie. De premies kunnen worden belegd in
verschillende fondsen met een uiteenlopend risico- en
rendementsprofiel, zoals aandelen, obligaties en combinaties
daarvan of beleggingsproducten met een gegarandeerde betaling
van hoofdsom en rente. De klant draagt het beleggingsrisico,
terwijl AEGON inkomsten realiseert bestaande uit een vergoeding
voor het beleggingsbeheer en opslagen voor sterfte en kosten.
De poliswaarde is afhankelijk van het resultaat op de beleggingen
waarvoor de polishouder heeft gekozen. Onder deze categorie
vallen ook variable universal life producten (Verenigde Staten),
spaarkassen (Nederland) en al dan niet winstdelende aan
beleggingsfondsen gekoppelde levensverzekeringen en
pensioenen (Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Spanje en Taiwan).

Variable universal life producten zijn vergelijkbaar met
universal life producten, maar bieden aan de polishouder de
mogelijkheid om voor eigen rekening de beleggingen te
selecteren.

Spaarkassen (Nederland) zijn aan beleggingen gekoppelde
kapitaalverzekeringen bij leven met een winstuitkering volgens
het tontinestelsel. Polishouders kunnen kiezen uit diverse
fondsen waarin de premies worden belegd. Bij overlijden vóór
einddatum keert de spaarkas een overlijdensuitkering uit die
gelijk is aan de premies plus 4% samengestelde intrest, met een
minimum van 1 10% van de fondswaarde gedurende de eerste
helft van de contractperiode. Voor de overlijdensuitkering wordt
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jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. De overlijdens-
uitkering waarvoor de risicopremie wordt berekend, is gelijk aan
de genoemde uitkering aan de polishouder plus eventuele niet-
terugverdiende acquisitiekosten. Bij overlijden wordt het
spaarkassaldo niet uitgekeerd, maar aan het einde van het jaar
verdeeld onder de overblijvende polishouders van de specifieke
jaarkas waartoe de overleden polishouder behoorde (aan het
begin van ieder kalenderjaar start een nieuwe jaarkas). Bij in
leven zijn op de einddatum wordt een bedrag uitgekeerd gelijk
aan de fondswaarde plus het tontinewinstaandeel. Indien gekozen
is voor beleggen in het Mix Fund, is de uitkering minimaal gelijk
aan de betaalde premies.

Unit-linked producten zijn polissen waarbij de polishouder zelf
kan bepalen welk percentage van de premie in een bepaald fonds
wordt belegd. Dit percentage kan later door de polishouder
worden gewijzigd. De uitkering bij overlijden of op de einddatum
is gelijk aan de waarde van de units, in sommige gevallen met
een gegarandeerd minimum. Unit-linked producten hebben in het
algemeen een variabele looptijd en variabele premies.

VARIABELE ANNUITIES

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

particulieren (onafhankelijke) tussenpersonen
pensioenfondsen marketingorganisaties

brokers
financiële instellingen

Variabele annuities droegen voor 7% bij aan het resultaat van de
productsegmenten1 van AEGON in 2004 (2003: 3% en 2002: -
35%). Variabele annuities worden verkocht aan particulieren en
pensioenfondsen via (onafhankelijke) tussenpersonen,
marketingorganisaties, brokers en financiële instellingen in de
Verenigde Staten, Canada en Taiwan.

Variabele annuities geven de klant de mogelijkheid op fiscaal
gunstige wijze te sparen voor de toekomst. Op de einddatum kan
gekozen worden uit een aantal mogelijkheden, afhankelijk van de
inkomensbehoefte van de klant, zoals een uitkering ineens, een
levenslange of een tijdelijke lijfrente. De premies voor variabele
annuity-contracten worden belegd in door de klant te selecteren
fondsen van AEGON en van derden, waaronder obligatie- en
aandelenfondsen, al naar gelang het door de klant gewenste
risiconiveau. De beleggingen en verplichtingen met betrekking
tot deze producten worden juridisch op aparte rekeningen bij de
verzekeringsmaatschappij geboekt en gelden als beleggingen
voor rekening van polishouders. Variabele annuities kunnen
worden aangevuld met diverse aanvullende dekkingen, die
bijvoorbeeld voorzien in een gegarandeerde uitkering bij
overlijden en/of een bonus bij uitkering op de einddatum of bij
opname van het saldo. De poliswaarde van de variabele annuities
is afhankelijk van de fondsresultaten. AEGON realiseert op deze
producten sterfteresultaten, brengt kosten in rekening en
ontvangt vergoedingen voor de diverse aanvullende dekkingen,
waaronder begrepen gegarandeerde uitkeringen bij overlijden en
gegarandeerde minimumuitkeringen. Onder deze productgroep
vallen ook de segregated funds die door AEGON Canada worden
aangeboden.

VERMOGENSBEHEER

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

particulieren (onafhankelijke) tussenpersonen
pensioenfondsen marketingorganisaties
vermogensbeheerders financiële instellingen

directe verkoop

Vermogensbeheer droeg voor 2% bij aan het resultaat van de
productsegmenten1 van AEGON in 2004 (2003: 0,3% en 2002:
0,0%). Deze producten worden verkocht aan particulieren,
pensioenfondsen en vermogensbeheerders via (onafhankelijke)
tussenpersonen, marketingorganisaties, financiële instellingen en
directe verkoop in de Verenigde Staten, Canada, Nederland, het
Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Slowakije.

Het vermogensbeheer van AEGON omvat producten die
inkomsten genereren via de vergoedingen voor vermogens-
beheer, administratieve diensten of risicobeheer met betrekking
tot niet in de balans opgenomen activa (zoals aandelen- en
obligatiefondsen, voor derden beheerde vermogens en
collectieve beleggingstrusts). De bedrijven van AEGON in de
Verenigde Staten bieden diverse beleggingsproducten en
administratieve diensten, individuele en collectieve variabele
annuities, beleggingsfondsen, collectieve beleggingstrusts en
particuliere pensioenregelingen. Wat laatstgenoemde categorie
betreft, richt AEGON zich op de volgende regelingen:

• bedrijfspensioenregelingen die voorzien in een
gegarandeerde uitkering;

• beschikbare premieregelingen voor ondernemingen (401(k)-
regelingen);

• fiscaal gefaciliteerde annuities voor instellingen zonder
winstoogmerk (ingevolge artikel 403(b)) van de
Amerikaanse belastingwet; en

• niet fiscaal gefaciliteerde regelingen voor
overheidsinstellingen en fiscaal vrijgestelde organisaties
(ingevolge artikel 457 van de Amerikaanse belastingwet).

Gebundelde pensioenregelingen worden verkocht aan grote en
middelgrote werkgevers. De beleggingsbenadering die voor de
pensioenmarkt wordt gehanteerd, is die van ‘manager van
managers’, waarbij klanten toegang krijgen tot institutionele
managers voor de belangrijkste beleggingscategorieën. Deze
fondsen zijn verkrijgbaar in een core-and-feeder constructie,
waarbij de core vergelijkbaar is met een beleggingsfonds en de
feeder de institutionele klant een aantal opties biedt die
rechtstreeks gekoppeld zijn aan de resultaten van het
beleggingsfonds, zoals een al dan niet geregistreerde variabele
annuity of niet in de balans opgenomen collectieve
beleggingstrusts of beleggingsfondsen.

De bedrijven in de Verenigde Staten bieden de fondsbeheerder
een overzicht van de beleggingsfondsen die behoren tot
Transamerica IDEX Mutual Funds en van Diversified Investors
Funds Group. AEGON werkt samen met beleggings-
maatschappijen en selecteert en trekt externe beheerders van
diverse beleggingsmaatschappijen aan op basis van hun
prestaties. De externe beheerder fungeert als subadviseur voor
de beleggingsfondsen van AEGON, maar blijft in dienst van de
eigen maatschappij. AEGON ontvangt een vergoeding voor het
beheer van deze beleggingsproducten.

AEGON WERELDWIJD
OVERZICHT PER PRODUCTGROEP VERVOLG

56 AEGON JAARVERSLAG 2004

1 Onder resultaat van de productsegmenten wordt verstaan het resultaat vóór
gerealiseerde winsten en verliezen en exclusief financieringslasten en overige.

AR04_NED_053-074.qxd  31-03-2005  11:39  Pagina 56



Synthetische GICs worden over het algemeen gekarakteriseerd
als niet in de balans opgenomen producten met een beheers-
vergoeding die voornamelijk worden verkocht aan fiscaal erkende
institutionele beleggers, zoals 401(k)-regelingen en overige
pensioenregelingen alsmede studiespaarregelingen. De bedrijven
van AEGON in de Verenigde Staten bieden synthetische GICs aan
op basis van vastrentende beleggingen, waarbij de beleggingen
eigendom blijven van de klant en beheerd worden door de klant
zelf of door een onafhankelijke externe beheerder. Met een
synthetische GIC kunnen fluctuaties in de vermogenswaarde voor
de deelnemers aan de regeling worden beperkt en
corresponderen de uitkeringen met de boekwaarde ingeval de
krachtens de regeling gedane uitkeringsverzoeken de inkomende
kasstromen te boven gaan. Bij bepaalde contracten keert AEGON
voorschotten uit, zodat de klant uitkeringen kan verstrekken.
Over deze voorschotten wordt de marktrente in rekening
gebracht. Het werkelijk behaalde resultaat op beleggingen en
uitkering wordt middels de periodiek aan te passen
rentevergoeding aan de klanten doorgegeven. AEGON sluit
overeenkomsten die liquiditeit bieden ten behoeve van multi-
seller asset-backed commercial paper en ten behoeve van lokale
overheden die schuldpapier met variabele rente uitgeven,
wanneer op de markten voor deze effecten bepaalde
verstoringen optreden. Op grond van deze liquiditeits-
overeenkomsten zal AEGON in het algemeen hoogwaardige
beleggingen aankopen of leningen verstrekken met als
onderpand de activa van de betreffende entiteiten tegen de
marktrente of tegen een hogere rente.

Voorts brengt AEGON beheersvergoedingen in rekening voor
kapitaalmarkttransacties, zoals het schrijven van credit default
swaps, het aangaan van synthetische verplichtingen met
onderpand en het verstrekken van garanties met betrekking tot
fiscaal gunstige beleggingen in vastgoed. De koper van een credit
default swap is verzekerd tegen kredietverliezen van derden.
Ingeval een derde zijn verplichtingen niet nakomt, is AEGON
verplicht om het desbetreffende actief van de verzekerde te
kopen en aan de verzekerde de resterende rente te vergoeden
over schuld en hoofdsom. 

In Canada vindt het vermogensbeheer plaats via diverse
speciale dienstverleners en vermogensbeheerders. Inkomsten
worden gerealiseerd door het verschaffen van administratieve
backoffice diensten waarmee de verkoop van beleggingsfondsen
en segregated fund producten wordt gefaciliteerd. Voorts
genereert een nationaal netwerk van franchisenemers en
agenten op het gebied van financiële planning inkomsten over de
verkoop van producten van niet-gelieerde ondernemingen.
Beheersvergoedingen vloeien ook voort uit portefeuillebeheer en
beleggingsadviezen.

De bedrijven van AEGON in Nederland bieden financieel advies
en vermogensbeheer en zijn betrokken bij bemiddelings-
activiteiten in vastgoed. De activiteiten op het gebied van
financiële advisering omvatten de verkoop van verzekeringen,
pensioenen, hypotheken, financieringen, sparen en beleggen. De
bemiddelingsactiviteiten inzake vastgoed betreffen makelaardij
van woonhuizen, bedrijfspanden alsmede vastgoedbeheer.

AEGON UK heeft zijn belang in een aantal onafhankelijke
financiële adviseurs in het Verenigd Koninkrijk uitgebreid. Deze
onafhankelijke adviseurs leveren adviezen gerelateerd aan de
financiële behoeften van diverse klantengroepen (zowel

particulieren als bedrijven). AEGON UK verleent tevens diensten
op het gebied van vermogensbeheer. 

AEGON Hongarije levert diensten op het gebied van
vermogensbeheer via zijn dochtermaatschappij AEGON Hungary
Investment Fund Management Rt.

ZIEKTEKOSTEN- EN ONGEVALLENVERZEKERINGEN

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

particulieren (onafhankelijke) tussenpersonen
bedrijven brokers 

directe verkoop

Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen droegen voor 13% bij
aan het resultaat van de productsegmenten1 van AEGON in
2004 (2003: 15% en 2002: 19%). Ziektekosten- en
ongevallenverzekeringen worden verkocht aan particulieren en
bedrijven via (onafhankelijke) tussenpersonen, brokers en
directe verkoop in de Verenigde Staten, Canada, Nederland,
Spanje (tot eind 2004) en Hongarije.

AEGON biedt een beperkt assortiment ziektekosten-
verzekeringen, waaronder arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
in Nederland, Spanje en Hongarije en ongevallenverzekeringen
met uitkering bij overlijden of invaliditeit in de Verenigde
Staten. AEGON voert geen producten met een uitgebreide
ziektekostendekking.

AEGON USA biedt tevens verzekeringen voor de behandeling
van kanker en hartkwalen en voor intensieve zorg. Dit betreft
particuliere polissen die door werknemers via hun werkgever
op vrijwillige basis kunnen worden afgesloten en waarvan de
premies worden voldaan door inhouding op het salaris. Deze
polissen keren een bepaald inkomen uit tijdens ziekenhuis-
opname en vergoeden specifieke kosten van verpleging,
operaties, de behandeling van kanker en specialistische
begeleiding van terminale patiënten. Ook eigen bijdragen die
niet worden vergoed door andere ziektekostenverzekeringen en
aanvullende Medicare-producten worden via deze polissen
verzekerd. 

Verzekeringen van AEGON USA voor langdurige verpleging
keren vergoedingen uit aan klanten die langdurige zorg
behoeven wegens ouderdom of ernstige ziekte. Verzekeringen
voor langdurige verpleging bieden dekking voor de kosten van
zorgverlening in een verpleeghuis, thuiszorg, begeleid
zelfstandig wonen en dagverzorging voor volwassenen.
Inkomen en spaargeld hoeven dan niet te worden aangesproken
ter financiering van thuiszorg of een langdurig verblijf in een
verpleeghuis. Zoals in 2004 al is aangekondigd, wordt de
verkoop van verzekeringen voor langdurige verpleging in 2005
door de Long Term Care Division van AEGON USA gestaakt.

In Canada biedt AEGON ongevallenverzekeringen,
verzekeringen voor ernstige ziekten en dekking voor medische
kosten bij verblijf in het buitenland.

SCHADEVERZEKERINGEN

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

individuals (onafhankelijke) tussenpersonen
bedrijven brokers

Schadeverzekeringen droegen voor 5% bij aan het resultaat van
de productsegmenten1 van AEGON in 2004 (2003: 3% en 2002:
4%). Schadeverzekeringen worden verkocht aan particulieren en
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Verenigde Verenigd
ALGEMENE REKENING Staten Canada Nederland Koninkrijk Hongarije Slowakije Spanje Taiwan China

Traditionele levensverzekeringen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fixed annuities ■ ■

GICs en financieringsovereenkomsten* ■

REKENING POLISHOUDERS

Levensverzekeringen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Variabele annuities ■ ■

Vermogensbeheer ■ ■ ■ ■ ■

Bankactiviteiten ■

Ziektekosten- en ongevallenverzekering ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Schadeverzekeringen ■ ■

* Ook internationaal gedistribueerd vanuit de Verenigde Staten.

AEGON WERELDWIJD
OVERZICHT PER PRODUCTGROEP VERVOLG

WINSTBIJDRAGE (in EUR miljoenen) 2004 2003 2002

ALGEMENE REKENING

Traditionele levensverzekeringen 726 778 909
Fixed annuities 313 282 46
GICs en financieringsovereenkomsten 204 164 182

1.243 1.224 1.137

VOOR REKENING POLISHOUDERS

Levensverzekeringen 
voor rekening polishouders 355 248 354
Variabele annuities 161 60 —469
Vermogensbeheer 54 5 0

570 313 —115

OVERIGE ACTIVITEITEN

Ziektekosten- en 
ongevallenverzekering 294 275 253
Schadeverzekeringen 107 60 58
Bankactiviteiten 22 20 8

423 355 319
Financieringslasten en overige —453 —429 —313

WINST VOOR GEREALISEERDE 

WINSTEN EN VERLIEZEN OP 

AANDELEN EN VASTGOED 1.783 1.463 1.028

bedrijven via (onafhankelijke) tussenpersonen en
gevolmachtigden in Nederland en Hongarije. In december 2004
kondigde AEGON aan het schadebedrijf in Spanje per 1 januari
2005 te verkopen. 

AEGON biedt een beperkt assortiment schadeverzekeringen in
geselecteerde marktsegmenten, zoals motorrijtuigen-,
aansprakelijkheids-, inboedel- en opstalverzekeringen.

BANKACTIVITEITEN

KLANTEN DISTRIBUTIEKANALEN

particulieren (onafhankelijke) tussenpersonen
bedrijven directe verkoop 

detaillisten
franchiseorganisaties

Bancaire producten droegen voor 1% bij aan het resultaat van de
productsegmenten1 van AEGON in 2004 (2003: 0,7% en 2002:
1%). Deze producten worden uitsluitend door AEGON Nederland
verkocht. Dit gebeurt via directe verkoop, (onafhankelijke)
tussenpersonen en franchiseorganisaties. 

De bancaire producten van AEGON betreffen spaarrekeningen
en beleggingscontracten. De opbrengst voor AEGON uit deze
producten is een beheersvergoeding of een margegerelateerde
vergoeding. Spaarrekeningen bieden niet alleen een aan-
trekkelijke rente, maar ook de flexibiliteit om zonder al te veel
beperkingen geld op te nemen. AEGON heeft de verkoop van
aandelenleaseproducten begin 2003 beëindigd. De bancaire
producten omvatten ook beleggingsproducten met index
gerelateerde rendementen, waarover beheersvergoedingen in
rekening worden gebracht op basis van de beleggingsprestaties.

TOEZICHT

De bedrijven van de AEGON Groep staan in het land van vestiging
onder solvabiliteitstoezicht. Op grond van Europese wetgeving uit
1998 (Richtlijn 98/79/EC) is De Nederlandsche Bank (DNB) als
hoofdtoezichthouder verplicht tot het uitvoeren van ‘aanvullend
toezicht’. Het aanvullende toezicht op verzekerings-
maatschappijen stelt de hoofdtoezichthouder in staat een
gedetailleerde beoordeling te maken van de financiële positie van

de verzekeringsmaatschappijen die deel uitmaken van de groep.
Op grond van de Richtlijn dient DNB rekening te houden met de
relevante financiële banden tussen de onderzochte
verzekeringsbedrijven en de overige bedrijven binnen de groep.
In verband hiermee is AEGON verplicht om halfjaarlijks aan DNB
te rapporteren, waarbij alle belangrijke transacties en
onderliggende relaties tussen de verzekerings- en niet-
verzekeringsbedrijven van de AEGON Groep worden gemeld.

Zowel de verzekeringsbedrijven als de bankbedrijven binnen
de AEGON Groep dienen ingevolge de nationale wet- en
regelgeving een minimum solvabiliteitsmarge aan te houden. De
vereiste solvabiliteitsmarge is gelijk aan de som van de marges
van de afzonderlijke verzekerings- en bankbedrijven van AEGON,
op basis van de in de Europese richtlijnen vastgelegde vereisten.
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit eigen vermogen,
risicodragend waardepapier en achtergestelde leningen.

1 Onder resultaat van de productsegmenten wordt verstaan het resultaat vóór
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GESCHIEDENIS 

De activiteiten in Amerika omvatten AEGON USA en AEGON

Canada en worden gezamenlijk aangeduid als AEGON Amerika.

De bedrijven in de Verenigde Staten worden gezamenlijk

aangeduid als AEGON USA. 

AEGON USA is in 1989 opgericht na het besluit om de

Amerikaanse houdstermaatschappijen samen te voegen onder

één houdstermaatschappij voor financiële dienstverlening. De

bedrijfsactiviteiten worden verricht via de

levensverzekeringsmaatschappijen van AEGON USA Inc.,

Commonwealth General en Transamerica Corporation. Producten

worden aangeboden via verschillende

levensverzekeringsmaatschappijen, die vergunningen hebben in

alle staten van de Verenigde Staten, het District of Columbia,

Puerto Rico, de Maagdeneilanden en Guam. 

De belangrijkste vestigingen van AEGON USA bevinden zich in

Baltimore, Maryland; Cedar Rapids, Iowa; Charlotte, North

Carolina; Frazer, Pennsylvania; Little Rock, Arkansas; Los Angeles,

Californië; Louisville, Kentucky; Kansas City, Missouri; Plano,

Texas; Purchase, New York en St. Petersburg, Florida. De

hoofdvestiging van AEGON Canada bevindt zich in Toronto,

Canada.

De belangrijkste verzekeringsbedrijven in de Verenigde Staten,

alle volledig eigendom van AEGON, zijn: 

• Life Investors Insurance Company of America

• Monumental Life Insurance Company

• Peoples Benefit Life Insurance Company

• Stonebridge Casualty Insurance Company

• Stonebridge Life Insurance Company

• Transamerica Financial Life Insurance Company, Inc.

• Transamerica Life Insurance & Annuity Company

• Transamerica Life Insurance Company

• Transamerica Occidental Life Insurance Company

• Veterans Life Insurance Company

• Western Reserve Life Assurance Co. of Ohio

De activiteiten in de Verenigde Staten (uitgevoerd door de

gezamenlijke werkmaatschappijen aldaar) richten zich met name

op de verkoop van levenproducten. Voorts worden door de

AEGON bedrijven in de Verenigde Staten ziektekosten- en

ongevallenverzekeringen verkocht. Een aantal jaren geleden is de

strategische beslissing genomen om voor ziektekosten-

verzekeringen geen basisdekking meer te verkopen, maar te

concentreren op aanvullende dekkingen. De belangrijkste

bijdrage aan het resultaat van de AEGON bedrijven in de

Verenigde Staten wordt geleverd door de traditionele

levenproducten.

De bedrijven in de Verenigde Staten zijn ondergebracht in vijf

operationele divisies: Agency, Direct Marketing Services,

Financial Markets, Institutional Products and Services en Pension.

Deze divisiestructuur verschaft AEGON USA een beter overzicht

over de totale organisatie en biedt de mogelijkheid om

synergievoordelen te behalen, cross-selling toe te passen en de

bedrijfsefficiency te verhogen. Gecentraliseerde ondersteunende

afdelingen bieden ter aanvulling op de operationele activiteiten

deskundigheid op het gebied van systeemtechnologie,

vermogensbeheer, naleving van wet- en regelgeving en diverse

interne bedrijfsfuncties. Producten worden verkocht via

verzekeringsbedrijven of tussenpersonen van AEGON USA. 

De hierna beschreven divisies, maken deel uit van AEGON’s

bedrijven in de Verenigde Staten.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AGENCY GROUP 

De divisies van de Agency Group bieden een breed scala aan

verzekeringsproducten via (onafhankelijke) agenten,

vertegenwoordigers, financieel adviseurs en gespecialiseerde

marketingorganisaties. De Agency Group richt zich op diverse

marktsegmenten, variërend van klanten met een laag inkomen tot

zeer vermogende klanten, aan wie verschillende fiscale en

financiële planningsproducten worden verkocht. De Agency Group

omvat de volgende onderdelen:

• AEGON Financial Partners

• Life Investors Career Agents/Independent Producers Group

• Intersecurities, Inc.

• Transamerica Insurance & Investment Group

• World Financial Group

• Monumental Division

• Long Term Care Division

• Transamerica Worksite Marketing

AEGON WERELDWIJD

AEGON AMERIKA
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AEGON Financial Partners (AFP) is begin 2002 opgericht als een

nieuwe interne serviceorganisatie waarin de activiteiten,

technologie- en servicefuncties van afzonderlijke, maar

vergelijkbare bedrijfsonderdelen zijn geïntegreerd. De Agency

Group kan zo optimaal gebruik maken van de aldus gecreëerde

schaalvoordelen. AFP verleent diensten aan Life Investors Career

Agents/Independent Producers Group, Intersecurities,

Transamerica Insurance & Investment Group, Transamerica

Worksite Marketing en World Financial Group.

Life Investors Career Agents/Independent Producers Group

richt zich op klanten met een modaal tot hoger inkomen en biedt

met name rentegevoelige en gewone levensverzekeringen aan.

Life Investors biedt ondersteuning bij het opzetten van nieuwe

agentschappen en levert kwaliteitsproducten, technologische

hulpmiddelen en hoogwaardige training en ondersteuning aan

meer dan 2.000 agenten met kantoor aan huis. In de afgelopen

jaren heeft de Independent Producers Group een groei door-

gemaakt, zowel in verkopen als in aantal tussenpersonen dat

werd aangetrokken. Deze unit, die zich richt op het ontwikkelen

van relaties met onafhankelijke marketingorganisaties en het

aansturen van tussenpersonen in de Verenigde Staten, telt

inmiddels bijna 20.000 onafhankelijke agenten.

Intersecurities, Inc. (ISI) is een erkende, onafhankelijke broker-

dealer en beleggingsadviseur. De 1.500 erkende vertegen-

woordigers van ISI helpen klanten bij het realiseren van hun

beleggingsdoelstellingen door middel van een scala aan

financiële producten, waaronder beleggingsfondsen, vaste en

variabele levensverzekeringen, annuities en effecten. ISI maakt

zich op voor verdere groei door het opzetten van een interne

wholesale unit voor levenproducten binnen de reeds bestaande

kanalen en door gebruik te maken van de wholesale expertise

van Transamerica Capital, Inc. voor variabele producten.

Transamerica Insurance & Investment Group (TIIG) verkoopt

tijdelijke levensverzekeringen, vaste en variabele levens-

verzekeringen en aandelenproducten op de nichemarkt van

oudere, vermogende particuliere cliënten, alsmede aan het

midden- en kleinbedrijf. Het primaire distributiekanaal van TIIG

omvat 465 kantoren en ruim 70.000 tussenpersonen. De verkoop

van de variabele producten van TIIG wordt ondersteund door een

netwerk van broker-dealers, waartoe ook Transamerica Financial

Advisors, Inc. behoort, een gelieerde organisatie met ruim 1.000

vertegenwoordigers. TIIG heeft inmiddels een National Accounts

initiatief gelanceerd voor de vaste en variabele producten dat

gericht is op het opbouwen en versterken van zakelijke relaties

met landelijke dekking en de uitvoering van marketing-

programma’s ter bevordering van de verkopen van

vertegenwoordigers. TIIG heeft inmiddels samenwerkings-

verbanden ontwikkeld met een aantal distributiegroepen, die zich

uitsluitend op deze markt richten. Deze distributiegroepen

betreffen Time Financial en de nieuw opgerichte The Plan Group.

De World Financial Group (WFG) richt zich met variabele

universal life producten, variabele annuities en beleggings-

fondsen op de modale inkomensmarkt. De meer dan 50.000

partners van WFG (van wie er 8.500 als effectenmakelaar zijn

geregistreerd bij de erkende broker-dealer World Group

Securities, Inc.) hebben de mogelijkheid een eigen bedrijf op te

bouwen op het gebied van verzekeringen en financiële

dienstverlening.

De Monumental Division richt zich met individuele traditionele

levensverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen

op de lagere en modale inkomensmarkt. De divisie maakt gebruik

van drie afzonderlijke distributiekanalen: Career Agency, Pre-

Need en Military. De circa 2.700 agenten in 22 staten vormen een

afspiegeling van de diversiteit binnen de gemeenschap waarin zij

actief zijn. De career agents bieden persoonlijke service aan de

polishouders. Binnen het Pre-Need kanaal worden ter dekking

van uitvaartkosten levensverzekeringen aangeboden via

begrafenisondernemers en hun tussenpersonen. Binnen de

Military unit worden door oud-beroepsofficieren levens-

verzekeringen en pensioenspaarproducten verkocht aan

(onder)officieren die in de Verenigde Staten of elders zijn

gestationeerd.

De Long Term Care Division biedt verzekeringsproducten die

tegemoet komen aan de langetermijnbehoeften van de

consument op het gebied van gezondheidszorg na hun

pensionering. Verzekeringen voor langdurige verpleging bieden

met name dekking voor de thuiszorg en de zorgverlening bij

begeleid wonen of in een verpleeghuis. Deze divisie is al sinds

eind jaren tachtig actief en omvat inmiddels ook de activiteiten

van Transamerica Long Term Care. De producten worden

rechtstreeks verkocht via gebonden agenten en onafhankelijke

tussenpersonen. Zoals in 2004 al is aangekondigd, wordt de

verkoop van verzekeringen voor langdurige verpleging binnen

deze divisie in 2005 gestaakt.

Transamerica Worksite Marketing levert een breed scala aan

optionele levensverzekeringen en aanvullende

ziektekostenverzekeringen voor groepen van vijf tot meer dan

150.000 werknemers. De premiebetaling geschiedt via inhouding

op het salaris. De producten die op de werkplek worden verkocht,

gelden als aanvulling op de verzekeringen die de werknemers al

zelf of via de werkgever hebben afgesloten.
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DIRECT MARKETING SERVICES GROUP 

AEGON Direct Marketing Services (ADMS) richt zich op klanten

die niet via de andere distributiekanalen van AEGON USA worden

bereikt of die verzekeringsproducten liever rechtstreeks en niet

via een tussenpersoon wensen te kopen. ADMS heeft met behulp

van geavanceerde databasetechnologie een methode ontwikkeld

om de nichemarkten beter te bewerken met producten die

tegemoetkomen aan de specifieke wensen van klanten. Klanten

hebben via direct mail, verkooppunten, internet en telemarketing

toegang tot een uitgebreid assortiment verzekeringsproducten.

Voorts vindt verkoop van de producten plaats via sponsored

relationships, zoals financiële instellingen, autodealers en diverse

verenigingen.

Bovendien heeft ADMS zijn expertise op het gebied van

directe verkoop in markten buiten de Verenigde Staten ingezet.

ADMS is inmiddels actief in het Verenigd Koninkrijk, Australië,

Spanje, Zuid-Korea, Japan, Duitsland, Italië en Taiwan. ADMS

heeft strategische relaties ontwikkeld met belangrijke

zakenpartners in deze gebieden en wordt door hen ondersteund

bij de verkoop van producten van AEGON USA via telemarketing

en direct mail. 

FINANCIAL MARKETS GROUP 

De Financial Markets Group (FMG) van AEGON USA wordt

gevormd door Transamerica Capital Inc., Transamerica

Investment Management LLC en Extraordinary Markets. 

Transamerica Capital Inc. (TCI) werkt samen met een groot

aantal belangrijke banken, nationale en regionale broker-dealers

en financiële planners in de Verenigde Staten ten behoeve van de

verkoop van fixed en variabele annuities, beleggingsfondsen,

401(k)-regelingen en levensverzekeringen. Het bancaire

distributiekanaal is van bijzonder belang voor AEGON USA. In

nauwe samenwerking met zijn partners levert AEGON USA op

maat gesneden producten en ondersteuning ter versterking van

de relatie tussen banken en hun cliënten. 

Transamerica Investment Management is een erkende

beleggingsadviseur die het vermogensbeheer verzorgt voor

beleggingsfondsen, institutionele klanten, pensioenfondsen en

gesepareerde beleggingsdepots voor variabele annuities en

variable universal life producten.

Extraordinary Markets levert vaste en variabele levenproducten

aan de BOLI/COLI markt via onafhankelijke brokers. Een

gespecialiseerd team van productontwikkelaars, financiële,

actuariële en beleggingsspecialisten binnen Extraordinary

Markets biedt innovatieve oplossingen in de verzekerings- en

beleggingssfeer aan ’s werelds grootste financiële instellingen en

ondernemingen ten behoeve van de financiering van

beloningsregelingen voor werknemers en managers. Deze markt

wordt afhankelijk van de omstandigheden benaderd, waardoor de

verkoop van jaar tot jaar sterk kan schommelen.

INSTITUTIONAL PRODUCTS AND SERVICES GROUP 

De Institutional Products and Services Group wordt gevormd

door AEGON Institutional Markets Division (IMD) en Transamerica

Reinsurance. 

IMD is uitstekend gepositioneerd en kent een lange traditie op

de ontwikkelde, concurrerende institutionele markt. De divisie

kwam in 1982 op de markt met een unieke GIC met variabele

rente. Sindsdien heeft IMD de portefeuille sterk uitgebreid met

traditionele vastrentende GICs, financieringsovereenkomsten en

producten waarover een beheersvergoeding in rekening wordt

gebracht, zoals synthetische GICs, waarin IMD marktleider is

(bron: rapporten van LIMRA International and Stable Value

Investment Association, Stable Value and Funding Agreement

Products, omzetcijfers vierde kwartaal 2003, marktonderzoek

IMD). IMD heeft zijn leidende positie kunnen versterken door

maatwerk te leveren en een uitstekende service te bieden tegen

winstgevende tarieven. De expertise op het gebied van

productontwikkeling, distributie en beleggings- en risicobeheer

heeft ervoor gezorgd dat IMD op diverse markten actief is, over

een gediversifieerd klantenbestand beschikt en zijn producten via

diverse kanalen kan afzetten. Voortbouwend op deze expertise is

IMD tevens verantwoordelijk voor de nieuwe Structured Products

groep (SP). SP is met name betrokken bij kapitaalmarkt-

transacties, zoals het schrijven van credit default swaps, het

aangaan van synthetische schuldverplichtingen met onderpand

en het verstrekken van garanties ten behoeve van affordable

housing tax credits. Voorts beheert IMD de portefeuille van

structured settlement pay-out annuities van AEGON. De verkoop

van deze producten is in 2003 beëindigd.

Transamerica Reinsurance verleent diensten op het gebied van

traditioneel risico- en kapitaalbeheer, optionele en contractuele

herverzekeringen en productontwikkeling. Daarnaast is

Transamerica Reinsurance actief op het gebied van co-assurantie

en modified co-assurantie met betrekking tot fixed en variabele

annuities. In de Verenigde Staten ligt de nadruk op grote primaire

verzekeraars en overige belangrijke financiële dienstverleners.

Herverzekeringen worden doorgaans rechtstreeks afgesloten met

cliënten van de cedent. Deze directe relatie levert

kostenbesparingen op en biedt beter inzicht in de risico’s. Dit

vertaalt zich in een gunstiger herverzekeringsresultaat en in een

duurzame, hechtere relatie met cliënten. Transamerica

Reinsurance onderscheidt zich door zijn expertise en ervaring op

het gebied van het beoordelen van sterfterisico’s en bijbehorende

premiestelling, alsmede op het gebied van herverzekeringen en

risicoverzekeringen onder private label. Transamerica

Reinsurance blijft zijn internationale activiteiten uitbreiden en

richt zich daarbij op een beperkt aantal markten in Latijns-

Amerika en Zuidoost-Azië. Buitenlandse vestigingen zijn te

vinden in Taipei (Taiwan), Seoel (Zuid-Korea), Hongkong, Tokio

(Japan), Mexico-Stad (Mexico) en Santiago (Chili). Transamerica

Reinsurance sluit contracten af via diverse bedrijven van AEGON
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vertegenwoordigers, financiële planners en accountants, alsmede

via een aantal strategische allianties. TRS wil zich onderscheiden

door innovatieve regelingen te ontwikkelen en door zijn kennis op

het gebied van de ERISA-wetgeving, waarbij een breed scala aan

beleggingskeuzes en werknemerstrainingen wordt aangeboden.

UITGAANDE HERVERZEKERING

AEGON USA herverzekert een gedeelte van het risico op de

verkochte levensverzekeringen bij derden via traditionele

herverzekeringen, proportionele contracten en in sommige

gevallen via excedentcontracten. Deze herverzekeringsregelingen

zijn binnen de branche gebruikelijk en bieden AEGON USA de

mogelijkheid om zijn risico’s te spreiden en het maximale verlies

op risico’s die het eigen behoud volgens de polis te boven gaan,

te beperken. Het eigen behoud per leven bedraagt doorgaans

maximaal USD 500.000,--, hoewel sommige AEGON bedrijven

een limiet van USD 2 miljoen aanhouden. AEGON USA blijft

aansprakelijk voor de gecedeerde bedragen ingeval de

herverzekeraar diens verplichtingen niet nakomt. AEGON USA

controleert jaarlijks de kredietwaardigheid van zijn belangrijkste

herverzekeraars en heeft in de afgelopen jaren geen wezenlijke

problemen ondervonden met het verhalen van schade op

herverzekeraars.

Zo nodig wordt aanvullende dekking geregeld via documentair

krediet of een trustregeling. Bij bepaalde regelingen worden door

de cedent bedragen ingehouden ter belegging. De

verzekeringsbedrijven van AEGON USA sluiten tevens

herverzekeringscontracten af met gelieerde binnenlandse en

buitenlandse verzekeraars. Deze contracten zijn in de

geconsolideerde cijfers geëlimineerd, behoudens bepaalde

winstdelingsregelingen.

USA en via de offshore vestigingen Transamerica International

Re (Bermuda) Ltd. en Transamerica International Reinsurance

Ireland Limited.

PENSION GROUP 

De Pension Group wordt gevormd door Diversified Investment

Advisors en Transamerica Retirement Services.

Diversified Investment Advisors (Diversified) is een erkende

beleggingsadviseur die zich uitsluitend richt op het beheer van

pensioenvoorzieningen. Diversified levert maatwerk in

pensioenregelingen, waarbij een totaalpakket wordt geboden van

beleggings-, administratieve en gespecialiseerde diensten ten

behoeve van specifieke Amerikaanse verzekeringsproducten,

zoals producten in het kader van artikel 401(k) en 403(b) van de

Employee Retirement Income Security Act of 1973 (ERISA),

pensioenregelingen die voorzien in een gegarandeerde uitkering,

winstdelingsregelingen, koopsompolissen, NQDC- en 457(b)-

producten. Diversified levert pensioenproducten en diensten aan

middelgrote en grote bedrijven met 250 tot 100.000 werknemers

en een beheerd pensioenvermogen van USD 5 miljoen tot USD 1

miljard. Deze producten en diensten worden aangeboden via

diverse tussenpersonen, zoals beloningsadviesbureaus, broker-

dealers, agenten en brokers.

Transamerica Retirement Services (TRS) levert

pensioenmaatwerk aan het kleinbedrijf en aan werknemers met

verschillende werkgevers. De dienstverlening betreft een scala

aan pensioenregelingen, zoals 401(k)-producten, winstdelings-

regelingen andere vormen van pensioenvoorzieningen. 

TRS distribueert deze producten via tussenpersonen, zoals

levensverzekeringsagenten, brokers, geregistreerde

AEGON WERELDWIJD
AEGON AMERIKA VERVOLG
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AEGON CANADA

GESCHIEDENIS

AEGON Canada Inc. (ACI) is de houdstermaatschappij van de

Canadese activiteiten van AEGON. Via dochtermaatschappijen

biedt ACI veelzijdige oplossingen op het gebied van

verzekeringen, financiële dienstverlening, portefeuille- en

fondsbeheer alsmede vermogensbeheer. 

De activiteiten zijn verdeeld in zes bedrijfssegmenten:

• levensverzekeringen

• segregated funds

• beleggingsfondsen voor particulieren

• diensten ten behoeve van verkooporganisaties van

beleggingsfondsen

• diensten op het gebied van financiële planning

• portefeuillebeheer en -advisering

De belangrijkste werkmaatschappijen van ACI zijn:

• Transamerica Life Canada

• Money Concepts (Canada) Limited

• AEGON Dealer Services Inc.

• AEGON Capital Management Inc.

• AEGON Fund Management Inc.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

Transamerica Life Canada (TLC) biedt tijdelijke

levensverzekeringen, fiscaal gefaciliteerde universal life

producten, segregated funds, guaranteed interest accounts en

annuities.

Money Concepts (Canada) Limited (MCC) is een onafhankelijke

financiële planningsadviseur met een netwerk van 77

franchisenemers door heel Canada. MCC levert een breed scala

aan producten en diensten aan beleggers en is de enige

franchiseorganisatie op het gebied van financiële planning in

Canada.

AEGON Dealer Services Inc. (ADSCI) levert ondersteuning aan

adviseurs en distributeurs met betrekking tot beleggingsfondsen

en segregated funds ten behoeve van de franchisenemers en

vertegenwoordigers van MCC en de adviseurs van TLC en AEGON

Fund Management Inc. in heel Canada.

AEGON Capital Management Inc. (ACM) is in november 2001

ontstaan door de afsplitsing van de divisie beleggingsbeheer van

TLC. ACM heeft als doel het ontwikkelen van producten en

diensten voor institutionele beleggers, vermogende particulieren

en de pensioen- en retail-sector. 

AEGON Fund Management Inc. (AFM) is een

dochtermaatschappij van ACI die zich specialiseert in

beleggingsfondsen. AFM verkoopt imaxx™-fondsen aan Canadese

beleggers die maatwerk wensen in hun beleggingsportefeuille,

alsmede fondsen waarbij gebruik wordt gemaakt van

geselecteerde vermogensbeheerders uit de hele wereld.

BELEGGINGSPRODUCTEN

Het huidige assortiment beleggingsproducten van AEGON

Canada bestaat uit segregated funds, beleggingsfondsen,

segregated funds die via strategische samenwerkingsverbanden

met beleggingsbeheerders worden aangeboden, guaranteed

investment accounts, koopsompolissen en leveraged lending

regelingen die via strategische samenwerkingsverbanden met

banken en trustmaatschappijen worden aangeboden. AFM biedt

alle imaxx™ fondsen aan, terwijl TLC alle overige beleggings-

producten van AEGON Canada levert.

LEVENPRODUCTEN

De levensverzekeringsdivisie van TLC verkoopt levenproducten

aan particulieren en bedrijven in heel Canada. De portefeuille

omvat universal life en traditionele levenproducten, met name

tijdelijke en doorlopende levensverzekeringen, alsmede

ongevallenverzekeringen en verzekeringen voor dekking van

medische kosten bij verblijf in het buitenland.

AEGON Canada distribueert zijn producten primair via een

aantal netwerken die vrijwel volledig worden ondersteund door

onafhankelijke adviseurs. De belangrijkste distributiekanalen zijn:

• algemene, onafhankelijk beheerde agentschappen

• Profit Center Agencies die eigendom zijn van en beheerd

worden door TLC

• landelijk opererende broker-dealers van banken

• World Financial Group

• overige landelijke, regionale en lokale niche broker-dealers
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GESCHIEDENIS

AEGON Nederland N.V. is de houdstermaatschappij van alle

Nederlandse bank- en verzekeringsactiviteiten. De activiteiten

van AEGON in Nederland worden gezamenlijk aangeduid als

AEGON Nederland. 

AEGON Nederland heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag,

alsmede vestigingen in Leeuwarden, Groningen en Nieuwegein.

De belangrijkste bedrijven (100%) in Nederland zijn:

• AEGON Levensverzekering N.V.

• AEGON Schadeverzekering N.V.

• AEGON NabestaandenZorg N.V.

• AEGON Spaarkas N.V.

• AEGON Bank N.V.

• Spaarbeleg Kas N.V.

• Meeùs Groep B.V.

• TKP Pensioen B.V.

• AEGON Investment Management B.V.

AEGON Nederland verkoopt zowel levensverzekeringen als

schadeverzekeringen en is actief op het gebied van financiële

dienstverlening en vermogensbeheer.

Op 1 januari 2004 heeft AEGON Nederland een nieuwe

organisatiestructuur ingevoerd bestaande uit vijf service centers

en vier marketing- en verkooporganisaties. In de periode vóór de

reorganisatie waren de activiteiten ondergebracht in

bedrijfsunits. De vijf servicecentra verzorgen de klantenservice

en de administratie voor de vijf belangrijkste productgroepen:

• Service center pensioenen

• Service center levensverzekeringen

• Service center schadeverzekeringen

• Service center bancaire activiteiten

• Service center vermogensbeheer

Het herstructureringsproces werd in 2004 voortgezet. Zo is het

productassortiment van AEGON Nederland uitgedund en worden

momenteel nieuwe producten ontwikkeld. De integratie van de IT-

systemen wordt gefaseerd in 2005 en 2006 afgerond.

De marketing- en verkooporganisaties (MVO’s) zijn een

afspiegeling van de diverse verkoopkanalen, zoals onafhankelijke

tussenpersonen, aan AEGON gelieerde organisaties en de eigen

adviseurs van AEGON Nederland. Er zijn vier MVO’s:

• Corporate & Institutional Clients (C&IC) richt zich op grote

bedrijven en op ondernemings- en

bedrijfstakpensioenfondsen

• Intermediair bedient particulieren en institutionele klanten

via onafhankelijke tussenpersonen

• Meeùs biedt ondersteuning aan de Meeùs Groep 

• AEGON Spaarbeleg ondersteunt de eigen adviseurs van

AEGON Nederland en richt zich tevens op de directe verkoop

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON Nederland biedt vijf soorten producten:

• pensioenen

• levensverzekeringen

• schadeverzekeringen

• bancaire diensten

• vermogensbeheer

Hoewel de producten van AEGON Nederland grotendeels via

tussenpersonen worden verkocht, worden diverse producten ook

via andere kanalen afgezet, zoals direct marketing,

gespecialiseerde tussenpersonen en eigen verkooporganisaties.

Institutionele klanten en grote bedrijven worden rechtstreeks

door de marketing- en verkooporganisatie C&IC benaderd.

AEGON WERELDWIJD

AEGON NEDERLAND
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PENSIOENPRODUCTEN

De pensioenproducten worden hoofdzakelijk door C&IC en

Intermediair verkocht. De belangrijkste producten zijn:

• producten voor rekening van polishouders met garantie

(garantiecontracten op basis van gesepareerde beleggingen)

• producten voor rekening van polishouders zonder garantie

(kapitaalcontracten op basis van gesepareerde beleggingen)

• MKB-groeipensioen

• MKB-garantiepensioen

• AEGON Pensioen Pakket (beschikbare premie)

• AEGON Garantie Pensioen (salaris-dienstjarenregeling)

Garantiecontracten op basis van gesepareerde beleggingen en

kapitaalcontracten op basis van gesepareerde beleggingen zijn

producten die voorzien in een gegarandeerde uitkering waarbij

het premiebedrag via een koopsom of in termijnen wordt voldaan

en arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd. De

winstuitkering geschiedt op basis van gesepareerde beleggingen.

Grote collectieve contracten delen daarnaast in de technische

resultaten (sterfterisico en arbeidsongeschiktheidsrisico). De

beleggingen behoren toe aan AEGON Levensverzekering N.V.,

maar zijn tevens aangemerkt als grondslag voor de winstdelingen

op deze contracten. De contractstermijn bedraagt doorgaans vijf

jaar, met een vast premietarief gedurende deze termijn.

Kapitaalcontracten op basis van gesepareerde beleggingen

worden uitsluitend verkocht aan bedrijfspensioenfondsen, waarbij

AEGON Nederland kan besluiten een contract na afloop van de

contractuele termijn niet te verlengen. Dit betekent dat het

langlevenrisico bij het pensioenfonds ligt. Bij garantiecontracten

op basis van gesepareerde beleggingen ligt het langlevenrisico bij

AEGON Nederland. 

Het AEGON Garantie Pensioen en de MKB-groeipensioen 

zijn eveneens salaris-dienstjarenregelingen waarvan de

premiebetaling via een koopsom of in termijnen geschiedt. Deze

producten hebben een initiële looptijd van tien jaar en kunnen

telkens met vijf jaar verlengd worden. De winstdeling is

gebaseerd op de eventueel extra gerealiseerde rente op de

beleggingsportefeuille voor algemene rekening. De premie staat

gedurende de looptijd vast en het langlevenrisico ligt bij AEGON

Nederland. Over de nominale uitkeringen, die werknemers na hun

pensioen ontvangen, wordt een minimumrente gegarandeerd

gelijk aan de rekenrente van 3% (4% voor contracten die vóór

eind 1999 zijn afgesloten).

In september 2004 heeft AEGON Nederland een nieuw

pensioenproduct gelanceerd: het AEGON Persoonlijk Pensioen

Plan. Dit is een individuele beschikbare premieregeling die

speciaal bedoeld is voor werknemers die niet onder een

collectieve pensioenregeling vallen en voor directeuren/

grootaandeelhouders. De klant kan kiezen uit diverse

beleggingsopties en uit twee opties met een beperkte garantie.

De verzekeringsdekking is op maat gesneden: de klant kiest zelf

de pensioendatum en het type pensioen.

TKP Pensioen verleent administratieve diensten aan grote

pensioenfondsen. In de loop van 2004 is het klantenbestand fors

uitgebreid als gevolg van de acquisitie van een grote klant,

waardoor het aantal deelnemers inmiddels 220.000 bedraagt.

LEVENSVERZEKERINGEN

De levenproducten worden grotendeels verkocht via de

marketing- en verkooporganisaties Intermediair en AEGON

Spaarbeleg. Het betreft met name standaard financiële

producten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste

producten. 

Beleggingsfondsen en spaarplanproducten. De beleggings-

fondsen en spaarplanproducten zijn hoofdzakelijk gemengde

verzekeringen en spaarproducten, waarbij de premiebetaling via

een koopsom of in termijnen plaatsvindt en de winstdeling

afhankelijk is van het behaalde rendement van het geselecteerde

beleggingsfonds. De klant kan uit een groot aantal AEGON

fondsen kiezen. Voor beleggingen in het Mix Fund en/of het

Rente Fund garandeert AEGON Nederland een rendement van

3% (4% voor polissen die vóór eind 1999 zijn afgesloten) op de

einddatum indien de polishouder gedurende tien jaar zonder

onderbreking premies heeft betaald, dan wel bij overlijden van de

verzekerde.

Gemengde verzekeringen en spaarproducten. Bij gemengde

verzekeringen en spaarproducten geschiedt de premiebetaling in

termijnen, waarbij eventueel extra gerealiseerde rente wordt

uitgekeerd aan de polishouders.

Spaarhypotheken. De spaarhypotheken van AEGON Nederland

hebben een looptijd van twintig of dertig jaar. De hypothecaire

lening wordt op de einddatum afgelost met het kapitaal of een

gedeelte daarvan dat via een spaarpolis is opgebouwd. Bij

overlijden van de polishouder gedurende de looptijd van de polis

wordt de uitkering gebruikt ter aflossing van de hypotheeklening.

De betaalde hypotheekrente is gewoonlijk fiscaal aftrekbaar. De

klant behoudt gedurende de looptijd van de hypotheek het

belastingvoordeel, tenzij vervroegd wordt afgelost. De betaalde

hypotheekrente is doorgaans gelijk aan de rente die over het

rekeningsaldo van de spaarpolis wordt vergoed. Ingeval van

afkoop verliest de polishouder in principe zijn belastingvoordeel. 

In oktober 2004 heeft AEGON Nederland de AEGON

LevenHypotheek geïntroduceerd. Dit is een universal life

beleggingshypotheek, waarbij de lening op de einddatum wordt
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afgelost met het kapitaal dat via een spaarpolis is opgebouwd. Bij

overlijden van de polishouder gedurende de looptijd van de polis

wordt de uitkering gebruikt ter aflossing van de hypotheeklening.

De klant heeft de keuze uit zes fondsen waarin de spaarpremie

belegd kan worden. Twee van deze fondsen bieden op de

einddatum een beperkte, gegarandeerde uitkering. Het kapitaal

dat uiteindelijk op de einddatum beschikbaar is, is afhankelijk van

het rendement op de onderliggende fondsen.

Spaarbeleg Kas N.V. en AEGON Spaarkas N.V. verkopen

spaarkasproducten. Dit zijn levensverzekeringen waarbij de

premie via een koopsom of in termijnen wordt voldaan en de

winstuitkering geschiedt op basis van een tontineregeling. Het

kenmerk van een tontineregeling is dat het spaarkassaldo bij

overlijden niet wordt uitgekeerd, maar aan het einde van het jaar

verdeeld wordt onder de overblijvende polishouders van de

specifieke jaarkas waartoe de overleden polishouder behoorde

(aan het begin van ieder kalenderjaar start een nieuwe jaarkas).

Naast tontineproducten verkoopt Spaarbeleg Kas N.V. diverse

fiscaal vriendelijke producten. Om tegemoet te komen aan de

wens van klanten om beter geïnformeerd te worden over hun

pensioen, heeft Spaarbeleg Kas N.V. zijn producten en diensten

inmiddels beter toegankelijk gemaakt. 

SCHADEVERZEKERINGEN

De schadeverzekeringen worden met name verkocht via de

marketing- en verkooporganisaties Intermediair en Meeùs. Deze

producten betreffen vooral ziektekosten- en ongevallen-

verzekeringen en schadeverzekeringen. In de afgelopen paar jaar

is de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeids-

ongeschiktheid op de werkplek steeds meer naar de werkgevers

verschoven. De strategie van AEGON in schadeverzekeringen is

erop gericht om niet zozeer volume te realiseren, maar vooral om

waarde te creëren.

BANCAIRE ACTIVITEITEN

AEGON Bank N.V. biedt spaarrekeningen met eenvoudige

voorwaarden. Deze producten worden verkocht via verschillende

marketing- en verkooporganisaties.

VERMOGENSBEHEER

De aanpak van AEGON Asset Management (AAM) is om de

institutionele markt verder te ontwikkelen door nieuwe

vermogensbeheercliënten aan te trekken in samenwerking met

de marketing- en verkooporganisatie C&IC. AAM treedt tevens op

als vermogensbeheerder voor de verzekeringsbedrijven van

AEGON Nederland. 

ADVISERING EN OVERIGE ACTIVITEITEN

De distributieactiviteiten worden voornamelijk gevoerd door de

Meeùs Groep. De kernactiviteiten van deze tussenpersoon liggen

op het gebied van verzekeringen en vastgoed. Binnen de

financiële advisering biedt Meeùs uiteenlopende producten op

het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

financieringen, sparen en beleggen. Meeùs is tevens makelaar

voor particuliere woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is

Meeùs actief op het gebied van vastgoedbeheer.

UITGAANDE HERVERZEKERING

LEVEN

Herverzekering vindt plaats via een winstdelende overeenkomst

tussen AEGON Levensverzekering N.V. en Swiss Re met een eigen

behoud van EUR 900.000,-per polis voor het overlijdensrisico en

een eigen behoud van EUR 25.000,-- per jaar voor het arbeids-

ongeschiktheidsrisico.

SCHADE

De brandportefeuille wordt herverzekerd op basis van een

excedentregeling met een eigen behoud van EUR 5 miljoen per

risico en EUR 21 miljoen per gebeurtenis. De motorrijtuigen-

verzekeringen zijn eveneens herverzekerd op grond van een

excedentregeling, met een eigen behoud van EUR 2,5 miljoen 

per gebeurtenis.
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GESCHIEDENIS

AEGON UK is een toonaangevende aanbieder en distributeur van

pensioen-, inkomensbeschermings- en beleggingsproducten en

vermogensbeheerder. 

De belangrijkste houdstermaatschappij van AEGON in het

Verenigd Koninkrijk is AEGON UK plc (AEGON UK), een naamloze

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht,

opgericht op 1 december 1998 en gevestigd in Engeland. 

De belangrijkste werkmaatschappijen van AEGON UK zijn:

• Scottish Equitable plc

• Guardian Assurance plc

• Guardian Linked Life Assurance Ltd

• Guardian Pensions Management Ltd

• AEGON Asset Management UK plc

• AEGON UK Distribution Holdings Ltd

AEGON UK is actief op drie specifieke markten:

• AEGON Life and Pensions – alle productontwikkelings- en

verkoopactiviteiten op het gebied van beleggingen,

inkomensbescherming en pensioenen in het Verenigd

Koninkrijk. Deze activiteiten vinden grotendeels plaats onder

de merknaam Scottish Equitable

• AEGON Asset Management – activiteiten op het gebied van

vermogensbeheer

• AEGON UK Distribution – een distributienetwerk van

tussenpersonen

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON UK is een vooraanstaande financiële dienstverlener die

actief is op de markt voor langetermijnsparen en inkomens-

bescherming. De producten van AEGON UK worden met name

afgezet via onafhankelijke financiële adviseurs. 

PENSIOENEN

In juni 2004 kondigde de Britse overheid een verhoging aan van

de vergoeding die maximaal in rekening mag worden gebracht

over de verkoop van nieuwe stakeholder pensioenen. Vanaf april

2005 bedraagt dit plafond gedurende tien jaar 1,5% en

vervolgens 1%. De druk op de marges op deze markt zal hierdoor

naar verwachting afnemen. Wijzigingen in de pensioen- en

belastingwetgeving blijven gevolgen hebben voor de

pensioensector. Een belangrijke wijziging betreft de introductie

van een vereenvoudigd, uniform fiscaal regime voor alle soorten

pensioenregelingen. De betreffende wetswijziging wordt in april

2006 van kracht en zal gevolgen hebben voor alle

pensioenverzekeraars in het Verenigd Koninkrijk. AEGON UK is

momenteel bezig met een evaluatie van zijn productlijnen en

ondersteunende infrastructuur om te zorgen dat de onderneming

optimaal kan inspelen op de marktkansen die door de wijziging

gecreëerd worden.

De verkoop van meer gespecialiseerde pensioenen is in de

afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen, vooral van pensioenen

met een component voor inkomensafbouw en gefaseerde

pensioenen. Bij deze producten kunnen gepensioneerden tot

75 jaar over een deel van het pensioeninkomen beschikken en

hoeven zij pas op een later moment een volledige lijfrente 

aan te kopen. 

De verkoop van collectieve pensioenen is het belangrijkste

aandachtsgebied voor Scottish Equitable plc (SE). Het gaat

hierbij om pensioenen voor werknemers van zakelijke klanten

waarbij diverse uitkeringsvormen mogelijk zijn, maar die meestal

gebaseerd zijn op een beschikbare premieregeling. Bij het

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan het kapitaal tot

het toegestane maximum in contanten worden uitgekeerd en kan

het resterende gedeelte van het opgebouwde pensioenvermogen

tot 75 jaar gebruikt worden voor de aankoop van een lijfrente of

voor een verzekering met componenten voor inkomensafbouw.

SE verkoopt en administreert tevens pensioenregelingen die

voorzien in een gegarandeerde uitkering. Hoewel de markt voor
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nieuwe regelingen van dit type de afgelopen jaren is

teruggelopen, zijn er nog steeds mogelijkheden om de uitvoering

van bestaande regelingen over te nemen.

Collectieve pensioenproducten beschikken over flexibele

elementen, zoals toegang tot een scala aan interne en externe

fondsen, waarbij de doorgaans maandelijkse premies een vooraf

vastgesteld percentage van de salariskosten bedragen. Na het

afsluiten van de polis worden ook dikwijls koopsomstortingen

gedaan. 

Het onderscheidend vermogen van een pensioenverzekeraar

staat of valt met een kwalitatief hoogwaardige klantenservice. 

Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van technologie om de

efficiency voor aanbieders en adviseurs te verhogen. Met

SmartScheme heeft SE een hoogwaardige technologische

oplossing ontwikkeld, waarmee klanten en tussenpersonen

gedurende het gehele proces online met SE kunnen

communiceren. 

Individuele pensioenen. SE biedt tevens een uitgebreid scala

aan pensioenproducten voor particulieren, zoals stakeholder

pensioenen, pensioenen voor topmanagers en reserveoverdracht,

waardoor particulieren hun bedrijfspensioen kunnen aanvullen

(zgn. vrijwillige, aanvullende bijdrageregelingen).

UK BONDS EN OFFSHORE BONDS

AEGON UK verkoopt zowel UK bonds als offshore bonds. Beide

soorten fondsen bieden specifieke belastingtechnische voordelen.

Zo is er bij offshore bonds onbelaste aangroei van beleggingen

mogelijk en wordt pas belasting geheven op het moment dat het

vermogen naar het Verenigd Koninkrijk wordt gerepatrieerd. 

UK bonds. De markt voor UK bonds is omvangrijk en wordt door

de meeste financiële adviseurs en productaanbieders als

kernonderdeel van hun activiteiten aangemerkt. UK bonds bieden

een fiscaalvriendelijke manier van beleggen voor diverse groepen

beleggers. 

Scottish Equitable biedt een breed pakket intern beheerde

fondsen alsmede diverse fondsen van toonaangevende

vermogensbeheerders. Ter vergroting van de flexibiliteit kunnen

klanten een kostenstructuur uitkiezen die het beste aansluit bij

hun eigen financiële behoefte.

Offshore bonds. Scottish Equitable International (Dublin) plc

biedt offshore levenproducten.

Dit zijn verfijnde beleggingsproducten die belastingvoordelen

bieden aan klanten in en buiten het Verenigd Koninkrijk. De

producten komen tegemoet aan de eisen van vermogende

particulieren wat betreft beleggingskeuze en –flexibiliteit en met

betrekking tot de fiscaal gunstige afwikkeling van de

nalatenschap (in combinatie met trustregelingen) en de algehele

fiscale planning. De producten zijn ook geschikt als belegging

voor bedrijven.

In 2004 is het productassortiment uitgebreid met het Flexible

Investment Plan. Dit product is bedoeld voor vermogende

particulieren en kan gebruikt worden bij de pensioenplanning. De

premiebetaling vindt plaats in termijnen. Hoewel de premies in

principe door de klant zelf worden betaald, zijn

werkgeversbijdragen ook mogelijk.

INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING

AEGON Individual Protection (AIP) is onder de merknaam

Scottish Equitable Protect actief op de markt voor

vermogensbescherming voor particulieren. Scottish Equitable

Protect bestaat sinds 2001 en kent inmiddels drie varianten 

die bescherming bieden in de persoonlijke, hypothecaire en

zakelijke sfeer.

In de markt voor individuele vermogensbescherming wordt

het steeds belangrijker om transacties elektronisch te kunnen

verrichten. De productontwikkelaars van AIP zijn daarmee in het

afgelopen jaar volop bezig geweest. Ook in 2005 blijft de

ontwikkeling van elektronische producten en de rechtstreekse

verwerking daarvan een kernaandachtsgebied voor AIP.

COLLECTIEVE CONTRACTEN

Employee Benefits biedt een scala aan collectieve contracten die

tegemoetkomen aan de wensen van werkgevers (en hun

werknemers). De verkoop geschiedt uitsluitend via onafhankelijke

adviseurs. De belangrijkste producten van AEGON UK zijn: group

life, group income protection en group critical illness. Deze

producten kunnen afzonderlijk worden aangekocht, maar ook als

combinatie in de vorm van een op maat gesneden employee

benefits pakket, met flexibele of gegarandeerde uitkeringen.
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Voorts levert Employee Benefits een product dat specifiek

gericht is op het midden en klein bedrijf. Dit Employee Protection

Menu biedt extra flexibiliteit, doordat de individuele werknemer

uit diverse soorten dekking kan kiezen die tegemoetkomen aan

zijn behoefte aan vermogenbescherming. De vooraf vastgestelde

kosten worden door de werkgever gedragen.

VERKOOP VAN LEVENPRODUCTEN EN PENSIOENEN

De onafhankelijke financieel adviseurs (IFA) zijn voor AEGON UK

het belangrijkste distributiekanaal op de Britse markt. Deze

adviseurs bieden hun klanten toegang tot alle beschikbare

producten en dienen verplicht aan te tonen dat zij hun klant

optimaal advies geven.

Er zijn in het Verenigd Koninkrijk circa 30.000 erkende,

onafhankelijke financieel adviseurs actief. Velen van hen werken

samen in adviesnetwerken die als grote landelijke distributie-

ketens opereren. De dertig grootste van de 5.300 IFA-bedrijven

op de voor AEGON UK belangrijkste markten hebben 80% van

de erkende, onafhankelijke financieel adviseurs in dienst. AEGON

UK heeft hechte banden met onafhankelijke financieel adviseurs

in alle marktsectoren, maar werkt vooral samen met de

netwerken en de grote plaatselijke kantoren. 

Ter ondersteuning van deze activiteit zijn meer dan 250

broker-consultants actief in het Verenigd Koninkrijk, die vanuit

lokale vestigingen werken. SE levert via dit netwerk van

vestigingen ondersteuning aan lokale onafhankelijke financieel

adviseurs op het gebied van trainingen en bedrijfsontwikkeling.

BELEGGINGSFONDSEN

AEGON Asset Management UK (AAM UK) is een belangrijke

leverancier van diensten op het gebied van vermogensbeheer,

zowel aan bedrijven binnen AEGON UK als aan institutionele

beleggers en particulieren. Per ultimo 2004 bedroeg het beheerd

vermogen van AAM UK circa GBP 39 miljard, verspreid over

beleggingsfondsen en gesepareerde fondsen voor klanten. 

Op de bedrijfsobligatiemarkt heeft AAM UK meer dan GBP 14

miljard aan beheerd vermogen. Er is een speciaal verkoopteam

opgericht om deze marktpositie verder uit te bouwen met zowel

particuliere als institutionele cliënten. 

EIGEN DISTRIBUTIEKANALEN

In 2002 en 2003 heeft AEGON UK in het Verenigd Koninkrijk zes

onafhankelijke financieel adviseurs overgenomen. Per 18 mei

2004 zijn vijf van deze bedrijven ondergebracht in een nieuw

bedrijf, Origen, dat vanaf het eerste kwartaal van 2005 volledig

operationeel zal zijn.

Origen levert financiële adviezen aan diverse klanten

(particulieren en bedrijven) en maakt daarbij gebruik van

verschillende distributiekanalen (met name persoonlijke verkoop,

maar ook directe verkoop en worksite marketing).

Het zesde bedrijf dat werd overgenomen, Positive Solutions,

verleent managementdiensten aan zelfstandige onafhankelijke

financieel adviseurs door middel van een geavanceerd

technologieplatform.

UITGAANDE HERVERZEKERING 

AEGON UK brengt sterfte- en ziekterisico’s onder bij

herverzekeraars zo dit gewenst en economisch verantwoord is,

waarbij een minimum rating ‘AA’ van Standard & Poor’s wordt

gehanteerd voor herverzekeraars aan wie risico wordt gecedeerd. 

AEGON UK gebruikt herverzekeringen tevens om deelnemers

aan pensioenregelingen toegang te geven tot diverse externe

vermogensbeheerders. Volgens de bepalingen van deze

pensioencontracten, welke betrekking hebben op unit-linked

polissen, is de verplichting volgens de unit waarde herverzekerd

bij deze externe vermogensbeheerders. Het kredietrisico met

betrekking tot de beleggingen wordt gedragen door de

deelnemers aan de pensioencontracten, terwijl AEGON het

uiteindelijke kredietrisico houdt met betrekking tot de externe

vermogensbeheerders.
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PENSIOENVERZEKERINGEN

Pensioenverzekeringen zijn een kernactiviteit van AEGON

Hongarije. Derhalve worden ook diensten aangeboden ten

behoeve van pensioenfondsen. De verplichte en vrijwillige

pensioenfondsen onder beheer van AEGON Hongarije behoorden

in 2003 qua beheerd vermogen en aantal deelnemers tot de

grootste in Hongarije (bron: www.pszaf.hu). De groeistrategie van

het pensioenfondsbedrijf richt zich op het werven van nieuwe

deelnemers en de overname van andere pensioenfondsen. 

TRADITIONELE PRODUCTEN VOOR ALGEMENE REKENING

Traditionele producten voor algemene rekening bestaan

voornamelijk uit levenpolissen van beperkte omvang die verkocht

werden in de tijd dat AEGON Hongarije nog geen onderdeel

vormde van de AEGON Groep. De premieopbrengsten van deze

polissen zijn laag en de winstmarges zeer gering. Tot de

traditionele producten voor algemene rekening behoren onder

meer geïndexeerde levensverzekeringen die niet aan

beleggingsfondsen zijn gekoppeld maar wel een rentegarantie

kennen. Deze producten worden niet langer door AEGON

Hongarije verkocht.

UNIT-LINKED PRODUCTEN

Unit-linked producten vormen de belangrijkste productgroep van

AEGON Hongarije. De onderneming haalt het grootste deel van

zijn productie uit de verkoop van deze producten. De premies

voor deze producten worden belegd in diverse beleggings-

fondsen. AEGON Hongarije brengt voor deze producten een

beheersvergoeding, poliskosten, kostenopslagen en risicopremies

in rekening. Unit-linked producten betreffen alle soorten

levenproducten (pensioenen, kapitaalverzekeringen,

spaarproducten). 

COLLECTIEVE LEVENPRODUCTEN

Collectieve levenproducten zijn collectieve risicoverzekeringen

die jaarlijks verlengd kunnen worden. Ongevallen- en

ziektekosten kunnen optioneel meeverzekerd worden. Dit zijn

meestal unit-linked producten, die soms een rentegarantie

bieden. 

AEGON WERELDWIJD

GESCHIEDENIS

AEGON Hongarije Composite Insurance Company Rt (AEGON

Hongarije) maakt sinds 1992 deel uit van de AEGON Groep. De

rechtsvoorganger van AEGON Hongarije was een staatsbedrijf,

opgericht in de jaren veertig van de vorige eeuw. AEGON

Hongarije is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De onderneming is actief op de Hongaarse markt en heeft zijn

hoofdkantoor in Boedapest. De belangrijkste activiteiten van

AEGON Hongarije betreffen levensverzekeringen, schade-

verzekeringen en vermogensbeheer.

AEGON Hongarije heeft vier dochtermaatschappijen:

• AEGON Hungary Financial Services Rt

• AEGON Real Estate Management Kft

• AEGON Pension Fund Management Rt

• AEGON Hungary Investment Fund Management Rt

De activiteiten van AEGON Hongarije zijn ingedeeld op basis van

verkoopkanalen en functionele gebieden. In de tweede helft van

2004 heeft een reorganisatie plaatsgevonden van de

vermogensbeheerfunctie en de verkoopkanalen.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON Hongarije is een verzekeraar die zowel levens-

verzekeringen als schadeverzekeringen aanbiedt. De

belangrijkste producten zijn levensverzekeringen, pensioenen,

hypotheken en gezinsverzekeringen. De sterke verkoop via het

pensioenbedrijf heeft in bijzondere mate bijgedragen aan de

resultaten van AEGON Hongarije. De levenportefeuille bestaat uit

traditionele producten voor algemene rekening en uit producten

die aan beleggingsfondsen zijn gekoppeld (unit-linked). De

afgelopen jaren is de omzet van unit-linked producten echter

aanzienlijk hoger dan die van producten voor algemene rekening.

Het marktaandeel van AEGON Hongarije binnen het segment

gezinsverzekeringen bedraagt 37% (bron: jaarverslag van de

Hongaarse vereniging van verzekeraars over 2003). De marges

op gezinsverzekeringen zijn aantrekkelijk. Bovendien bestaat er

de mogelijkheid voor cross-selling van levenproducten. Opstal- en

motorrijtuigenverzekeringen maken tevens deel uit van de

portefeuille, maar dit zijn geen kernproducten. 

AEGON HONGARIJE
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VERMOGENSBEHEER 

AEGON Hongarije biedt via zijn dochtermaatschappij AEGON

Hungary Investment Fund Management Rt diensten aan op het

gebied van vermogensbeheer. Gekozen kan worden uit een zestal

beleggingsfondsen: Hongaarse obligaties en aandelen,

internationale obligaties en aandelen, een geldmarktfonds en een

mixfonds. De beleggingen voor algemene rekening van AEGON

Hongarije, de unit-linked portefeuilles en de pensioenfondsen van

AEGON Hongarije worden beheerd door AEGON Hungary

Investment Fund Management Rt. De onderneming levert tevens

diensten op het gebied van vermogensbeheer aan derden.

AEGON Hungary Investment Fund Management Rt is

verantwoordelijk voor alle beleggingsactiviteiten in Hongarije en

Centraal Oost-Europa.

DISTRIBUTIEKANALEN

Voor de distributie van producten maakt AEGON Hongarije

gebruik van een gemengd distributienetwerk (voor de verkoop

van levens- en schadeverzekeringen), een speciaal team voor

cliënten in Boedapest, onafhankelijke agenten en brokers. 

Het gemengde verkoopkanaal en het speciale team werken

met agenten. AEGON Hongarije maakt echter ook gebruik van

andere kanalen en partners om de productie te verhogen. Door

deze werkwijze heeft AEGON Hongarije zijn sterke positie op het

gebied van de productie van nieuwe pensioenfonds- en

levenproducten in 2004 kunnen handhaven. 

De vernieuwde, geïntegreerde directe verkoop- en directe

marketingactiviteit concentreert zich met name op de

bescherming van de kernportefeuille en de verkoop van

eenvoudige producten. 

AEGON Hongarije streeft er tevens naar om goede relaties

met banken te ontwikkelen. De banken waarmee AEGON

Hongarije momenteel samenwerkt, bieden hypotheek- en

eenvoudige spaarproducten, alsmede participaties in de

beleggingsfondsen van AEGON Hungary Investment Fund

Management Rt.

UITGAANDE HERVERZEKERING

De herverzekeraars waarmee AEGON Hongarije samenwerkt, zijn

zonder uitzondering grote Europese herverzekeraars op de

Europese en Londense markten. Er wordt uitsluitend zaken

gedaan met herverzekeraars met een minimum rating ‘A’

(Standard & Poor’s). De drie belangrijkste herverzekerings-

contracten van de afgelopen tien jaar zijn de Catastrophe Excess

of Loss Treaty, de Motor Third Party Liability Excess of Loss

Treaty en de Property per Risk Excess of Loss Treaty. De door

AEGON Hongarije geboden calamiteitendekking voor

huiseigenaren neemt op de Hongaarse markt een belangrijke

plaats in. Daarnaast voert de onderneming minder uitgebreide

programma’s voor andere activiteiten, zoals General Third Party

Liability (aansprakelijkheid), Marine Cargo (scheepsvracht) en Life

& Group Life Business (leven). Het merendeel van de producten

van AEGON Hongarije betreft niet-proportionele excess of loss

programma’s, conform de strategie om uitsluitend de hogere

risico’s te herverzekeren en herverzekeraars uitsluitend bij grote

verliezen in te schakelen.

SLOWAKIJE

AEGON Slowakije werd op 2 september 2003 opgericht als

onderdeel van AEGON Levensverzekering N.V. Eind oktober 2004

werden de activiteiten opgestart. De verkoop van producten vindt

plaats via eigen verkooporganisaties en brokers. 

In 2004 bestond het assortiment van AEGON Slowakije uit vijf

basisproducten (gemengde verzekeringen, tijdelijke en

doorlopende levensverzekeringen, collectieve levens-

verzekeringen en kindverzekeringen) en vier aanvullende

dekkingen (overlijden, arbeidsongeschiktheid, langdurige ziekte

en premievrijstelling). Met ingang van 1 januari 2005 worden nog

vier aanvullende dekkingen aangeboden: ziekenhuisopname,

operaties, basis en uitgebreide ongevallendekking.

Op 1 oktober 2004 werd aan AEGON Pension Fund

Management Company (Mandatory Pension Fund) vergunning

verleend. De markt voor verplichte pensioenfondsen is per

1 januari 2005 vrijgegeven.

TSJECHIË

In juni 2004 kondigde AEGON de start aan van activiteiten in

Tsjechië. Na de vereiste inschrijving van de werkmaatschappij bij

het Tsjechische handelsregister in september 2004 heeft AEGON

vergunning aangevraagd bij het Tsjechische ministerie van

financiën. Naar verwachting wordt de vergunning in de eerste

helft van 2005 verleend.
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AEGON SPANJE

GESCHIEDENIS

AEGON was in 2004 via drie verzekeringsmaatschappijen in

Spanje actief, te weten AEGON Seguros Generales, AEGON

Seguros Salud en AEGON Seguros de Vida. Deze verzekeraars

vallen onder één houdstermaatschappij AEGON España SA, een

economisch samenwerkingsverband dat operationele en

administratieve diensten levert aan de diverse

groepsmaatschappijen in Spanje. 

Met de acquisitie van Seguros Galicia betrad AEGON in 1980

de Spaanse markt. Overige overnames betroffen Unión Levantina

in 1986, Unión Previsora in 1987, Labor Médica in 1996, La

Sanitaria en Caja de Previsión y Socorro in 1996 en Covadonga

eind 1999. 

In 2004 is AEGON Spanje een strategische samenwerking

aangegaan met Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Daarmee zijn het omvangrijke klantenbestand van CAM via zijn

bancaire netwerk en de expertise van AEGON op het gebied van

levensverzekeringen en pensioenen samengebracht.

Per 1 januari 2005 is AEGON Seguros Generales verkocht aan

Reale Mutua Group (Reale). Als onderdeel van de overeenkomst

zal het distributienetwerk van AEGON Seguros Generales in

Spanje levens- en ziektekostenverzekeringen van AEGON blijven

verkopen. Tevens neemt AEGON de

levensverzekeringsportefeuille van Reale in Spanje over,

waardoor AEGON toegang krijgt tot het bestaande

agentennetwerk van Reale gedurende een periode van vijf jaar,

met een optie tot verlenging.

AEGON Spanje zal zijn levensverzekeringsactiviteiten verder

uitbreiden en zijn eigen distributienetwerk van agenten

versterken door intensiever samen te werken met CAM op het

gebied van bankassurantie en nieuwe distributiemogelijkheden te

ontwikkelen.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

In de afgelopen jaren heeft AEGON Spanje zich toegelegd op

groei van het levenbedrijf. Door via diverse distributiekanalen

unit-linked variabele levensverzekeringen aan professionals aan

te bieden, heeft AEGON Spanje een belangrijke positie weten te

verwerven op een markt waar het beeld van oudsher werd

bepaald door de banken. 

AEGON Spanje richt zich met name op de individuele

consument. Met betrekking tot levensverzekeringen vormen

traditionele levensverzekeringen en unit-linked producten de

voornaamste productlijnen van AEGON Spanje. De belangrijkste

schadeverzekeringen zijn motorrijtuigen- en brandverzekeringen.

Deze producten worden uitsluitend op de markt gebracht via

tussenpersonen, waarbij gebruikgemaakt wordt van een netwerk

van agenten en brokers.

Individuele levensverzekeringen worden in de stedelijke

gebieden aangeboden door gespecialiseerde tussenpersonen en

in de landelijke gebieden door gespecialiseerde tussenpersonen

en via direct marketing. De distributie van collectieve

levensverzekeringen geschiedt via banken en financiële

instellingen en daarnaast via brokers en gespecialiseerde

agenten.

Ingevolge de distributieovereenkomst met Reale verkrijgt

AEGON Spanje in 2005 exclusief toegang tot een groter

distributienetwerk van agenten. 

UITGAANDE HERVERZEKERING

AEGON Spanje kent zowel een proportionele als niet-

proportionele herverzekeringsdekking, met name voor brand- en

aansprakelijkheidsverzekeringen. Herverzekeraars van AEGON

Spanje hebben over het algemeen een minimale rating van ‘A-‘

(Standard & Poor’s).
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voor langetermijnsparen en pensioenplanning. Beide producten

worden via diverse distributiekanalen afgezet. Het

agentennetwerk bestaat uit meer dan 500 voltijds professionele

agenten die vanuit 26 vestigingen in heel Taiwan actief zijn. Via

hen wordt een mix van traditionele en variabele levens-

verzekeringen verkocht. De distributie via brokers betreft met

name doorlopende levensverzekeringen, waarbij de contracten

worden afgesloten door onafhankelijke agenten. Doorlopende

levensverzekeringen worden ook via het bankkanaal verkocht.

Wat collectieve verzekeringen betreft, biedt AEGON Taiwan

inkomensbescherming aan werknemers van zakelijke klanten via

jaarlijks te verlengen levensverzekeringen en ongevallen- en

ziektekostenverzekeringen.

De distributie via brokers en het bankkanaal heeft in de

afgelopen twee jaar voor AEGON Taiwan in een substantiële groei

van nieuwe productie en nieuwe klanten geresulteerd.

UITGAANDE HERVERZEKERING

AEGON Taiwan brengt sterfte- en ziekterisico’s onder bij

internationale herverzekeraars en bij de Central Reinsurance

Company in Taiwan. Alle herverzekeraars hebben minimaal een

rating ‘A’. De herverzekering geeft zowel excedentdekking als

catastrofedekking. 

AEGON TAIWAN

GESCHIEDENIS

AEGON Life Insurance (Taiwan) Inc. werd in 2001 opgericht met

het doel levensverzekeringsactiviteiten te ontwikkelen in de

Republiek China (Taiwan). AEGON Taiwan startte de activiteiten in

1994 als onderdeel van Life Investors Insurance Company of

America, een levensverzekeringsmaatschappij van AEGON USA.

In 1998 nam AEGON Taiwan een portefeuille van 55.000 polissen

over van American Family Life Assurance Company Taiwan. Als

gevolg van de overname van Transamerica in 1999 werd

Transamerica Taiwan toegevoegd, waarna de integratie met het

bestaande bedrijf in 2001 werd voltooid. Eind 2001 verwierf

AEGON Taiwan een portefeuille van circa 57.000 polissen van

National Mutual Life Association of Australia, het

levensverzekeringsbedrijf van AXA in Taiwan.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON Taiwan levert een breed scala aan verzekeringsproducten

die aan diverse consumentenwensen voldoen, met inbegrip van

doorlopende levensverzekeringen, kapitaal- en risico-

verzekeringen, ongevallenverzekeringen, aanvullende

ziektekostenverzekeringen, variable universal life polissen,

annuities, collectieve levens- en ziektekostenverzekeringen en

diverse aanvullende dekkingen. De variable universal life

producten, die in 2002 geïntroduceerd werden, worden met name

via agenten verkocht. Een van de nieuwe productinitiatieven in

2003 was een geactualiseerde versie van een doorlopende

levensverzekering. Voorts heeft AEGON Taiwan in 2004 een

innovatief variable annuity-product gelanceerd dat bedoeld is

AEGON AZIË
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AEGON WERELDWIJD 
AEGON AZIË VERVOLG

CHINA

GESCHIEDENIS

AEGON-CNOOC Insurance Co., Ltd. (AEGON-CNOOC) is een in

Shanghai, China, gevestigde joint venture van AEGON (50%) en

China National Offshore Oil Corporation (50%). Na twaalf

maanden voorbereiding werd in mei 2003 met de activiteiten van

AEGON-CNOOC in Shanghai een aanvang gemaakt. AEGON-

CNOOC heeft vergunning om in China zowel traditionele

levensverzekeringen als ziektekosten- en ongevallen-

verzekeringen te verkopen.

Op 1 december 2004 is door de toezichthoudende instanties

aan AEGON-CNOOC vergunning verleend om levensverzekerings-

activiteiten op te starten in Beijing. Dit eerste bijkantoor van

AEGON-CNOOC opent naar verwachting in mei 2005 zijn deuren.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

In de eerste achttien maanden van zijn bestaan heeft AEGON-

CNOOC met succes diverse distributiekanalen opgezet, met

inbegrip van een agentennetwerk, banken en telemarketing.

Verder is AEGON-CNOOC gestart met de distributie van

producten via brokers, wat in de nabije toekomst een belangrijke

onderdeel van de activiteiten moet worden. 

In oktober 2004 heeft AEGON-CNOOC een landelijke

samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Agricultural Bank

of China (ABC). ABC is een van de vier grote banken in China. Via

deze overeenkomst gaat AEGON-CNOOC een breed scala aan

levens-, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen leveren aan de

klanten van ABC. Omgekeerd gaat ABC aan AEGON-CNOOC

diensten leveren op het gebied van betalingsverkeer en

kasbeheer.

De distributie via tussenpersonen betreft met name

traditionele levenproducten, zoals level whole life en coupon

whole life verzekeringen, kapitaal- en risicoverzekeringen,

alsmede kortlopende ongevallen- en langlopende

ziektekostenverzekeringen. Het belangrijkste product dat via

banken wordt afgezet, zijn kortlopende koopsompolissen. Voorts

wil AEGON-CNOOC in de nabije toekomst ten behoeve van het

bankassurantiekanaal meer producten ontwikkelen waarbij de

premiebetaling in termijnen verloopt. Via telemarketing wordt

met name een jaarlijks te verlengen ongevallenverzekering

verkocht.

UITGAANDE HERVERZEKERING

Conform de regelgeving van de China Insurance Regulatory

Commission (CIRC) wordt een vast percentage van de

ziektekosten- en ongevallenverzekeringen van AEGON-CNOOC

herverzekerd bij de China Reinsurance Company. 

Voorts is AEGON-CNOOC verscheidene commerciële

herverzekeringsregelingen aangegaan ter spreiding van de

risico’s en ter beperking van de maximale verliezen op risico’s die

het eigen behoud per polis te boven gaan.
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CORPORATE GOVERNANCE

AEGON HECHT VEEL BELANG AAN TRANSPARANTIE
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AEGON N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht,
heeft een bestuursstructuur bestaande uit drie organen: de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVvA) gehouden, waarop aan de
aandeelhouders bepaalde onderwerpen worden voorgelegd ter
behandeling en ter besluitvorming, waaronder begrepen de
vaststelling van de jaarrekening, het dividend en het
(her)benoemen van leden van de Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen. De oproeping voor algemene vergaderingen
geschiedt door middel van een openbare aankondiging. 
Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders
kunnen worden bijeengeroepen zo dikwijls als de Raad van
Commissarissen of de Raad van Bestuur dit wenst.
Overeenkomstig de statuten wordt in het algemeen gehoor
gegeven aan een verzoek tot opneming van aanvullende
agendapunten voor de AVvA dat wordt ingediend door
aandeelhouders die ten minste 0,1% van de geplaatste gewone
aandelen vertegenwoordigen. 

Iedere aandeelhouder is gerechtigd om de AVvA bij te wonen,
daarin het woord te voeren en zijn stemrecht, in persoon of bij
schriftelijke volmacht (waaronder begrepen bij elektronische
volmacht), uit te oefenen, mits door de betreffende
aandeelhouder is voldaan aan de geldende statutaire vereisten
van voorafgaande indiening van de bewijsstukken van zijn
aandeelhouderschap of voorafgaande kennisgeving van zijn
voornemen tot het bijwonen van de vergadering. De Raad van
Bestuur kan in de oproeping tot een AVvA een registratiedatum
vermelden ter vaststelling van het recht van toegang en de
stemgerechtigdheid van aandeelhouders.

AEGON is participant in de Stichting Communicatiekanaal
Aandeelhouders, een Nederlandse stichting die is opgericht ter
bevordering van de communicatie met aandeelhouders en hun
deelname aan algemene vergaderingen. AEGON ondersteunt de
mogelijkheid om te stemmen bij volmacht. Tevens worden
stemvolmachten geworven van in New York geregistreerde
aandeelhouders overeenkomstig de gebruiken in de Verenigde
Staten. 

Op de AVvA geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van één
stem, met dien verstande dat Vereniging AEGON, als houdster
van preferente aandelen, recht heeft op het uitbrengen van 2,08
stemmen per preferent aandeel in het geval dat er naar het
oordeel van Vereniging AEGON sprake is van een bijzondere
aanleiding, welk stemrecht is beperkt tot zes maanden per
bijzondere aanleiding. Voor een nadere toelichting verwijzen wij
naar het hoofdstuk over Vereniging AEGON op pagina 149 van de
jaarrekening over 2004. 

In de AVvA worden alle besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen, tenzij de
wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. 

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is, als college, belast met de dagelijkse
leiding van de vennootschap, waarbij elk lid op basis van een
onderlinge taakverdeling zijn specifieke aandachtsgebieden
heeft. Het aantal leden van de Raad van Bestuur en de
arbeidsvoorwaarden van deze leden worden vastgesteld door de
Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur
worden op voordracht van de Raad van Commissarissen door de
AVvA benoemd. 

Leden van de Raad van Bestuur kunnen op 60-jarige leeftijd
met pensioen gaan en moeten op 62-jarige leeftijd aftreden.
Krachtens de statuten heeft de Raad van Bestuur voor bepaalde
besluiten de voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen is bevoegd ook
andere besluiten aan zijn voorafgaande toestemming te
onderwerpen. 

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen is, als college met collectieve
verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht, belast met het
toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de
algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan
verbonden onderneming. Daarnaast staat de Raad van
Commissarissen de Raad van Bestuur met raad terzijde. De leden
van de Raad van Commissarissen dienen zich bij de vervulling
van hun taak te richten naar het belang van de vennootschap en
de daaraan verbonden onderneming. 

De leden van de Raad van Commissarissen worden op
voordracht van de Raad van Commissarissen door de AVvA
benoemd. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit
tien leden, van wie één lid een voormalig lid is van de Raad van
Bestuur. 

Bepaalde onderwerpen worden behandeld en voorbereid in
commissies die zijn samengesteld uit leden van de Raad van
Commissarissen. Ter waarborging van een evenwichtige
samenstelling van de Raad van Commissarissen is een profiel
opgesteld, waarin de vereiste kwalificaties voor de leden zijn
vastgelegd. Een commissaris die de 70-jarige leeftijd heeft
bereikt, is niet herbenoembaar, tenzij met goedkeuring van de
Raad van Commissarissen. De honorering van de leden van de
Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de AVvA. 

CORPORATE GOVERNANCE
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NEDERLANDSE CORPORTE GOVERNANCE CODE

In december 2003 werd de definitieve versie van de nieuwe
Nederlandse corporate governance code aangenomen. De code
werd op 1 januari 2004 van kracht. AEGON onderschrijft de code
en de daarin opgenomen principes ten aanzien van goede
corporate governance. AEGON is voornemens om aan de hand
van de code en de daarin vervatte principes de dialoog over
corporate governance met zijn belanghebbenden te continueren
en te intensiveren met als doel de door AEGON gehanteerde
maatstaven van corporate governance in overeenstemming te
brengen met de code. 

AEGON EN CORPORATE GOVERNANCE

Na publicatie van de definitieve corporate governance code heeft
AEGON zich gebogen over de implementatie van de code binnen
zijn eigen corporate governance. In het jaarverslag over 2003
heeft AEGON in een apart hoofdstuk vermeld op welke specifieke
punten de corporate governance structuur van AEGON reeds
voldeed aan de in de code vastgelegde vereisten. Waar sprake
was van afwijking van de best practice bepalingen van de
corporate governance code werd deze met redenen omkleed. 

Het in het jaarverslag over 2003 opgenomen hoofdstuk gewijd
aan naleving door AEGON van de code is vervolgens onder een
apart agendapunt op de AVvA van 22 april 2004 aan de orde
gesteld. Na deze vergadering heeft AEGON verdere stappen
genomen om de code nader te implementeren. 

Dit hoofdstuk is bedoeld om een verslag uit te brengen in
hoeverre AEGON eind 2004 voldeed aan de vereisten uit de code.
Bij elke afwijking van de code wordt de reden daarvan vermeld.
Dit hoofdstuk zal onder een apart agendapunt op de AVvA van
21 april 2005 worden besproken. In dit verslag worden voorts de
voorstellen genoemd die op deze Algemene Vergadering aan de
aandeelhouders zullen worden voorgelegd om de statuten van
AEGON nader in overeenstemming te brengen met de code. 

In het hiernavolgende verslag worden de opzet en indeling van
de corporate governance code nauwgezet gevolgd. Daarbij wordt
steeds gebruikt gemaakt van de hoofdstuktitels, tussenkoppen en
alinea’s van de corporate governance code.

IMPLEMENTATIE VAN DE CORPORATE GOVERNANCE CODE

NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen
verantwoordelijkheid blijven nemen voor de corporate
governance structuur van AEGON. In het jaarverslag over 2003
werden de aan corporate governance gewijde alinea’s uitgebreid
met een gedetailleerd overzicht van de corporate governance
structuur. Daarnaast werd gespecificeerd op welke wijze AEGON
voornemens was nadere invulling te geven aan naleving van de
code. Dit overzicht wordt in het hiernavolgende verslag
geactualiseerd. Vanaf het jaarverslag over 2005 zullen,
overeenkomstig de aanbevelingen van de code en de op basis
daarvan geformuleerde wettelijke voorschriften, jaarlijks in een
apart hoofdstuk in AEGON’s jaarverslag de hoofdlijnen van de
corporate governance structuur van AEGON worden uiteengezet
en worden aangegeven op welke wijze AEGON de principes en
best practice bepalingen van de corporate governance code heeft
toegepast. In dat hoofdstuk wordt tevens vermeld op welke
punten AEGON afwijkt van de code en wat daar de redenen van

zijn. Elke substantiële verandering in de corporate governance
structuur van de vennootschap en in de naleving van de code zal
onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AVvA worden
voorgelegd. 

DE RAAD VAN BESTUUR

De huidige leden van de Raad van Bestuur zijn benoemd voor
onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen is met de Raad van
Bestuur en de individuele leden een schema van herbenoeming
en aftreden van de leden van de Raad van Bestuur overeen-
gekomen. Overeenkomstig dit schema van aftreden (te vinden op
www.aegon.com) is de Raad van Commissarissen voornemens de
herbenoeming van D.J. Shepard, voorzitter van de Raad van
Bestuur, en van J.B.M. Streppel, CFO, voor een volgende
vierjarige periode aan de AVvA in 2005 voor te leggen. De
overige leden van de Raad van Bestuur, J.G. van der Werf en
A.R. Wynaendts, zijn eveneens herbenoembaar in respectievelijk
2006 en 2007. De Raad van Commissarissen zal een
statutenwijziging voorstellen waarin de beperking van de periode
van benoeming van leden van de Raad van Bestuur tot periodes
van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor
(telkens) vier jaar, wordt vastgelegd. Overeenkomstig de bij
AEGON gangbare praktijk zal de Raad van Bestuur van AEGON
aan de Raad van Commissarissen de operationele en financiële
doelstellingen van AEGON, de strategie om die doelstellingen te
realiseren, alsmede de randvoorwaarden waaronder die strategie
dient te worden gehanteerd (met inbegrip van de financiële
ratio’s en kapitaaltoereikendheidscriteria) ter overweging en
goedkeuring voorleggen. AEGON blijft, als voorheen, op
hoofdlijnen hierover rapporteren in het jaarverslag.

Speciale aandacht gaat uit naar risicomanagement en
risicofactoren. In dat kader heeft AEGON zowel per landenunit als
op groepsniveau een afdeling Interne Audit opgezet, die een
jaarlijkse risicoanalyse en zo nodig audits gaat uitvoeren om de
opzet en de werking van de interne controle te toetsen. AEGON
heeft, in aanvulling op de reeds bestaande risicomanagement- en
controlesystemen in de verschillende landenunits, op
groepsniveau een Group Risk and Capital Committee ingesteld.
Het Group Risk and Capital Committee heeft tot taak de algehele
voor AEGON geldende risicoposities doorlopend te volgen en
daarbij aanbevelingen te doen voor en toe te zien op
herstelacties indien de risico’s te groot worden geacht. Daarnaast
ziet het Committee erop toe dat de landenunits risicoanalyses en
risicomanagement adequaat toepassen. Het Group Risk and
Capital Committee rapporteert zijn bevindingen regelmatig aan
de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Als
voorbereiding op de formele verklaring, die ingevolge artikel 404
van de Sarbanes-Oxley wet 2002 (SOX 404) moet worden
afgegeven over het boekjaar 2006, heeft de Raad van Bestuur
een ondernemingsbreed kader opgezet voor documentatie,
evaluatie en verslaglegging ten aanzien van de interne controle
op het financiële verslagleggingproces. De activiteiten in verband
met de naleving van de Sarbanes-Oxley wet bestrijken een breed
scala aan bedrijfsprocessen die aan het financiële verslaglegging-
proces ten grondslag liggen. In dit verband wordt het COSO-
raamwerk toegepast. Op basis van deze activiteiten is de Raad
van Bestuur, naar beste weten, van mening dat hij met redelijke
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zekerheid kan verklaren dat de interne risicomanagement- en
controlesystemen in 2004 goed hebben gewerkt. De opzet en de
doelmatigheid van de risicomanagement- en controlesystemen
blijven echter voortdurend aan verbetering onderhevig.
Aangezien de interne controlesystemen momenteel voor de
gehele organisatie worden herzien met het oog op de
toekomstige verplichtingen op grond van SOX 404, impliceert
bovenstaande verklaring geen beoordeling zoals vereist door
SOX 404.

AEGON heeft op groepsniveau een gedragscode vastgesteld.
Een werkgroep, die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van
Bestuur, ziet toe op invoering en toepassing van deze
gedragscode. De code is van toepassing naast de eerder door het
merendeel van de landenunits vastgestelde gedragscodes. De
code bevat een klokkenluiderregeling die erin voorziet dat
werknemers van AEGON de mogelijkheid hebben te rapporteren
over vermeende onregelmatigheden zonder gevaar voor hun
rechtspositie. Meer gedetailleerde regels ten aanzien van de
financiële verslaglegging zijn neergelegd in een financiële
klachtenprocedure, waarin ook is voorzien in rapportage aan het
Audit Committee. Ernstige schendingen van de gedragscode en
vermeende onregelmatigheden in het functioneren van een lid
van de Raad van Bestuur worden rechtstreeks gerapporteerd aan
de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De gedragscode
van AEGON N.V. is te vinden op AEGON's website
www.aegon.com. 

In het jaarverslag van AEGON wordt informatie verschaft over
de belangrijkste externe factoren en variabelen die van invloed
zijn op de resultaten van AEGON. De ook voorheen reeds in
jaarverslagen van AEGON opgenomen gevoeligheidsanalyses
bieden inzicht in de gevoeligheid van de resultaten voor
wijzingen in rentetarieven, de aandelen- en vastgoedmarkten, 
de door AEGON gehanteerde vooronderstellingen voor de 
lange termijn en de valutamarkten. De Raad van Bestuur en 
de Raad van Commissarissen zullen, als voorheen, publicatie
overwegen van aanvullende gevoeligheidsanalyses indien 
daartoe aanleiding is. 

De leden van de Raad van Bestuur houden elk niet meer dan
twee commissariaten bij Nederlandse beursgenoteerde
vennootschappen en zijn geen van allen voorzitter van de Raad
van Commissarissen van een beursgenoteerde vennootschap.
Krachtens het reglement van de Raad van Bestuur, dat is te
vinden op AEGON’s website, behoeft de aanvaarding door een lid
van de Raad van Bestuur van een commissariaat bij een
beursgenoteerde vennootschap de voorafgaande goedkeuring
van de Raad van Commissarissen en dienen andere belangrijke
nevenfuncties door bestuurders van AEGON N.V. voorafgaand aan
aanvaarding daarvan aan de Raad van Commissarissen te worden
gemeld. 

BEZOLDIGING

De Raad van Commissarissen heeft, op advies van het
Compensation Committee, wijzigingen in het bezoldigingsbeleid
2003 voorgesteld. Het gewijzigde bezoldigingsbeleid is door de
AVvA van 22 april 2004 vastgesteld en geldt voor een periode van
drie jaar (2004-2006). AEGON hecht veel waarde aan het
aantrekken en behouden van gekwalificeerde bestuurders en

medewerkers, ter waarborging en bevordering van de belangen van
AEGON op de middellange en lange termijn. Het bezoldigingsbeleid
voor de leden van de Raad van Bestuur vormt daarvan een
weerslag. Dit beleid is opgezet met als doel invulling te geven aan
AEGON’s strategie voor waardecreatie en met de bedoeling om de
belangen van bestuurders en aandeelhouders op één lijn te
brengen, alsmede om maatstaven te ontwikkelen voor het
evalueren van de prestaties en bedrijfsresultaten. Daarnaast bevat
de bezoldiging van bestuurders een prestatiegebonden
bonusregeling die is gerelateerd aan zowel de individuele
prestaties als aan de collectieve verantwoordelijkheden van de
Raad van Bestuur. Het bezoldigingsbeleid houdt ook rekening met
het beloningsniveau in vergelijkbare markten en sectoren en de
van toepassing zijnde richtlijnen op het gebied van corporate
governance. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur
bestaat uit een vast en een variabel deel. Voor het variabele deel
heeft de Raad van Commissarissen vooraf heldere en meetbare
criteria vastgesteld, waaronder criteria die betrekking hebben op
de value of new business en de total shareholders return, de
koersontwikkeling van het aandeel AEGON en de ontwikkeling van
de winst per aandeel AEGON. Voor een nader overzicht van het
bezoldigingsbeleid met betrekking tot de Raad van Bestuur
verwijzen wij naar het hoofdstuk over bezoldiging op pagina 14 en
verder. 

Het bezoldigingsbeleid bevat tevens een regeling voor leden van
de Raad van Bestuur die voorziet in een gedeeltelijke beloning in
aan prestatiecriteria gekoppelde aandelenopties en aandelen.
Indien leden van de Raad van Bestuur recht hebben op
aandelenopties, dan worden deze opties uitsluitend toegekend
tegen de op de dag van de toekenning geldende slotkoers van de
aandelen AEGON genoteerd aan Euronext Amsterdam. De
voorwaarden waaronder de aandelenopties en prestatiegebonden
aandelen worden uitgegeven, worden gedurende de looptijd
daarvan niet aangepast, behoudens voor zover wijzigingen
conform bestendige marktpraktijk daartoe aanleiding geven, zoals
in het geval van aandelensplitsing, fusies, acquisities,
aandelenuitgiftes en (super)dividenduitkeringen.

De bestuurders dienen aan hen toegekende prestatiegebonden
aandelen vast te houden voor telkens een periode van ten minste
vijf jaar vanaf de datum van toekenning of tot ten minste het einde
van het dienstverband, indien deze periode korter is. 

De Raad van Commissarissen heeft besloten verdere wijzigingen
aan te brengen in het bezoldigingsbeleid ten aanzien van
ontslagvergoedingen voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur.
De wijzigingen omvatten onder meer de vaststelling van een
maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag van éénmaal het vaste
deel van het jaarsalaris of, indien het maximum van éénmaal het
vaste deel van de bezoldiging voor een bestuurder die tijdens zijn
eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is,
een maximale ontslagvergoeding van tweemaal het vaste deel van
het jaarsalaris. Voorts is de Raad van Commissarissen met de
huidige leden van de Raad van Bestuur overeengekomen om,
rekening houdend met de bestaande arbeidsovereenkomsten van
de huidige leden van de Raad van Bestuur en het verschil in
arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de Verenigde Staten, de
bestaande regelingen inzake ontslagvergoeding voor de huidige
leden van de Raad van Bestuur niet te wijzigen. 
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De arbeidsovereenkomsten van de leden van de Raad van Bestuur
zijn te vinden op AEGON’s website www.aegon.com.

Zoals AEGON steeds in de jaarverslagen heeft vermeld, hebben
leden van de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, recht op verstrekking door AEGON van
hypothecaire leningen in de normale uitoefening van het bedrijf en
tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende
voorwaarden.

VASTSTELLING EN OPENBAARMAKING VAN DE

BEZOLDIGING

Het bezoldigingsbeleid van AEGON is vastgesteld door de AVvA
van 22 april 2004. Elke toekomstige materiële wijziging in het
bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur zal
eveneens ter vaststelling worden voorgelegd aan de AVvA.

In het bezoldigingsverslag op pagina 14-16 van dit jaarverslag
doet de Raad van Commissarissen verslag van de wijze waarop
het bezoldigingsbeleid met betrekking tot leden van de Raad van
Bestuur in het afgelopen boekjaar is toegepast. Het jaarverslag
bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat voor
de jaren 2004-2006 wordt voorzien. Het bezoldigingsverslag is
geplaatst op AEGON’s website www.aegon.com. Het verslag van
de Raad van Commissarissen bevat de hoofdpunten van het
bezoldigingsverslag. 

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van
Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen
binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid. Onmiddellijk na het
afsluiten van een arbeidsovereenkomst met een nieuw lid van de
Raad van Bestuur worden de belangrijkste elementen uit de
overeenkomst openbaar gemaakt. 

In de jaarrekening van AEGON wordt - indien van toepassing -
de waarde vermeld van de aan bestuur en medewerkers
toegekende opties en stock appreciation rights (SAR’s) en wordt
tevens aangegeven hoe deze waarde is bepaald. 

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

De gedragscode van AEGON bevat regels met betrekking tot
eventuele belangenverstrengeling tussen AEGON en zijn
werknemers, waaronder begrepen de leden van de Raad van
Bestuur. De gedragscode is beschikbaar via AEGON’s website
www.aegon.com.

Het reglement van de Raad van Bestuur bevat nadere
regelgeving ten aanzien van tegenstrijdige belangen tussen leden
van de Raad van Bestuur en de vennootschap. Alle transacties
waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen, dienen
onder in de branche gebruikelijke voorwaarden te worden
overeengekomen en worden gepubliceerd in het jaarverslag. 

Krachtens de bepalingen van de corporate governance code
zou het lidmaatschap van de heren Shepard en Streppel van het
bestuur van Vereniging AEGON geacht kunnen worden een
tegenstrijdig belang in te houden. Door de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur is een protocol
opgesteld met daarin opgenomen de bepaling dat leden van de
Raad van Bestuur, die tevens lid zijn van het bestuur van
Vereniging AEGON, zullen blijven deelnemen aan de discussie en
de besluitvorming over mogelijke transacties met Vereniging
AEGON. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat dit

protocol voorziet in een adequate omgang met de veronderstelde
tegenstrijdige belangen met Vereniging AEGON en dat door
naleving van het protocol wordt voldaan aan de best practice
bepalingen van de code. Het protocol is te vinden op AEGON’s
website www.aegon.com.

Alle transacties tussen AEGON en Vereniging AEGON worden,
als voorheen, op in de branche gebruikelijke voorwaarden
overeengekomen en gepubliceerd in het jaarverslag. 

NALEVING

Door AEGON worden gedetailleerde regels gehanteerd voor leden
van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ten
aanzien van het bezit van en transacties in door andere partijen
dan AEGON uitgegeven effecten. Deze regels zijn in
overeenstemming met de door de Nederlandse toezichthouder
vastgestelde voorschriften en zijn nader uitgewerkt in het licht
van de code. Het toezicht op de naleving van deze regels is in
handen van de groepsfunctionaris Compliance, die deze taak
vervult naast de door de landenunits en afzonderlijke
bedrijfsonderdelen aangewezen Compliance functionarissen. De
voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen geldende regels zijn te vinden op AEGON’s
website www.aegon.com.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

TAAK EN WERKWIJZE

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het nemen
van besluiten ten aanzien van belangenverstrengeling tussen
leden van de Raad van Bestuur, leden van de Raad van
Commissarissen, belangrijke aandeelhouders en de externe
accountant enerzijds, en AEGON anderzijds. De Raad van
Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij
de vervulling van hun taak zijn de leden van de Raad van
Commissarissen gehouden te handelen in het belang van AEGON
en zijn gelieerde vennootschappen. Krachtens de statuten van
AEGON en het reglement van de Raad van Commissarissen is de
Raad van Commissarissen bevoegd alle informatie te verlangen
die hij nodig acht voor het vervullen van zijn taak, waaronder
begrepen het recht op het inwinnen van informatie van
functionarissen en externe adviseurs van AEGON. 

In het reglement van de Raad van Commissarissen zijn de
taakverdeling en de werkwijze van de Raad, alsmede
procedureregels voor de omgang met de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders neergelegd. Dit
reglement is te vinden op AEGON’s website. 

De Raad van Commissarissen doet, overeenkomstig de
bestaande praktijk, in het jaarverslag gedetailleerd verslag van de
in het boekjaar verrichte werkzaamheden en neemt daarin de
specifieke opgaven en vermeldingen op die de bepalingen van de
corporate governance code voorschrijven. In het verslag wordt
tevens melding gemaakt van de onderwerpen die tijdens het
boekjaar door de Raad van Commissarissen werden besproken. 

ONAFHANKELIJKHEID

De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is in
overeenstemming met de best practice bepalingen van de
corporate governance code inzake de onafhankelijkheid van het
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toezicht op het bestuur. Het enige lid dat niet kan worden
gekwalificeerd als ’onafhankelijk’ in de zin van deze bepalingen is
de heer K.J. Storm, die onmiddellijk voorafgaand aan zijn
benoeming als lid van de Raad van Commissarissen in 2002
voorzitter was van Raad van Bestuur van AEGON. 

DESKUNDIGHEID EN SAMENSTELLING

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de
AVvA. In verband met het opmaken van voordrachten voor
benoemingen in de Raad van Commissarissen, waaronder
begrepen voordrachten voor herbenoeming, heeft de Raad van
Commissarissen een profielschets opgesteld voor de gewenste
samenstelling en competenties van de Raad van Commissarissen
als college en de gewenste rol en competenties van de
afzonderlijke leden. In deze profielschets zijn tevens de in de
corporate governance code gedetailleerd omschreven eisen ten
aanzien van de samenstelling opgenomen. 

Binnen het profiel van de samenstelling van de Raad dient elk
lid van de Raad van Commissarissen geschikt te zijn om de
hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dient hij tevens
te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is
voor vervulling van de hem toebedeelde taak. Het profiel houdt
tevens rekening met de aard van de verzekeringsactiviteiten van
AEGON, de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en
de achtergrond van zijn leden en waarborgt dat de Raad van
Commissarissen zodanig is samengesteld dat deze als college de
taak naar behoren kan vervullen. De profielschets is te vinden op
de website van AEGON. Op deze website kunnen aandeelhouders
en beleggers tevens terecht voor de voorgeschreven gegevens
van elk lid van de Raad van Commissarissen en het schema van
aftreden. 

AEGON biedt alle leden van de Raad van Commissarissen bij
hun benoeming een introductieprogramma aan, waarin aandacht
wordt besteed aan algemene financiële zaken van AEGON,
algemene aspecten van de verzekeringsbranche en de specifieke
aspecten van AEGON, alsmede aan algemene juridische zaken met
betrekking tot de groep. De Raad van Commissarissen beoordeelt
regelmatig op welke onderdelen leden gedurende hun benoemings-
periode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. 

Een aantal leden van de Raad van Commissarissen is tevens lid
van de Raad van Commissarissen van andere Nederlandse
beursgenoteerde vennootschappen. De Raad van Commissarissen
heeft geconcludeerd dat deze lidmaatschappen niet van
onwenselijke of negatieve invloed zijn op de goede taakvervulling
van de betreffende leden. De heer Tabaksblat, voorzitter van de
Raad van Commissarissen, bekleedt thans meer dan het in de
corporate governance code voorgeschreven maximale aantal
commissariaten bij Nederlandse beursgenoteerde vennoot-
schappen (met inbegrip van voorzitterschappen). De heer
Tabaksblat zal na afloop van zijn huidige zittingsperiode in 2005
niet beschikbaar zijn voor herbenoeming vanwege het feit dat hij
alsdan de in de corporate governance code vastgelegde termijn
van maximaal driemaal een vierjarige zittingsperiode zal hebben
vervuld. Hij zal derhalve aan het eind van de AVvA van 21 april
2005 aftreden. 

In overeenstemming met de code is in het reglement van de
Raad van Commissarissen vastgelegd dat leden voor maximaal

driemaal een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft echter
besloten de heer Olcay te verzoeken zijn huidige zittingsperiode
als lid vol te maken, ondanks het feit dat hij in 2005 langer dan de
krachtens de corporate governance code maximaal toegestane
periode zitting zal hebben in de Raad. De Raad van
Commissarissen heeft vastgesteld dat het, gezien het grote aantal
vacatures waarin recentelijk is voorzien en nog moet worden
voorzien, ter waarborging van de continuïteit verstandig is de
heer Olcay te verzoeken om tot het einde van zijn huidige
zittingsperiode als lid van de Raad van Commissarissen aan te
blijven. 

Krachtens het reglement van de Raad van Commissarissen
treedt een lid af indien naar het oordeel van de Raad van
Commissarissen sprake is van onvoldoende functioneren,
fundamenteel verschil van inzicht dan wel andere dwingende
omstandigheden. 

ROL VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

EN DE SECRETARIS VAN DE VENNOOTSCHAP

Volgens het reglement van de Raad van Commissarissen ziet de
voorzitter toe op het goed functioneren van de Raad van
Commissarissen en zijn commissies, op een adequate
informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen en zorgt
hij voor voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming
door de Raad van Commissarissen. De voorzitter initieert tevens
de beoordeling van het functioneren van de afzonderlijke leden
van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en ziet
erop toe dat de contacten van de Raad van Commissarissen met
de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad naar
behoren verlopen.

De secretaris van de vennootschap heeft onder meer tot taak
de Raad van Commissarissen te ondersteunen. De secretaris ziet
erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt
gehandeld in overeenstemming met de wettelijke, statutaire en
reglementaire verplichtingen. De secretaris wordt benoemd na
verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen. 

SAMENSTELLING EN ROL VAN DE COMMISSIES VAN DE RAAD

VAN COMMISSARISSEN

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Amerikaanse
Sarbanes-Oxley wet 2002 en de corporate governance code heeft
de Raad van Commissarissen uit zijn midden vier commissies
ingesteld. De vier permanente commissies zijn het Audit
Committee, het Compensation Committee, het Nominating
Committee en het Strategy Committee. Iedere commissie
rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Commissarissen.
De gerapporteerde bevindingen worden besproken in de plenaire
vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Voor iedere commissie is door de Raad van Commissarissen
een reglement opgesteld, met daarin aangegeven de taak-
opdracht van de betreffende commissie, de samenstelling en de
wijze waarop de commissie zijn taak uitoefent. De reglementen
van de commissies zijn te vinden op AEGON's website.

In het verslag van de Raad van Commissarissen (dat een vast
onderdeel vormt van het jaarverslag) worden de werkzaamheden
en de samenstelling van de afzonderlijke commissies vermeld. Dit
verslag vermeldt tevens de leden van elke commissie. 
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Het Audit Committee is door de Raad van Commissarissen
ingesteld om de Raad van Commissarissen te ondersteunen bij
het houden van toezicht op (1) de integriteit van de financiële
informatieverschaffing van AEGON, (2) de kwalificaties en
onafhankelijkheid van de onafhankelijke accountant, (3) de rol en
het functioneren van de interne accountantsdienst en de
onafhankelijke accountant van AEGON, alsmede (4) de naleving
door AEGON van de relevante wet- en regelgeving en om (5) te
adviseren over en toe te zien op de financiering van AEGON en
de daarmee verband houdende strategieën. De voorzitter van
deze commissie is thans de heer Eustace. Het Audit Committee
heeft vastgesteld dat zij qua samenstelling voldoet aan de door
de New York Stock Exchange gedefinieerde onafhankelijkheids-
criteria en de zowel in de corporate governance code als in de
Amerikaanse Sarbanes-Oxley wet opgenomen bepaling dat er ten
minste één financieel expert deel dient uit te maken van het
Audit Committee. De vergaderingen van de commissie worden in
de regel bijgewoond door de leden van de Raad van Bestuur, de
groepsdirecteur Financiën en de onafhankelijke accountant.
Daarnaast overlegt het Audit Committee ten minste eenmaal per
jaar (of zo vaak als de commissie dit nodig acht) buiten
aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de onafhankelijke
accountant. 

Het Compensation Committee is verantwoordelijk voor het
opstellen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het
bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de leden van
de Raad van Bestuur en de honorering van de leden van de Raad
van Commissarissen. Het bezoldigingsbeleid wordt door de AVvA
vastgesteld. Het Compensation Committee doet aanbevelingen
aan de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de
commissie is de heer Dahan. Van de commissieleden is de heer
Van Wijk de enige die tevens lid is van het bestuur van een
andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap. 

Het Nominating Committee heeft tot taak aan de Raad van
Commissarissen voorstellen te doen inzake voordrachten voor
eerste benoeming van leden van de Raad van Commissarissen in
verband met ontstane vacatures en eventuele herbenoeming na
een zittingsperiode van vier jaar. Alle voorstellen voor benoeming
en herbenoeming worden gedaan met inachtneming van de
daartoe opgestelde profielschets voor de Raad van
Commissarissen. Voorts geeft het Nominating Committee aan de
Raad van Commissarissen advies of doet zij voorstellen inzake de
voordracht van kandidaten voor benoeming tot lid of tot
voorzitter van de Raad van Bestuur. Het Nominating Committee
beoordeelt periodiek het functioneren van de individuele leden
van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en
beziet de selectiecriteria voor het hogere management binnen de
groep. De huidige voorzitter van het Nominating Committee is de
heer Tabaksblat. Bij herbenoeming door de aandeelhouders van
de heer Eustace tijdens de AVvA van 21 april 2005 zal de heer
Eustace de heer Tabaksblat bij diens aftreden als
commissievoorzitter opvolgen.

Het Strategy Committee heeft tot taak de belangrijkste
aspecten van de door de Raad van Bestuur voorgestelde
strategie van de onderneming kritisch te beoordelen en de
conclusies ter beoordeling aan de Raad van Commissarissen voor
te leggen. De commissie beraadt zich tevens over alternatieve

strategieën en strategische mogelijkheden en doet onderzoek
naar de materiële aspecten van de implementatie van de
overeengekomen strategie. Voorts fungeert de commissie als
adviesorgaan voor de Raad van Bestuur met betrekking tot de
strategische beleidsvoering. De huidige voorzitter van het
Strategy Committee is de heer Tabaksblat. Bij herbenoeming
door de aandeelhouders van de heer Eustace tijdens de AVvA
van 21 april 2005 zal de heer Eustace de heer Tabaksblat bij
diens aftreden als commissievoorzitter opvolgen.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat nadere
regels ten aanzien van belangenverstrengeling tussen leden van
de Raad van Commissarissen en de vennootschap. De in het
reglement opgenomen regels zijn in overeenstemming met de
toepasselijke bepalingen van de corporate governance code en
zijn geplaatst op AEGON's website www.aegon.com. 

HONORERING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN

COMMISSARISSEN

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen
wordt vastgesteld door de AVvA en is niet afhankelijk van de
resultaten van AEGON. Aan de leden van de Raad van
Commissarissen worden geen aandelen of rechten op aandelen
bij wijze van honorering toegekend. Aan leden van de Raad van
Commissarissen worden door AEGON geen persoonlijke leningen,
garanties of soortgelijke voordelen verstrekt. 

DE (ALGEMENE VERGADERING VAN) AANDEELHOUDERS

BEVOEGDHEDEN

AEGON hecht veel belang aan de dialoog met aandeelhouders.
Met het oog daarop is er op groepsniveau een actieve afdeling
Group Corporate Affairs & Investor Relations. Een van de
belangrijkste gelegenheden om met aandeelhouders in dialoog te
treden is de AVvA. 

AEGON heeft zich van oudsher ingezet voor deelname van
zoveel mogelijk aandeelhouders door hen de mogelijkheid te
bieden te stemmen bij volmacht, zowel in de Verenigde Staten
(waar een aanzienlijk deel van AEGON’s aandeelhouders is
gevestigd) als in Nederland via de Stichting Communicatiekanaal
Aandeelhouders. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
moedigen aandeelhoudersparticipatie aan. Het voornemen is aan
de AVvA een voorstel te doen tot een statutenwijziging, op grond
waarvan besluiten die leiden tot een belangrijke verandering van
de identiteit of het karakter van AEGON of de aard van de
bedrijfsactiviteiten ter goedkeuring aan de AVvA zullen worden
voorgelegd. 

AEGON kent preferente aandelen A en B, welke worden
gehouden door Vereniging AEGON. De waarde van het
ingebrachte kapitaal op de preferente aandelen A reflecteert de
marktwaarde van de gewone aandelen AEGON op de datum van
inbreng.

Vereniging AEGON is thans houdster van 16.900.000
preferente aandelen B, die onder normale omstandigheden circa
1,0% van de stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen.
Krachtens de Fusieovereenkomst 1983 (als gewijzigd) worden
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door AEGON, indien Vereniging AEGON zulks wenst, additionele
preferente aandelen B aan Vereniging AEGON toegekend als
bescherming tegen verwatering van het stemrecht van
Vereniging AEGON als gevolg van uitgiftes van gewone aandelen
AEGON. Voorts zijn AEGON en Vereniging AEGON een
Stemrechtregeling Preferente Aandelen aangegaan, krachtens
welke overeenkomst het aan de preferente aandelen A en B
verbonden stemrecht onder normale omstandigheden beperkt is
tot één stem per aandeel. Krachtens deze overeenkomst is
Vereniging AEGON in het geval dat er sprake is van een
bijzondere aanleiding (als nader omschreven in de Stemrecht-
regeling Preferente Aandelen) gedurende een periode van zes
maanden gerechtigd tot uitoefening van haar volledige stemrecht
op de door haar gehouden preferente aandelen (circa 2,08
stemmen per preferent aandeel). 

Als gevolg van het voorgaande en het statutair vastgelegde
vereiste van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen in
bepaalde gevallen kan Vereniging AEGON in het geval van een
bijzondere aanleiding in de praktijk ieder vijandig overnamebod
gedurende een periode van zes maanden blokkeren. De Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn van oordeel dat
deze regeling in overeenstemming is met de principes die de
Commissie Corporate Governance aan de wetgever aanbeveelt bij
het ontwerpen van een wettelijke regeling over beschermings-
constructies in overnamesituaties. 

Krachtens de statuten van AEGON kan de AVvA bij tweederde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die tezamen ten
minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
een besluit nemen tot het ontnemen van het bindende karakter
aan een voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur. Bovendien kan
uitsluitend de AVvA bij een zelfde gekwalificeerde meerderheid
van stemmen besluiten tot ontslag van een lid van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen (tenzij het ontslag wordt
voorgesteld door de Raad van Commissarissen). Deze bepalingen
werden in de statuten opgenomen ten tijde van de algehele
herziening van de zeggenschapsstructuur van AEGON waartoe op
de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden op
9 mei 2003 werd besloten. De eis van een gekwalificeerde
meerderheid werd in de statuten opgenomen ter bescherming
van AEGON tegen bijvoorbeeld een vijandig overnamebod.
Krachtens deze bepalingen kan Vereniging AEGON in de praktijk
iedere vijandige poging tot vervanging van de Raad van Bestuur
en de Raad van Commissarissen gedurende een periode van zes
maanden blokkeren. 

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben
de in de statuten van AEGON opgenomen bepalingen, waarin de
eis van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt
voorgeschreven, opnieuw bezien in het licht van de corporate
governance code. Zij hebben de betreffende bepalingen
beoordeeld vanuit de huidige situatie, waarin specifieke
beschermingsmaatregelen in overnamesituaties ontbreken, en
geconcludeerd dat de eis van een gekwalificeerde meerderheid
van stemmen (gezien de stemrechten van Vereniging AEGON)
integraal deel uitmaakt van AEGON’s bescherming tegen een
vijandig overnamebod. Het statutair vastgelegde vereiste van een
gekwalificeerde meerderheid van stemmen en de stemrechten

van Vereniging AEGON tezamen vormen de enige bescherming
die AEGON thans kan inzetten. Deze vorm van bescherming is
conform bestendige marktpraktijk. 

Om de negatieve effecten van de gekwalificeerde meerderheid
onder normale omstandigheden af te zwakken, heeft de Raad van
Commissarissen besloten dat, indien er geen sprake is van een
vijandig overnamebod, de voordrachten tot benoeming van een
lid van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen
in alle gevallen niet bindend zullen zijn, waardoor aandeel-
houders bij eenvoudige meerderheid van stemmen over de
benoeming kunnen besluiten. Dit betekent dat het principe en de
best practice bepalingen van de corporate governance code door
AEGON worden nageleefd. In de met Vereniging AEGON
overeengekomen Stemrechtregeling Preferente Aandelen die
hierboven is beschreven wordt duidelijk omschreven in welke
omstandigheden de bescherming mag worden ingeroepen en er
sprake is van een bijzondere aanleiding.

In het geval van een serieus onderhands bod op een
bedrijfsonderdeel of een deelneming, waarvan de waarde naar
verwachting een in het Burgerlijk Wetboek op te nemen grens
overschrijdt, zal de Raad van Bestuur zijn standpunt ten aanzien
van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar
maken. 

Tijdens de AVvA zal het beleid ten aanzien van de winst-
bestemming (reservering en dividend) als apart agendapunt
worden behandeld en verantwoord. Ook zal tijdens deze
vergadering een voorstel tot uitkering van een slotdividend als
apart agendapunt worden behandeld. 

Het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van
Bestuur voor het door hen gevoerde beleid en het verlenen van
décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het
door hen uitgeoefend toezicht zullen afzonderlijk in de AVvA in
stemming worden gebracht. 

AEGON zal, overeenkomstig de bestaande praktijk, steeds een
registratiedatum bepalen voor de uitoefening van stem- en
vergaderrechten op de AVvA. 

INFORMATIEVERSCHAFFING/LOGISTIEK ALGEMENE

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

AEGON hecht grote waarde aan fair disclosure aan stakeholders
en financiële markten waar de groep actief is. De door AEGON
openbaargemaakte informatie voldoet aan alle overheidsregels
en alle noteringsvoorschriften van de beurzen waarop AEGON is
genoteerd. De analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties,
presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties
worden vooraf via de website van de onderneming en
persberichten aangekondigd. Alle presentaties, die tijdens deze
bijeenkomsten worden gehouden, worden op de website
geplaatst. Op grond van bestendige marktpraktijk verspreidt
AEGON zijn persberichten via verschillende persdiensten. 

Op alle gepubliceerde of gedeponeerde informatie wordt
toegezien door het door AEGON overeenkomstig SOX ingestelde
Disclosure Committee. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld
op AEGON's website www.aegon.com. 

AEGON onthoudt zich van handelingen waardoor de
onafhankelijkheid van analisten ten opzichte van AEGON in
gevaar kan komen. Analistenrapporten en taxaties (waaronder
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begrepen winsttaxaties) worden niet vooraf anders dan op
feitelijkheden beoordeeld, van commentaar voorzien of
gecorrigeerd en AEGON verstrekt aan analisten geen vergoeding
van welke aard dan ook voor de voorbereiding, vervaardiging of
publicatie van analistenrapporten. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
verschaffen de AVvA alle verlangde informatie, tenzij een
zwaarwegend belang van AEGON zich daartegen verzet. Indien
een beroep wordt gedaan op een zwaarwegend belang, wordt dit
beroep gemotiveerd toegelicht. 

AEGON licht aandeelhouders door middel van aandeel-
houderscirculaires in over alle feiten en omstandigheden die
relevant zijn voor aan hen voor te leggen voorstellen.
Aandeelhouderscirculaires kunnen worden verzonden in de vorm
van een bij de agenda van de AVvA gevoegde schriftelijke
toelichting. Aandeelhouderscirculaires worden in ieder geval
gepubliceerd in gevallen waarin aandeelhouders een
goedkeuringsrecht hebben (waaronder begrepen een aan 
de AVvA gevraagde delegatie van bevoegdheden of
mandaatverlening). 

Als algemene regel geldt dat het verslag van de AVvA 
uiterlijk drie maanden na afloop van deze vergadering aan
aandeelhouders op verzoek ter beschikking wordt gesteld.
Aandeelhouders hebben gedurende de daaropvolgende drie
maanden de gelegenheid om op het verslag te reageren, waarna
het verslag overeenkomstig het in de statuten bepaalde door de
voorzitter van de AVvA en de voor dat doel door de voorzitter
aangewezen secretaris wordt vastgesteld. Het verslag wordt
geplaatst op AEGON’s website www.aegon.com. 

VERANTWOORDELIJKHEID INSTITUTIONELE BELEGGERS

AEGON is, naast de verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders
en overige belanghebbenden, tevens een institutionele belegger.
In die hoedanigheid handelt AEGON bij de beoordeling of de
onderneming de rechten als aandeelhouder van andere
beursgenoteerde vennootschappen wil uitoefenen, primair in het
belang van de polishouders en overige achterliggende
begunstigden van AEGON’s producten, met inachtneming van de
belangen van de achterliggende begunstigden van en beleggers
in de vennootschappen waarin AEGON heeft belegd. 

Overeenkomstig de lokaal geldende gedragscodes voor
institutionele beleggers hanteren de landenunits in de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk een gedetailleerd omschreven
beleid ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht op de
door hen gehouden aandelen. AEGON Nederland N.V. heeft het
beleid ten aanzien van het uitoefenen van stemrecht op door
AEGON Nederland N.V. in Nederlandse beursgenoteerde
vennootschappen gehouden aandelen gepubliceerd op de
Nederlandse website www.aegon.nl. Voorts is AEGON
Nederland N.V. voornemens om vanaf het boekjaar 2005 jaarlijks
via de website van AEGON Nederland N.V. verslag te doen van de
uitvoering van het beleid ten aanzien van het uitoefenen van het
stemrecht in het betreffende boekjaar. AEGON Nederland N.V. zal
ten minste éénmaal per kwartaal op de website verslag
uitbrengen of en hoe het bedrijf als aandeelhouder heeft gestemd
op de AVvA van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. 

DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE FINANCIËLE

VERSLAGGEVING EN DE POSITIE VAN DE INTERNE

ACCOUNTANTSFUNCTIE EN VAN DE ONAFHANKELIJKE

ACCOUNTANT

FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadat de Sarbanes-Oxley wet door het Amerikaanse Congres was
aangenomen, heeft AEGON in de periode 2002-2003 zorgvuldig
aandacht besteed aan de interne procedures met betrekking tot
het opstellen en de publicatie van financiële berichten. De Raad
van Bestuur heeft procedures ingesteld die erop zijn gericht dat
alle belangrijke financiële informatie systematisch en tijdig bij de
Raad van Bestuur bekend is. De van de landenunits afkomstige
financiële informatie wordt rechtstreeks aan de Raad van Bestuur
gerapporteerd. De Raad van Commissarissen, daarbij primair
handelend via het Audit Committee, houdt toezicht op de
naleving van deze interne procedures en op de externe
informatie. Het reglement van het Audit Committee en de
bijbehorende bijlagen bevatten specifieke regels voor de interne
controlefunctie.

ROL, BENOEMING, BELONING EN BEOORDELING VAN HET

FUNCTIONEREN VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Het Audit Committee van de Raad van Commissarissen heeft,
conform het in het reglement van de commissie bepaalde,
vastgesteld hoe de onafhankelijke accountant wordt betrokken bij
het opstellen en de publicatie van de financiële berichten (anders
dan de jaarrekening) en heeft voorts een procedure vastgesteld
voor het voorafgaand goedkeuren van een opdrachtverlening aan
de onafhankelijke accountant tot het uitvoeren van aanvullende
(niet-controle)werkzaamheden ten behoeve van AEGON.

De onafhankelijke accountant wordt jaarlijks benoemd door de
AVvA. Aan de AVvA zal de mogelijkheid worden gegeven om de
onafhankelijke accountant te bevragen over zijn verklaring
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. 

De Raad van Bestuur en het Audit Committee rapporteren
jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen
in de relatie met de onafhankelijke accountant, waaronder in het
bijzonder zijn onafhankelijkheid. Het Audit Committee en de Raad
van Commissarissen evalueren ten minste éénmaal in de vier jaar
het functioneren van de onafhankelijke accountant. De conclusies
hiervan worden aan de AVvA medegedeeld ten behoeve van de
beoordeling van de jaarlijkse voordracht tot benoeming van de
onafhankelijke accountant. 

INTERNE AUDITFUNCTIE

AEGON heeft in 2003 op groepsniveau een interne accountant
benoemd, die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur.
Deze interne groepsaccountant functioneert naast de interne
accountants in de verschillende landenunits. Het Audit
Committee en de onafhankelijke accountant werden betrokken bij
het opstellen van het takenpakket van de interne groeps-
accountant. De Raad van Bestuur, het Audit Committee en de
onafhankelijke accountant nemen kennis van de bevindingen van
de interne accountant.
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RELATIE EN COMMUNICATIE VAN DE ONAFHANKELIJKE

ACCOUNTANT MET DE ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP 

De onafhankelijke accountant woont ten minste éénmaal per jaar
de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin de
aan de AVvA ter vaststelling voor te leggen jaarrekening wordt
besproken. De onafhankelijke accountant ontvangt volgens een
vaste procedure de financiële informatie die ten grondslag ligt
aan de vaststelling van de jaarrekening en de kwartaalcijfers en
wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te
reageren. 

De onafhankelijke accountant rapporteert zijn bevindingen
betreffende de controle van de jaarrekening gelijktijdig aan de
Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

De onafhankelijke accountant kan de voorzitter van het Audit
Committee verzoeken om het Audit Committee bijeen te roepen.
De onafhankelijke accountant woont in de regel de vergaderingen
van het Audit Committee bij. Overeenkomstig de van toepassing
zijnde wettelijke bepalingen rapporteert de onafhankelijke
accountant over zijn controlewerkzaamheden aan de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen en stelt daarbij die
onderwerpen met betrekking tot zijn controle aan de orde die hij
onder de aandacht van het bestuur wil brengen. Krachtens het
reglement van het Audit Committee kan daarbij worden gedacht
aan zaken zoals belangrijke punten inzake financiële verslag-
geving en beoordelingen ten aanzien van de door AEGON
opgestelde financiële berichten, waaronder begrepen de kwaliteit
van de winst, belangrijke afwijkingen tussen geplande en reële
prestaties, de keuze of toepassing van waarderingsgrondslagen
(waaronder begrepen significante wijzigingen), belangrijke
punten met betrekking tot de interne controle en extra getroffen
maatregelen vanwege wezenlijke gebreken in de interne
controlesystemen. 

CONCLUSIES

Uit het voorgaande blijkt dat AEGON voldoet aan de principes
van de Nederlandse corporate governance code. Daarnaast
voldoet AEGON in het algemeen ook aan de best practice
bepalingen van de code. Op die punten waar AEGON van de best
pratice bepalingen van de code afwijkt, zijn tevens de redenen
daarvan vermeld. In het beperkte aantal gevallen waarin door
AEGON van de best practice bepalingen wordt afgeweken, heeft
AEGON gepoogd zo veel mogelijk te handelen in de geest van de
corporate governance code. 

Samenvatting:

• II.2.7: deze best practice bepaling bepaalt dat de vergoeding
bij onvrijwillig ontslag maximaal éénmaal het jaarsalaris
bedraagt. Hoewel AEGON deze best practice bepaling zal
gaan toepassen bij benoeming van nieuwe leden van de Raad
van Bestuur, zijn de ontslagvergoedingen waarop de huidige
leden van de Raad van Bestuur recht hebben krachtens de
bestaande arbeidsovereenkomsten van de huidige
bestuurders niet in overeenstemming met deze best practice
bepaling; 

• II.3.3. deze best practice bepaling bepaalt dat een bestuurder
niet mag deelnemen aan de discussie of besluitvorming over
een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een
tegenstrijdig belang heeft. Het lidmaatschap van de CEO en
CFO van AEGON van het bestuur van AEGON’s grootste
aandeelhouder, Vereniging AEGON, zou technisch gezien een
tegenstrijdig belang inhouden. De Raad van Commissarissen
heeft besloten dat het, mede gezien de historische relatie
met Vereniging AEGON, niet in het beste belang van AEGON
is dat de CEO en CFO zouden worden uitgesloten van
deelneming aan discussie en besluitvorming aangaande
Vereniging AEGON. Om die reden heeft de Raad van
Commissarissen een protocol opgesteld waarin de CEO en de
CFO worden gemachtigd om in kwesties die betrekking
hebben op Vereniging AEGON de bestaande praktijk voort te
zetten; 

• III.3.5: deze best practice bepaling bepaalt dat een
commissaris maximaal driemaal een periode van vier jaar
zitting kan hebben in de Raad van Commissarissen.
Aangezien de Raad van Commissarissen de heer Olcay heeft
verzocht zijn huidige zittingstermijn vol te maken, zal de in de
code genoemde maximale termijn worden overschreden;

• IV.1.1: deze best practice bepaling bepaalt dat de AVvA kan
besluiten het bindende karakter te ontnemen aan een
voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van
Bestuur of de Raad van Commissarissen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen die een beperkt
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De
huidige statuten van AEGON schrijven een grotere
meerderheid van stemmen die een groter gedeelte van het
kapitaal vertegenwoordigen voor dan de code. Zoals hiervoor
reeds vermeld, is de Raad van Commissarissen van oordeel
dat, in het licht van de huidige situatie, waarin specifieke
beschermingsmaatregelen in overnamesituaties ontbreken,
de huidige tekst in de statuten van AEGON passend is en een
vorm van bescherming biedt tegen een vijandig overnamebod
in Nederland conform de geaccepteerde marktpraktijk. Om de
negatieve effecten van deze statutaire bepalingen verder af
te zwakken, heeft de Raad van Commissarissen besloten dat,
indien er geen sprake is van een vijandig overnamebod, de
voordrachten tot benoeming van een lid van de Raad van
Bestuur en van de Raad van Commissarissen in alle gevallen
niet-bindend zullen zijn.
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FINANCIËLE GEGEVENS JAARREKENING 2004

VALUTAKOERSEN OP 31 DECEMBER 2004

EUR USD GBP CAD HUF NTD

1 EUR — 1,3621 0,7051 1,6416 245,970 43,315

1 USD 0,734 — 0,518 1,205 180,581 31,800

1 GBP 1,418 1,932 — 2,328 348,844 61,431

1 CAD 0,609 0,830 0,430 — 149,836 26,386

100 HUF 0,407 0,554 0,287 0,667 — 17,610

100 NTD 2,309 3,145 1,628 3,790 567,863 —

GEWOGEN GEMIDDELDE VALUTAKOERSEN 2004

EUR USD GBP CAD HUF NTD

1 EUR — 1,2436 0,679 1,6166 251,830 41,690

1 USD 0,804 — 0,546 1,300 202,501 33,524

1 GBP 1,473 1,832 — 2,381 370,884 61,399

1 CAD 0,619 0,769 0,420 — 155,778 25,789

100 HUF 0,397 0,494 0,270 0,642 — 16,555

100 NTD 2,399 2,983 1,629 3,878 604,054 —
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GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31 DECEMBER
Bedragen in miljoenen
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2004 20031 Toelichting 2004 20031

USD USD nummer EUR EUR

BELEGGINGEN

3.176 2.862 Onroerende goederen 1 2.332 2.266

373 3.643 Groepsmaatschappijen en deelnemingen 2 274 2.884

162.936 150.164 Overige financiële beleggingen 3 119.621 118.895

270 42 Depots bij verzekeraars 4 198 33

166.755 156.711 122.425 124.078

142.847 126.412 BELEGGINGEN VOOR REKENING VAN POLISHOUDERS 5 104.873 100.089

VORDERINGEN

2.460 3.189 Vorderingen uit directe verzekering 6 1.806 2.525

836 1.136 Vorderingen uit herverzekering 614 899

2.073 1.373 Overige vorderingen 7 1.522 1.087

5.369 5.698 3.942 4.511

OVERIGE ACTIVA

627 403 Bedrijfsmiddelen 8 460 319

4.767 2.077 Liquide middelen 9 3.500 1.645

203 210 Andere activa 149 166

5.597 2.690 4.109 2.130

OVERLOPENDE ACTIVA

2.304 1.878 Lopende intrest en huur 1.691 1.487

1.987 2.123 Overige overlopende activa 10 1.459 1.681

4.291 4.001 3.150 3.168

324.859 295.512 TOTAAL ACTIVA 238.499 233.976

1De bedragen voor 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast. 
Voor een toelichting zie blz. 92

Zie toelichtingen op blz. 95 en verder.
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2004 20031 Toelichting 2004 20031

USD USD nummer EUR EUR

19.632 17.615 EIGEN VERMOGEN 11 14.413 13.947

4.375 2.431 RISICODRAGEND WAARDEPAPIER 12 3.212 1.925

346 571 ACHTERGESTELDE LENINGEN 13 254 452

24.353 20.617 AANSPRAKELIJK VERMOGEN 17.879 16.324

TECHNISCHE VOORZIENINGEN 14

123.732 116.700 Levensverzekering 90.839 92.399

1.722 1.330 Niet-verdiende premies en lopende risico's 1.264 1.053

3.103 2.834 Te betalen schaden 2.278 2.244

441 386 Winstdeling en kortingen 324 306

554 667 Overige technische voorzieningen 407 528

129.552 121.917 Bruto 95.112 96.530

—4.196 —3.554 Herverzekeringsdeel —3.081 —2.814

125.356 118.363 92.031 93.716

TECHNISCHE VOORZIENINGEN MET BELEGGINGEN

VOOR REKENING VAN POLISHOUDERS 15

147.974 129.048 Bruto 108.637 102.176

—5.127 —2.636 Herverzekeringsdeel —3.764 —2.087

142.847 126.412 104.873 100.089

3.119 2.088 VOORZIENINGEN 16 2.290 1.653

5.824 5.926 LANGLOPENDE SCHULDEN 17 4.276 4.692

659 585 DEPOTS VAN HERVERZEKERAARS 18 484 463

KORTLOPENDE SCHULDEN

4.248 3.391 Schulden uit directe verzekering 3.119 2.685

898 591 Schulden uit herverzekering 659 468

2.685 3.336 Schulden aan kredietinstellingen 1.971 2.641

7.517 7.144 Toevertrouwde spaargelden en deposito's 5.519 5.656

4.814 4.662 Overige schulden 19 3.534 3.691

20.162 19.124 14.802 15.141

2.539 2.397 OVERLOPENDE PASSIVA 20 1.864 1.898

324.859 295.512 TOTAAL PASSIVA 238.499 233.976

1De bedragen voor 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast.

Zie toelichtingen op blz. 95 en verder.
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2004 20031 Toelichting 2004 20031 20021

USD USD nummer EUR EUR EUR

BATEN

24.251 22.020 Brutopremie 19.500 19.468 21.356

8.894 7.297 Opbrengst beleggingen 23 7.152 6.451 6.246

1.547 1.381 Vergoedingen en provisies 24 1.244 1.221 978

353 401 Opbrengst bankactiviteiten 25 284 354 416

414 38 Opbrengst andere activiteiten 333 34 47

35.459 31.137 OMZET 28.513 27.528 29.043

LASTEN

3.246 2.560 Premie aan herverzekeraars 2.610 2.263 2.532

14.135 12.333 Uitkeringen en afkopen 11.366 10.904 12.350

6.755 7.293 Wijziging technische voorzieningen 26 5.432 6.448 7.556

200 194 Winstdeling en kortingen 27 161 171 189

7.158 6.029 Provisies en kosten 28 5.756 5.330 5.143

826 730 Intrestlasten 664 645 730

176 649 Saldo andere baten en lasten 30 141 574 858

32.496 29.788 TOTAAL LASTEN 26.130 26.335 29.358

2.963 1.349 Winst vóór belastingen en bijzondere posten 2.383 1.193 —315

—271 0 Bijzondere posten 32 —218 0 0

2.692 1.349 WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.165 1.193 —315

—635 —428 Belastingen 33 —511 —378 36

11 247 Nettowinst niet geconsolideerde deelnemingen 9 218 51

2.068 1.168 NETTOWINST 1.663 1.033 —228

1,31 0,72 Nettowinst per aandeel2 34 1,05 0,64 —0,18

1,31 0,72 Verwaterde nettowinst per aandeel2 34 1,05 0,64 —0,18

1De bedragen voor 2002 en 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast.
2Aangepast voor dividend in aandelen.

Zie toelichtingen op blz. 1 13 en verder.
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Toelichting
nummer 2004 20031 20021

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

PREMIES VOOR EIGEN REKENING

Brutopremies 16.369 16.209 17.741
Uitgaande herverzekeringspremies —2.154 —1.763 —1.977

21 14.215 14.446 15.764

OPBRENGST BELEGGINGEN 23 6.852 6.178 5.985

VERGOEDINGEN EN PROVISIES 24 1.079 980 676

OPBRENGST BELEGGINGEN VOOR REKENING VAN

POLISHOUDERS 8.484 12.858 —11.524

UITKERINGEN EN AFKOPEN EIGEN REKENING

Uitkeringen en afkopen
Bruto —10.753 —10.269 —11.490
Aandeel herverzekeraars 730 794 765

—10.023 —9.475 —10.725

WIJZIGING OVERIGE TECHNISCHE

VOORZIENINGEN EIGEN REKENING

Voorziening voor levensverzekering
Bruto —15.744 —20.559 3.151
Aandeel herverzekeraars 2.128 1.577 1.197

—13.616 —18.982 4.348
Overige technische voorzieningen 0 0 —5

—13.616 —18.982 4.343

WINSTDELING EN KORTINGEN 27 —161 —171 —189

BEDRIJFSKOSTEN 28 —4.017 —3.817 —3.479

BELEGGINGSLASTEN 29 —286 —217 —271

OVERIGE TECHNISCHE LASTEN EIGEN REKENING 30 —129 —526 —862

2.398 1.274 —282

AAN NIET-TECHNISCHE REKENING 

TOEGEREKENDE OPBRENGST BELEGGINGEN 31 —789 —848 —1.030

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING 1.609 426 —1.312

1De bedragen voor 2002 en 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast.

Zie toelichtingen op blz. 1 13 en verder.
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Toelichting
nummer 2004 20031 20021

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

VERDIENDE PREMIES EIGEN REKENING

Brutopremies 3.131 3.259 3.615

Uitgaande herverzekeringspremies —456 —500 —555

2.675 2.759 3.060

Wijziging technische voorziening
niet verdiende premies en lopende risico's
Bruto —295 —223 —439

Aandeel herverzekeraars 90 55 155

—205 —168 —284

2.470 2.591 2.776

OPBRENGST BELEGGINGEN 23 300 273 261

VERGOEDINGEN EN PROVISIES 24 165 241 302

SCHADEN EIGEN REKENING

Schaden
Bruto —1.556 —1.668 —1.927

Aandeel herverzekeraars 213 239 302

—1.343 —1.429 —1.625

Wijziging voorziening voor te betalen schaden
Bruto —83 —163 —154

Aandeel herverzekeraars —12 7 63

—95 —156 —91

—1.438 —1.585 —1.716

BEDRIJFSKOSTEN 28 —1.066 —1.156 —1.305

BELEGGINGSLASTEN 29 —4 —3 —2

OVERIGE TECHNISCHE LASTEN EIGEN REKENING 30 —10 —33 —44

417 328 272

AAN NIET-TECHNISCHE REKENING

TOEGEREKENDE OPBRENGST BELEGGINGEN 31 —20 —23 —26

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING 22 397 305 246

NIET-TECHNISCHE REKENING

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING 1.609 426 —1.312

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING 397 305 246

OPBRENGST ANDERE ACTIVITEITEN 333 34 47

OPBRENGST BANKACTIVITEITEN 25 284 354 416

TOEGEREKENDE OPBRENGST BELEGGINGEN

OVERGEBOEKT VAN TECHNISCHE REKENINGEN 31 809 871 1.056

BEDRIJFSKOSTEN BANKACTIVITEITEN 

EN OVERIGE KOSTEN 28 —439 —140 —125

BELEGGINGSLASTEN 29 —608 —642 —691

SALDO ANDERE BATEN EN LASTEN 30 —2 —15 48

BIJZONDERE POSTEN 32 —218 0 0

WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.165 1.193 —315

BELASTINGEN 33 —511 —378 36

NETTOWINST NIET GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN 9 218 51

NETTOWINST 1.663 1.033 —228

1De bedragen voor 2002 en 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast.

Zie toelichtingen op blz. 1 13 en verder
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2004 20031 2004 20031 20021

USD USD EUR EUR EUR

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2.068 1.168 Nettowinst 1.663 1.033 —228

7.391 8.268 Vermeerdering technische voorzieningen na herverzekering 5.943 7.310 4.250

18.144 21.002 Stortingen annuities, GICs en financieringsovereenkomsten 14.590 18.568 28.419

—18.706 —17.421 Aflossingen annuities, GICs en financieringsovereenkomsten —15.042 —15.402 —18.269

825 58 Mutatie voorzieningen 663 51 —777

1.864 1.890 Afschrijving acquisitiekosten 1.499 1.671 1.848

73 82 Afschrijving rentestandkortingen 59 72 84

293 131 Afschrijving bedrijfsmiddelen 236 116 100

—36 1.482 Mutatie kortlopende schulden —29 1.310 2.610

170 —801 Mutatie toevertrouwde middelen 137 —708 —92

—2.080 —2.418 Overlopende acquisitiekosten —1.673 —2.138 —2.887

—31 —43 Verleende rentestandkortingen —25 —38 —50

1.112 —1.175 Mutatie vorderingen 894 —1.039 —45

—233 —413 Betaalde belastingen —187 —365 —311

10.854 11.810 8.728 10.441 14.652

KASSTROOM UIT INVESTERINGS- EN BELEGGINGSACTIVITEITEN

Investeringen en aankopen
—3.257 —2.068 Beleggingen in onroerende goederen en aandelen —2.619 —1.828 —3.416

1.096 —580 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen 881 —513 —1.142

—79.087 —109.609 Overige beleggingen —63.595 —96.905 —100.560

—305 —110 Bedrijfsmiddelen —245 —97 —162

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
4.069 1.905 Beleggingen in onroerende goederen en aandelen 3.272 1.684 3.982

—123 718 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen —99 635 316

69.934 102.347 Overige beleggingen 56.235 90.484 89.766

1.239 9 Bedrijfsmiddelen 996 8 12

—1.801 —4.875 Saldo mutatie beleggingen voor rekening van polishouders —1.448 —4.310 —4.204

—971 —467 Overige mutaties —781 —413 952

—9.206 —12.730 —7.403 —11.255 —14.456

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

1.063 1.165 Mutatie achtergestelde en andere langlopende leningen 855 1.030 —789
33 21 Ingekochte en verkochte eigen aandelen 26 19 0

0 0 Agiostorting / intrekken preferente aandelen 0 0 2.053
0 0 Mutatie depots van herverzekeraars 0 0 —1
0 0 Contante afwikkeling opties 0 0 —6

—437 —200 Betaalde dividenden —351 —177 —734

659 986 530 872 523

2.307 66 MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 1.855 58 719

1,2436 1,1311 Omrekenkoers EUR/USD: gewogen gemiddelde koers

1De bedragen voor 2002 en 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Alleen die mutaties zijn in aanmerking genomen welke tot wijziging 
in de liquide middelen aanleiding hebben gegeven. Herwaarderingen en valutaverschillen zijn derhalve buiten beschouwing gebleven.
Valutaverschillen hadden een aanzienlijk negatief effect op de saldi van liquide middelen die in vreemde valuta worden aangehouden.
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INLEIDING

Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen, opgenomen in 
Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de voorgeschreven balans en winst- en verliesrekening is een samenvatting van de
geconsolideerde winst- en verliesrekening toegevoegd teneinde een totaaloverzicht van de resultaten van de AEGON Groep (AEGON) 
te geven. 

AEGON heeft te maken met velerlei risico’s. Sommige risico’s houden verband met het internationale karakter van de activiteiten van
AEGON, zoals het valutarisico. Andere risico’s zijn die in verband met verzekeren, zoals wijzigingen in sterfte en in ziektecijfers. Echter,
de grootste invloed komt van de wijzigingen op de financiële markten (rente-, krediet- en aandelenmarktrisico) die invloed hebben op de
waarde van beleggingen en technische voorzieningen (inclusief overlopende acquisitiekosten).
Voor gedetailleerde informatie inzake deze risico’s en de gevoeligheid van de groep voor bewegingen van rentevoeten, valutamarkten en
de aandelen- en vastgoedmarkten alsmede de effecten daarvan op nettowinst en eigen vermogen, wordt verwezen naar het hoofdstuk
over risicofactoren op bladzijde 43.

Toepassing van de verslaggevingsgrondslagen bij het opstellen van de jaarrekening vereist oordeelsvorming van het management
mede op basis van veronderstellingen en schattingen met betrekking tot toekomstige resultaten of andere ontwikkelingen inclusief
waarschijnlijkheid, tijdstip of bedragen van toekomstige transacties of gebeurtenissen. Er kan geen zekerheid worden verschaft dat de
werkelijke uitkomsten niet zullen afwijken van deze schattingen. Grondslagen die van wezenlijk belang zijn voor het beeld van de
jaarrekening en die bij het toepassen ervan in belangrijke mate beoordeling of complexe schattingen vereisen, zijn de grondslagen met
betrekking tot de bepaling van de voorzieningen voor vastrentende waarden, duurzame waardeverminderingen van beleggingen in
aandelen, de technische voorzieningen levensverzekering inclusief de afschrijving van overlopende acquisitiekosten, de voorzieningen
voor minimumgaranties, en de pensioenkosten. Voor een beschrijving zie de toelichtingen bij de betreffende posten.

Met ingang van 1 januari 2004 zijn de volgende wijzigingen in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling toegepast:

• In het licht van de naderende International Reporting Standards (IFRS) als de verplichte regelgeving voor verslaggeving vanaf 2005
is besloten de methode van indirecte opbrengsten niet meer toe te passen. In plaats daarvan zijn de gerealiseerde resultaten uit
aandelen en onroerende goederen nu in de winst- en verliesrekening verantwoord op moment van realisatie;

• Statement of Position (SOP) 03-01 uitgevaardigd door het Accounting Standards Executive Committee (AcSEC) van de Amerikaanse
accountantsorganisatie AICPA is ingevoerd door AEGON USA. SOP 03-01 betreft een aantal onderwerpen binnen FAS 97 en daarvan
hadden met name twee elementen gevolgen voor AEGON USA:
1. Het vaststellen van aanvullende voorzieningen voor sterfte met betrekking tot universal life contracten. SOP 03-01 wijzigt het

moment van verantwoording van sterftewinsten in de resultaten;
2. SOP 03-01 wijzigt de methode voor het berekenen van voorzieningen voor gegarandeerde minimumuitkeringen bij leven en bij

overlijden met betrekking tot variabele annuity en variabele levensverzekeringscontracten.
Als gevolg van deze nieuwe grondslagen toegepast in 2004, zijn in deze jaarrekening ten behoeve van de vergelijking de resultaten

over 2003 en 2002 als volgt aangepast:

Bedragen in miljoenen euro’s 2003 2002

Winst vóór belastingen – zoals gerapporteerd 2.147 1.849

Af: indirecte opbrengst —631 —758

Effect van SOP 03-01 —53 —63

Winst vóór belastingen en vóór gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en onroerende goederen 1.463 1.028

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en onroerende goederen —270 —1.343

Winst vóór belastingen – aangepast 1.193 —315

De invloed van deze wijzigingen op het eigen vermogen kan als volgt worden samengevat:

1 januari 1 januari

Bedragen in miljoenen euro’s 2004 2003

Eigen vermogen – zoals gerapporteerd 14.132 14.231

Effect van SOP 03-01 —185 —185

Eigen vermogen – aangepast 13.947 14.046

Als gevolg van de beëindiging van de indirecte opbrengst methode is het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve, dat op 31
december 2003 EUR 1.281 miljoen bedroeg, op 1 januari 2004 overgeboekt naar de overige reserves. Deze grondslagwijziging had geen
invloed op de hoogte van het eigen vermogen.

Vanaf 1 januari 2005 dienen alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie hun jaarrekening op te stellen overeenkomstig
de International Financial Reporting Standards (IFRS). AEGON N.V. zal op 1 januari 2005 overgaan van Nederlandse grondslagen als basis
voor de verslaglegging naar IFRS. De eerste volledige jaarrekening opgesteld volgens IFRS zal de jaarrekening over het boekjaar 2005
zijn. De jaarrekening 2005 zowel als de kwartaalrapportage die gedurende 2005 zullen worden gepubliceerd, zullen vergelijkende cijfers
over 2004 bevatten op basis van IFRS. Dit betekent dat AEGON de feitelijke overgang naar IFRS reeds op 1 januari 2004 heeft gemaakt.
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Het effect van de overgang van Nederlandse grondslagen naar IFRS zal worden verwerkt als een directe mutatie in de overige reserves
binnen het eigen vermogen van de ‘openingsbalans’ op 1 januari 2004. AEGON zal de samenvatting van openingsbalans en resultaten
over 2004 op basis van IFRS op 14 april 2005 publiceren. Deze publicatie zal bestaan uit een balans op 1 januari 2004 en op 31 december
2004, beide op basis van IFRS, alsmede gesegmenteerde kwartaalresultaten per productsoort op basis van IFRS, tezamen met
aansluitingen van Nederlandse grondslagen naar IFRS voor eigen vermogen en nettowinst.

Indien van toepassing zijn de bedragen van voorgaande jaren geherrubriceerd teneinde ze in overeenstemming te brengen met de
presentatie over het boekjaar.

Op 14 januari 2004 kondigde AEGON aan dat de dochteronderneming Transamerica Finance Corporation (TFC) de verkoop had
afgerond van het merendeel van zijn bedrijfsfinancieringsactiviteiten aan GE Commercial Finance, de bedrijfsfinancieringsactiviteiten van
General Electric Company. De overeenkomst en verdere details zijn gepubliceerd op 5 augustus 2003. De totale opbrengst van USD 5,4
miljard resulteerde in een boekwinst na belastingen van USD 204 miljoen, welke in 2004 werd toegevoegd aan het eigen vermogen.

Op 28 januari 2004 bereikten Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en AEGON N.V. overeenstemming over een strategische
samenwerking. De partners hebben een onderneming opgezet, waarin CAM’s klantenbestand en AEGON’s expertise op het gebied van
levensverzekeringen en pensioenen werden samengebracht.

Op 20 oktober 2004 kondigde AEGON aan dat AEGON-CNOOC Life Insurance Company Ltd., de 50/50 joint venture van AEGON met
de Chinese National Offshore Oil Corporation (CNOOC) een landelijke samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met de Agricultural
Bank of China. De Agricultural bank of China (ABC) is één van de ‘Big Four’ banken in de Volksrepubliek China. Door middel van deze
overeenkomst zal AEGON-CNOOC een breed pakket aan levensverzekeringen en ziektekosten- en ongevallenverzekeringen kunnen
aanbieden aan het uitgebreide klantenbestand van ABC. Op zijn beurt zal ABC betalings- en kasbeheerdiensten aan AEGON-CNOOC
leveren.

Op 28 oktober 2004 maakte AEGON de verwachte verkoop door dochtermaatschappij TFC bekend van de activiteiten op het gebied
van zeecontainerlease en van de Europese lease-activiteiten van opleggers. Op 4 november 2004 kondigde AEGON aan dat TFC de lease-
activiteiten van zeecontainers had verkocht aan TAL International Group, Inc. voor de prijs van USD 1,2 miljard. AEGON verschafte een
overbruggingsfinanciering van USD 275 miljoen, welke zal worden terugbetaald binnen een jaar na afronding van de transactie. AEGON
heeft de opbrengst aangewend voor aflossing van schulden. De waarde van de activa van de lease-activiteiten van zeecontainers is
ongeveer USD 1,1 miljard. Op 16 februari 2005 kondigde AEGON de verkoop aan van de Europese lease-activiteiten van opleggers van TFC
aan Goldman Sachs en Cerberus Capital Management. Het financiële effect van deze verkopen, dat in 2004 in het eigen vermogen is
verwerkt, was niet materieel.

Op 13 december 2004 maakte AEGON bekend dat het belang in La Mondiale Participations wordt uitgebreid van van 20% naar 35%.
Deze uitbreiding is geëffectueerd op 31 december 2004 door uitgifte van nieuwe aandelen door La Mondiale Participations.

Op 30 december 2004 kondigde AEGON aan dat het een overeenkomst heeft gesloten om zijn Spaanse schadeverzekeringsbedrijf
AEGON Seguros Generales op 1 januari 2005 te verkopen aan de Italiaanse onderlinge verzekeringsmaatschappij Reale Mutua Groep. De
verkoopprijs bedraagt ongeveer EUR 250 miljoen en zal definitief worden vastgesteld bij voltooiing van de overeenkomst. De transactie
resulteert in een boekwinst van ongeveer EUR 130 miljoen na belasting. De verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring door
toezichthoudende instanties en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2005 worden afgerond.

Op 1 1 februari 2005 maakte AEGON bekend dat overeenstemming is bereikt met Dexia en Banque Internationale à Luxembourg S.A.
in het geschil inzake de verkoop van Labouchere aan Dexia in 2000. AEGON heeft er mee ingestemd een bedrag van EUR 218 miljoen te
betalen aan Dexia ter finale kwijting. Het betaalde bedrag is als een bijzondere post in de resultaten van het boekjaar 2004 verantwoord.

CONSOLIDATIEREGELS 

In de geconsolideerde jaarrekening van AEGON N.V. zijn alle groepsmaatschappijen opgenomen, met uitzondering van enkele
groepsmaatschappijen waarvan de gezamenlijke financiële betekenis te verwaarlozen is op het geheel. 
Geconsolideerd zijn eveneens speciale vennootschappen die zijn opgericht in verband met de verkoop van beleggingsproducten in de
Verenigde Staten. Deelnemingen in joint ventures zijn proportioneel geconsolideerd.

De belangen in de niet-verzekeringsactiviteiten van TFC zijn tot 31 december 2003 verantwoord tegen netto vermogenswaarde onder
aandelen in groepsmaatschappijen. Deze groepsmaatschappijen werden niet geconsolideerd wegens verschil in werkzaamheden met de
overige activiteiten van de AEGON groep. Het grootste deel van de niet-verzekeringsactiviteiten van TFC is begin 2004 verkocht bij de
verkoop van het merendeel van de bedrijfsfinancieringsactiviteiten. De resterende activiteiten van TFC zijn met ingang van 1 januari
2004 geconsolideerd.

Vanwege het relatief geringe belang worden minderheidsbelangen van derden onder overige kortlopende schulden opgenomen.
Een lijst met namen en zetels van de belangrijkste groepsmaatschappijen is opgenomen op bladzijde 140.
Met betrekking tot de vennootschappelijke winst- en verliesrekening is artikel 402, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toegepast, 

op grond waarvan een vereenvoudigd model is opgenomen.
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VREEMDE VALUTA

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen ultimo boekjaar. Koersverschillen als gevolg van de
omrekening van in vreemde valuta luidende beleggingen in aandelen en onroerende goederen worden verantwoord in het eigen
vermogen.

Posten uit de winst- en verliesrekening in vreemde valuta worden omgerekend tegen de gewogen gemiddelde koersen over het
boekjaar. De omrekeningsverschillen, voortvloeiende uit het hanteren van koersen ultimo boekjaar voor balansposten en gewogen
gemiddelde koersen voor posten uit de winst- en verliesrekening worden in het eigen vermogen verwerkt onder het hoofd
valutaverschillen.

Niet in euro’s luidend eigen vermogen van deelnemingen wordt tot het niveau van de binnen de groep geldende vermogenseis niet
afgedekt voor valutaschommelingen. Surplus vermogen aangehouden bij deelnemingen kan worden afgedekt. Alle valutaresultaten met
betrekking tot in de deelnemingen aangehouden vermogen en de financiering daarvan, inclusief dekkingsresultaten en hiermee verband
houdende kosten, worden in het eigen vermogen verantwoord onder het hoofd valutaverschillen.

Alle andere valutaresultaten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.

De belangrijkste gehanteerde slotkoersen op 31 december zijn:
2004 2003

US Dollar (USD) 1,3621 1,2630

Pond Sterling (GBP) 0,7051 0,7048

Canadese Dollar (CAD) 1,6416 1,6234

Hongaarse Forint (HUF) 245,9700 262,5000

Taiwanese Dollar (NTD) 43,3150 42,8800

De volgende gewogen gemiddelde valutakoersen zijn gehanteerd 
voor de posten van de resultatenrekening:

2004 2003 2002

US Dollar (USD) 1,2436 1,1311 0,9468

Pond Sterling (GBP) 0,6790 0,6909 0,6283

Canadese Dollar (CAD) 1,6166 1,5809 1,4847

Hongaarse Forint (HUF) 251,8300 253,3400 242,8800

Taiwanese Dollar (NTD) 41,6900 39,1500 32,7700

AR04_NED_092-094.qxd  31-03-2005  18:03  Pagina 94



TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Bedragen in miljoenen euro’s

AEGON JAARVERSLAG 2004 95

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Voorzover niet anders vermeld zijn de posten van de balans opgenomen voor de nominale waarde. Waar nodig zijn voorzieningen voor
verwachte toekomstige verliezen op beleggingen en voor oninbaarheid van vorderingen in mindering gebracht. 

Voorzieningen voor toekomstige verliezen op vastrentende waarden (obligaties, hypothecaire leningen en andere leningen) worden
vastgesteld indien wanbetaling wordt verwacht of op grond van andere feiten die verband houden met de kredietwaardigheid. De voor-
zieningen geven het oordeel van het management weer over mogelijke wanbetaling. Zij zijn gebaseerd op een uiteenlopende reeks van
factoren, waaronder verwachtingen betreffende de frequentie van wanbetaling op lange termijn en veronderstellingen voor de waardering.
Met betrekking tot obligaties en leningen op schuldbekentenis worden bedrijfstakken en individuele posten regelmatig beoordeeld op
tekenen van verslechtering, waarbij aandacht wordt gegeven aan tijdsduur en de mate waarin de marktwaarde lager is dan de kostprijs, de
risicofactoren van bedrijfstakken, de financiële conditie en vooruitzichten van de emittent op korte termijn alsmede aan de wijzigingen in de
kredietwaardigheid zoals die door lokale kredietbeoordelaars worden vastgesteld. Bovendien worden voor door activa gedekte
waardepapieren en leningen trends in de kasstroom en de waarde van onderpanden nauwlettend gevolgd. Een belegging wordt geacht
duurzaam in waarde te zijn verminderd wanneer het waarschijnlijk is dat niet alle bedragen (zowel hoofdsom als intrest) kunnen worden
geïncasseerd volgens overeengekomen schema. Hierbij worden intenties en mogelijkheden van het management betrokken om de belegging
aan te houden tot aan het einde van de looptijd of tot de markt zal herstellen.

Kredietrisico met betrekking tot hypotheken wordt beoordeeld door het vaststellen van de mate van betalingsachterstand gecombineerd
met een daarbij behorend niveau van de voorziening. Voorzieningen met betrekking tot andere vastrentende beleggingen worden gevormd
wanneer kredietrisico blijkt. Beleggingen waarvan potentieel kredietrisico is vastgesteld worden intensief gevolgd en op een bewakingslijst
geplaatst. Regelmatig worden deze beleggingen besproken in het licht van de meest recente ontwikkelingen.

In de Verenigde Staten wordt de boekwaarde verlaagd als van een vastrentende belegging is vastgesteld dat een duurzame waardedaling
heeft plaatsgevonden, welke afboeking ten laste van de voorziening wordt gebracht. De bepaling van het bedrag van de afboeking is gebaseerd
op de best mogelijke schattingen door het management van de in de toekomst te verwachten waarde van de vastrentende belegging, waarbij
tevens rekening wordt gehouden met verbonden onderpanden of met schattingen van de opbrengst uit de liquidatie van de emittent.
In de andere landen wordt de voorziening aangehouden tegenover de belegging tot de vordering juridisch ophoudt te bestaan.

Activa en passiva met betrekking tot bankactiviteiten en de resultaten van deze activiteiten worden verantwoord in overeenstemming
met de regelgeving voor banken. De invloed op het groepsvermogen en op de nettowinst uit hoofde van de verschillen tussen de
regelgeving voor banken en die voor verzekeraars is niet materieel.

1 ONROERENDE GOEDEREN
2004 2003

Onroerende goederen voor eigen gebruik 223 255

Overige onroerende goederen 2.109 2.011

2.332 2.266

Onroerende goederen worden gewaardeerd tegen marktwaarde, die is gebaseerd op de verkoopwaarde onder normale
marktomstandigheden. Ieder object wordt tenminste eens in de vijf jaar getaxeerd. De waardering is voor een groot deel gebaseerd op
externe taxaties. In 2004 is 80% van de portefeuille getaxeerd.
Nieuwe onroerende goederen worden gewaardeerd tegen stichtingskosten inclusief rente tijdens de bouw of tegen aanschaffingsprijs.
Ongerealiseerde winsten en verliezen op de beleggingen in onroerende goederen evenals de uit afdekkingstransacties voortvloeiende
resultaten, kosten en valutaverschillen worden in de herwaarderingsreserve verantwoord, rekening houdend met de (latente)
belastingverplichting. Gerealiseerde winsten en verliezen worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. De duurzame
waardevermindering over het boekjaar bedroeg EUR 1 miljoen (2003: EUR 79 miljoen). 
Het 50% belang in de joint venture AMVEST Vastgoed is eveneens onder dit hoofd verantwoord.
De totale aanschafwaarde van de onroerende goederen bedraagt EUR 1.654 miljoen (2003: EUR 1.591 miljoen).

2 GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN DEELNEMINGEN
2004 2003

Deelnemingen in groepsmaatschappijen:
Transamerica Finance Corporation — 684

Overige groepsmaatschappijen 67 160

Totaal groepsmaatschappijen 67 844

Leningen aan/van groepsmaatschappijen:
Transamerica Finance Corporation — 1.989

Overige groepsmaatschappijen —47 —48

Totaal leningen aan/van groepsmaatschappijen —47 1.941

Andere deelnemingen 227 93

Leningen aan andere deelnemingen 27 6

TOTAAL 274 2.884
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Deelnemingen in bedrijven waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend maar waarin geen beslissende zeggenschap bestaat,
alsmede groepsmaatschappijen die vanwege hun relatief geringe financiële betekenis niet worden geconsolideerd, zijn verantwoord door
het aandeel in het eigen vermogen en het resultaat van de deelneming op basis van de AEGON grondslagen op te nemen. Leningen aan
groepsmaatschappijen en andere deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Deelnemingen waarin het belang niet duurzaam is, worden gewaardeerd tegen kostprijs, waar nodig rekening houdend met een voorziening.
Gedeclareerde dividenden worden als resultaat verantwoord.

MUTATIEOVERZICHT GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN DEELNEMINGEN Aandelen in Leningen aan
groepsmaatschappijen groepsmaatschappijen

en deelnemingen en deelnemingen

2004 2003 2004 2003

Stand op 1 januari 937 1.131 1.947 2.425

Verwerving en uitbreiding 169 102 535 53

Verkopen en aflossingen —31 —629 —230 —6

Nettowinst boekjaar 30 290 — —

Uitgekeerd dividend —74 —23 — —

Herwaarderingen/koersverschillen —8 —130 0 —412

Consolidatie TFC —684 — —1.989 —

Overige mutaties —45 196 —283 —113

STAND OP 31 DECEMBER 294 937 —20 1.947

3 OVERIGE FINANCIËLE BELEGGINGEN
2004 2003

Aandelen 6.685 6.545

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 76.272 71.576

Hypothecaire leningen 15.384 16.748

Andere leningen 17.339 18.710

Deposito's bij kredietinstellingen 456 1.349

Andere financiële beleggingen 3.485 3.967

119.621 118.895

AANDELEN 6.685 6.545

De onder dit hoofd begrepen aandelen, niet-aflosbare preferente aandelen en converteerbare obligaties worden gewaardeerd tegen
beurskoers ultimo boekjaar of, bij gebreke daarvan, tegen taxatiewaarde.
Ongerealiseerde winsten en verliezen op de beleggingen in aandelen evenals de uit afdekkingstransacties voortvloeiende resultaten, kosten
en valutaverschillen worden in de herwaarderingsreserve verantwoord, rekening houdend met de (latente) belastingverplichting.
Gerealiseerde winsten en verliezen worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Ongerealiseerde Markt-
Kostprijs winsten verliezen waarde

Bedragen op 31 december
2004 5.603 1.151 —69 6.685

2003 5.540 1.097 —92 6.545

Voor aandelen waarvan wordt verwacht dat de marktwaarde duurzaam lager is dan de kostprijs, wordt een gerealiseerd verlies verantwoord.
Aandelen waarvan de waarde gedurende tenminste 6 maanden 20% onder de kostprijs heeft gelegen worden beoordeeld om vast te stellen
of er sprake is van een duurzaam lagere marktwaarde ten opzichte van de kostprijs. Maar ook onafhankelijke documentatie door derden
inzake de financiële conditie en vooruitzichten op korte termijn van de emittent alsmede de mogelijkheid om de belegging aan te houden
voor een voldoende lange termijn om te kunnen profiteren van waardeherstel, zijn belangrijke factoren waarmee rekening wordt gehouden.
Het bepalen van deze factoren vereist in belangrijke mate oordeelsvorming door de directie. De waardevermindering over het boekjaar
bedroeg EUR 25 miljoen (2003: EUR 273 miljoen). 
Ingeval een keuzedividend wordt opgenomen in aandelen, wordt een bedrag ter grootte van het contante dividend ten gunste van het
resultaat gebracht.
Het 95% belang in AEGON Global Investment Fund N.V. is eveneens onder dit hoofd verantwoord.
Uitgeleende aandelen en converteerbare obligaties ten bedrage van EUR 96 miljoen (2003: EUR 826 miljoen) zijn onder dit hoofd
opgenomen; er zijn geen aandelen en converteerbare obligaties geleend.
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Specificatie per bedrijfstak van aandelen met een ongerealiseerd verlies op 31 december:

Boekwaarde van aandelen Bruto
met een bruto ongerealiseerd verlies ongerealiseerd verlies

2004 2003 2004 2003

Communicatie 13 17 —1 —1

Consumptiegoederen cyclisch 47 39 —7 —10

Consumptiegoederen niet-cyclisch 66 77 —6 —5

Financiële bedrijven 92 205 —7 —7

Fondsen 138 160 —8 —14

Industrie 67 63 —4 —4

Mijnbouw en oliewinning 20 1 —2 0

Dienstverlening cyclisch 101 94 —5 —4

Dienstverlening niet-cyclisch 29 21 —2 —2

Technologie 63 14 —5 —2

Transport 0 13 0 —1

Overige – beleggingsfondsen 79 165 —21 —33

Overige 37 117 —1 —9

Totaal aandelen met een ongerealiseerd verlies 752 986 —69 —92

2004 2003

OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE WAARDEPAPIEREN 76.272 71.576

Obligaties en inschrijvingen in schuldregisters worden gewaardeerd tegen amortisatiewaarde, verminderd met voorzieningen voor oninbare
bedragen. Onder de amortisatiewaarde wordt verstaan de contante waarde op balansdatum van de toekomstige intrest- en
aflossingsbestanddelen, vastgesteld op basis van de effectieve rentevoet op het moment van verkrijging.
De andere vastrentende waardepapieren bestaan uit aflosbare preferente aandelen en geldmarktpapier. Aflosbare preferente aandelen
worden gewaardeerd tegen amortisatiewaarde; geldmarktpapier wordt gewaardeerd tegen kostprijs.
Bij ruiltransacties gerealiseerde rendementsverschillen op obligaties en leningen op schuldbekentenissen, tenzij een verlies wordt geacht te
zijn voortgekomen uit een verslechterde kredietwaardigheid, worden als overlopende post in de balans verantwoord en ten gunste of ten
laste van het resultaat gebracht in een periode overeenkomend met de benaderde gemiddelde resterende looptijd van de verkochte
beleggingen. 
In de Verenigde Staten vindt een afboeking op de boekwaarde plaats voor obligaties met betalingsachterstand, met een aanzienlijke
verslechtering van hun kredietwaardigheidsbeoordeling of die een belangrijke daling van hun marktwaarde hebben laten zien. Deze
afboeking wordt ten laste van de voorziening gebracht. In de andere landen wordt de voorziening aangehouden tegenover de belegging tot
de vordering juridisch ophoudt te bestaan.

2004 2003

Aflossingswaarde obligaties 76.448 73.677

Rendementsverschillen —3.707 —5.054

Amortisatiewaarde obligaties 72.741 68.623

Andere vastrentende waardepapieren 3.531 2.953

76.272 71.576
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Boekwaarde en marktwaarde van de obligaties en andere vastrentende waardepapieren zijn als volgt:

Boek- Ongerealiseerde Markt-
waarde winsten verliezen waarde

Bedragen op 31 december 2004
Amerikaanse overheid 3.921 54 —22 3.953

Nederlandse overheid 1.296 81 0 1.377

Overig overheidspapier 8.806 608 —10 9.404

Door hypotheken gedekte waardepapieren 13.412 206 —63 13.555

Bedrijfsobligaties 48.837 2.763 —101 51.499

Totaal 76.272 3.712 —196 79.788

Bedragen op 31 december 2003
Amerikaanse overheid 2.945 38 —25 2.958

Nederlandse overheid 898 34 —1 931

Overig overheidspapier 6.730 339 —50 7.019

Door hypotheken gedekte waardepapieren 13.592 270 —188 13.674

Bedrijfsobligaties 47.411 2.794 —115 50.090

Totaal 71.576 3.475 —379 74.672

Boekwaarde en marktwaarde van de obligaties en andere vastrentende waardepapieren gerangschikt naar contractuele aflossingsdatum zijn
op 31 december 2004 als volgt:

Boek- Markt-
waarde waarde

Opeisbaar in één jaar of minder 7.926 8.131

Opeisbaar van één tot vijf jaar 20.447 21.049

Opeisbaar van zes tot tien jaar 26.096 27.223

Opeisbaar na tien jaar 21.803 23.385

76.272 79.788

Voor een juist begrip dient te worden opgemerkt dat deze marktwaarde geen betekenis heeft wegens het in looptijd samenvallen van deze
beleggingen met de hieraan gerelateerde verzekeringsverplichtingen, welke evenmin op marktwaarde zijn gewaardeerd.
De voorziening voor nog niet afgeboekte dubieuze vorderingen inzake deze beleggingen bedraagt EUR 81 miljoen 
(2003: EUR 194 miljoen).

Uitgeleende obligaties en andere vastrentende waardepapieren met een boekwaarde van EUR 8.905 miljoen (2003: EUR 3.784 miljoen)
zijn onder dit hoofd opgenomen.

2004 2003

HYPOTHECAIRE LENINGEN 15.384 16.748

Hypothecaire leningen worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Het verschil tussen de aflossingswaarde en de verkrijgingsprijs wordt
naar rato van de resterende contractuele rentelooptijd ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
De marktwaarde bedraagt EUR 16.401 miljoen (2003: EUR 18.01 1 miljoen). Aangezien voor deze beleggingen geen markt bestaat, wordt de
marktwaarde berekend op basis van actuele rentevoet, resterende looptijd en ingeschat risico. Voor een juist begrip dient te worden
opgemerkt dat deze marktwaarde geen betekenis heeft wegens het in looptijd samenvallen van deze beleggingen met de hieraan
gerelateerde verzekeringsverplichtingen, welke evenmin op marktwaarde zijn gewaardeerd.
De voorziening voor dubieuze vorderingen voor deze beleggingen bedraagt EUR 71 miljoen (2003: EUR 47 miljoen).

2004 2003

ANDERE LENINGEN 17.339 18.710

Leningen op schuldbekentenis worden gewaardeerd tegen amortisatiewaarde, verminderd met voorzieningen voor oninbare bedragen.
Onder de amortisatiewaarde wordt verstaan de contante waarde per balansdatum van de toekomstige intrest- en aflossingsbestanddelen,
vastgesteld op basis van de effectieve rentevoet op het moment van verkrijging.
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Bij ruiltransacties gerealiseerde rendementsverschillen op leningen op schuldbekentenis en obligaties, tenzij een verlies wordt geacht te zijn
voortgekomen uit een verslechterde kredietwaardigheid, worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht in een periode
overeenkomend met de benaderde resterende looptijd van de verkochte beleggingen.
In de Verenigde Staten wordt de boekwaarde verlaagd van leningen op schuldbekentenis met betalingsachterstand of met een aanzienlijke
verslechtering van hun kredietwaardigheidsbeoordeling. Deze afboeking wordt ten laste van de voorziening gebracht. In de andere landen
wordt de voorziening aangehouden tegenover de belegging tot de vordering juridisch ophoudt te bestaan.

2004 2003

Aflossingswaarde 19.299 21.360

Rendementsverschillen —1.960 —2.650

Amortisatiewaarde 17.339 18.710

Boekwaarde en marktwaarde van de leningen op schuldbekentenis zijn als volgt:

Boek- Ongerealiseerde Markt-
waarde winsten verliezen waarde

Bedragen op 31 december 2004
Amerikaanse overheid 0 0 0 0

Nederlandse overheid 44 7 0 51

Overige overheidsleningen 633 26 —4 655

Door hypotheken gedekte leningen 4.704 122 —72 4.754

Bedrijfsleningen 11.958 719 —89 12.588

Totaal 17.339 874 —165 18.048

Bedragen op 31 december 2003
Amerikaanse overheid 0 0 0 0

Nederlandse overheid 98 9 0 107

Overige overheidsleningen 702 36 —5 733

Door hypotheken gedekte leningen 4.800 120 —175 4.745

Bedrijfsleningen 13.110 826 —184 13.752

Totaal 18.710 991 —364 19.337

Boekwaarde en marktwaarde van de leningen op schuldbekentenis gerangschikt naar contractuele aflossingsdatum zijn op 
31 december 2004 als volgt:

Boek- Markt-
waarde waarde

Opeisbaar in één jaar of minder 833 853

Opeisbaar van één tot vijf jaar 5.498 5.672

Opeisbaar van zes tot tien jaar 6.373 6.588

Opeisbaar na tien jaar 4.635 4.935

17.339 18.048

Aangezien voor deze beleggingen geen markt bestaat, wordt de marktwaarde berekend op basis van actuele rentevoet, resterende looptijd
en ingeschat risico. Door hypotheken en andere activa gedekte leningen worden gewaardeerd op basis van door externe effectenmakelaars
afgegeven prijzen. Leningen aan bedrijven worden gewaardeerd met behulp van marges en rentevoeten verkregen uit externe bronnen. In
bijzondere gevallen worden marges of rentevoeten gecorrigeerd voor aspecten van kredietwaardigheid. Deze posten worden op dezelfde
basis gewaardeerd als in geval van gedwongen verkoop. Daarom wordt sterke discontering toegepast om het liquiditeitsrisico en het
bijzondere van iedere transactie tot uitdrukking te brengen. 
Voor een juist begrip dient te worden opgemerkt dat deze marktwaarde geen betekenis heeft wegens het in looptijd samenvallen van deze
beleggingen met de hieraan gerelateerde verzekeringsverplichtingen, welke evenmin op marktwaarde zijn gewaardeerd.
De voorziening voor nog niet afgeboekte dubieuze vorderingen voor deze beleggingen was EUR 91 miljoen (2003: nihil).

2004 2003

DEPOSITO'S BIJ KREDIETINSTELLINGEN 456 1.349

Deze post betreft zogenaamde call-geldleningen met een looptijd van ten minste één jaar. 
De marktwaarde van de deposito's is gelijk gesteld aan de boekwaarde.
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2004 2003

ANDERE FINANCIËLE BELEGGINGEN

Polisbeleningen 1.271 1.369

Vorderingen uit aandelenleasecontracten en andere beleggingen 2.214 2.598

3.485 3.967

De marktwaarde van de polisbeleningen is gelijk aan de boekwaarde. De marktwaarde van de vorderingen uit aandelenleasecontracten en
andere beleggingen bedraagt EUR 2.214 miljoen (2003: EUR 2.595 miljoen).
De voorziening voor dubieuze vorderingen bedraagt EUR 98 miljoen (2003: EUR 19 miljoen).

4 DEPOTS BIJ VERZEKERAARS
2004 2003

198 33

Dit betreft vorderingen in het kader van herverzekeringsovereenkomsten, welke niet vrij ter beschikking staan.
De marktwaarde van depots bij verzekeraars is gelijk aan de boekwaarde.

MUTATIEOVERZICHT BELEGGINGEN
Valuta-

Stand op Aankopen Verkopen verschillen Stand op
1 januari en verstrek- en Herwaar- overige 31december

2004 kingen aflossingen deringen mutaties 2004

Onroerende goederen 2.266 174 —266 122 36 2.332

Groepsmaatschappijen en deelnemingen 2.884 704 —261 —3.0531 274

Aandelen 6.545 2.445 —3.006 598 103 6.685

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 71.576 51.389 —42.529 —4.164 76.272

Hypothecaire leningen 16.748 3.348 —3.921 —791 15.384

Andere leningen 18.710 7.043 —7.024 —1.390 17.339

Deposito's bij kredietinstellingen 1.349 488 —1.382 1 456

Andere financiële beleggingen 3.967 1.161 —1.380 —263 3.485

Depots bij verzekeraars 33 165 0 0 198

TOTAAL 124.078 66.917 —59.769 720 —9.521 122.425

Standen en mutaties 2003 134.164 98.889 —92.803 679 —16.851 124.078

1Hierin is begrepen een bedrag van EUR -2.673 miljoen als gevolg van het consolideren van TFC vanaf 1 januari 2004.

Specificatie per bedrijfstak van obligaties en andere vastrentende waardepapieren en leningen op schuldbekentenis met een ongerealiseerd
verlies op 31 december:

Boekwaarde van obligaties en
leningen op schuldbekentenis Bruto

met een bruto ongerealiseerd verlies ongerealiseerd verlies

2004 2003 2004 2003

Door activa gedekte waardepapieren
— vliegtuigen 203 289 —12 —112

— obligaties 336 580 —26 —49

— vastgoed 899 1.802 —7 —45

— credit card 550 384 —5 —10

Gesecuritiseerde hypotheken met zakelijke zekerheid 1.189 2.079 —22 —39

Consumptiegoederen cyclisch 1.020 807 —20 —29

Consumptiegoederen niet-cyclisch 1.410 1.419 —44 —40

Energiebedrijven 1.409 1.933 —24 —78

Financiële bedrijven 3.432 3.768 —65 —106

Industrie 573 3.098 —8 —108

Overige 9.036 5.512 —128 —127

Totaal obligaties en andere vastrentende waardepapieren en
leningen op schuldbekentenis met een ongerealiseerd verlies 20.057 21.671 —361 —743
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OVERZICHT VOORZIENINGEN VOOR ONINBAARHEID MET BETREKKING TOT BELEGGINGEN
Toevoeging

t.l.v.
winst- en Afboeking

Saldo op verlies- wegens Overige Saldo op
1 januari rekening oninbaarheid mutaties 31 december

2004

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 194 146 —146 —113 81

Hypothecaire leningen 47 36 —19 7 71

Andere leningen 0 0 0 91 91

Andere financiële beleggingen 19 13 —2 68 98

TOTAAL 260 195 —167 53 341

2003

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 249 435 —440 —50 194

Hypothecaire leningen 38 24 —20 5 47

Andere leningen 32 —29 —3 0 0

Andere financiële beleggingen 17 1 —1 2 19

TOTAAL 336 431 —464 —43 260

5 BELEGGINGEN VOOR REKENING VAN POLISHOUDERS

Beleggingen voor rekening van polishouders en spaarkasbeleggingen zijn beleggingen waarbij het beleggingsrisico ligt bij de polishouders.
Ze worden in het algemeen gewaardeerd tegen marktwaarde. Gesepareerde beleggingen voor levensverzekeringscontracten met volledige
winstdeling worden gewaardeerd volgens de bepalingen van de desbetreffende contracten. Voor meer informatie zie toelichting 15 op
bladzijde 1 10.
Het beleggingsresultaat van deze beleggingen wordt afzonderlijk opgenomen in de technische rekening levensverzekering.

2004 2003

Stand op 1 januari 100.089 94.728

Aankopen en verstrekkingen 32.691 25.177

Verkopen en aflossingen —30.438 —21.068

Beleggingsopbrengsten inclusief herwaarderingen 8.484 12.858

Valutaverschillen en overige mutaties —5.953 —11.606

STAND OP 31 DECEMBER 104.873 100.089

6 VORDERINGEN UIT DIRECTE VERZEKERING
2004 2003

Verzekeringnemers 1.762 2.425

Tussenpersonen 44 100

TOTAAL VORDERINGEN UIT DIRECTE VERZEKERING 1.806 2.525

De voorziening voor dubieuze vorderingen bedraagt EUR 106 miljoen (2003: EUR 135 miljoen).

7 OVERIGE VORDERINGEN
2004 2003

Te ontvangen beleggingsopbrengsten 438 481

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 131

Andere vorderingen 1.084 475

TOTAAL OVERIGE VORDERINGEN 1.522 1.087

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De voorziening voor dubieuze vorderingen bedraagt EUR 1 1 1 miljoen 
(2003: EUR 43 miljoen).
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Bedragen in miljoenen euro’s

8 BEDRIJFSMIDDELEN

Bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met afschrijving over de geschatte gebruiksduur.
Kantoor- Bedrijfs

inventaris middelen
Informatie en andere bestemd Totaal

verwerkende bedrijfs voor bedrijfs-
systemen middelen lease middelen

Totaal aanschaffingswaarde 777

Cumulatieve afschrijvingen —458

Stand op 1 januari 2004 238 81 0 319

Consolidatie TFC 85 0 1.220 1.305

Investeringen 36 21 188 245

Afschrijvingen —80 —23 —133 —236

Desinvesteringen en overige mutaties —94 —9 —1.070 —1.173

STAND OP 31 DECEMBER 2004 185 70 205 460

Cumulatieve afschrijvingen 780

Totaal aanschaffingswaarde 1.240

9 LIQUIDE MIDDELEN
2004 2003

Kas en bank 655 980

Kortetermijnuitzettingen 2.845 665

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 3.500 1.645

Deze middelen zijn ter vrije beschikking.

10 OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA
2004 2003

Vooruitbetaalde kosten uit hoofde van pensioenen personeel 1.321 1.450

Overige overlopende activa 138 231

TOTAAL OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA 1.459 1.681

Voor een toelichting op de vooruitbetaalde kosten uit hoofde van pensioenen voor het personeel zie bladzijde 121.

11 EIGEN VERMOGEN

Voor de toelichting op aandelenkapitaal, reserves, stock appreciation rights en aandelenopties zie bladzijde 143.

12 RISICODRAGEND WAARDEPAPIER
2004 2003

Perpetual capital securities 1.317 —

Perpetuele cumulatieve achtergestelde obligatieleningen 1.517 1.517

Trust Pass-through Securities 378 408

3.212 1.925

PERPETUAL CAPITAL SECURITIES

Jaar1

EUR 950 miljoen, coupondata 15 oktober, 15 januari, 15 april, 15 juli 2014 950 —

USD 500 miljoen, coupondata 15 oktober, 15 januari, 15 april, 15 juli 2014 367 —

TOTAAL PERPETUAL CAPITAL SECURITIES 1.317 —

1Jaar waarin voor het eerst aflossing mogelijk is.

De coupon van de euro tranches van de perpetual capital securities is gebaseerd op het rendement van tienjarige Nederlandse
staatsobligaties plus een opslag van 10 basispunten. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan geldende rendement van
tienjarige Nederlandse staatsobligaties, met een maximum van 8%. De coupon van de US dollar tranches is gebaseerd op het rendement
van tienjarige US dollar renteswaps plus een opslag van 10 basispunten. De coupon wordt elk kwartaal herzien op basis van het dan
geldende rendement van tienjarige US dollar renteswaps, met een maximum van 8,5%.
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De securities zijn à pari uitgegeven. Zij zijn achtergesteld bij alle andere verplichtingen. De leningvoorwaarden bevatten bepalingen voor
vrijwillig en verplicht uitstel van rentebetalingen. In geval van uitgestelde rentebetaling (met opgelopen rente over de uitgestelde
rentebetaling, indien van toepassing) zal hieraan worden voldaan door de uitgifte van gewone aandelen welke toereikend moeten zijn voor
volledige betaling van het vereiste bedrag. Hoewel de securities geen aflossingsdatum hebben, heeft AEGON het recht de securities à pari
af te lossen, voor het eerst op 15 juli 2014 of op enige coupondatum daarna.
De marktwaarde van de securities bedraagt EUR 1.320 miljoen.

PERPETUELE CUMULATIEVE ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENINGEN
2004 2003

Jaar1

Coupon 8%, coupondatum 8 juni 2005 114 114

Coupon 77⁄8%, coupondatum 29 september 2005 114 114

Coupon 73⁄4%, coupondatum 15 december 2005 136 136

Coupon 71⁄8%, coupondatum 4 maart 2011 203 203

Coupon 75⁄8%, coupondatum 10 juli 2008 114 114

Coupon 71⁄4%, coupondatum 14 oktober 2008 136 136

Coupon 67⁄8%, coupondatum 20 december 2005 700 700

TOTAAL PERPETUELE CUMULATIEVE ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENINGEN 1.517 1.517

1Jaar waarin voor het eerst aflossing mogelijk is.

De EUR 1 14 miljoen 8% lening heeft een coupon van 8% tot 8 juni 2005, de EUR 203 miljoen 71⁄8% lening heeft een coupon van 
71⁄8 % tot 4 maart 201 1 en de EUR 136 miljoen 71⁄4% lening heeft een coupon van 71⁄4% tot 14 oktober 2008. Op deze data en na elke
volgende periode van tien jaar, wordt de coupon vastgesteld op het niveau van het dan geldende rendement op 9-10 jarige Nederlandse
staatsleningen plus een opslag van 0,85%. De vier andere leningen hebben een vaste coupon.
De leningen zijn op dezelfde wijze achtergesteld als de achtergestelde leningen met een vaste looptijd. Bovendien is in de
leningsvoorwaarden opgenomen dat onder bepaalde omstandigheden rentebetalingen opgeschort kunnen worden en dat de hoofdsommen
gebruikt kunnen worden om verliezen op te vangen.
Hoewel de leningen geen aflossingsdatum hebben, heeft AEGON het recht de leningen à pari af te lossen voor het eerst op de coupondata
in de jaren als hiervoor vermeld en daarna na elke tien jaar op de coupondata, met uitzondering van de EUR 700 miljoen 
67⁄8 % lening, die jaarlijks aflosbaar is op de coupondatum na de eerste aflossingsmogelijkheid in 2005.
De marktwaarde van deze leningen bedraagt EUR 1.602 miljoen (2003: EUR 1.589 miljoen).

TRUST PASS-THROUGH SECURITIES
2004 2003

Deze post bestaat uit de volgende leningen:
USD 100 miljoen 74⁄5% Capital Trust Pass-through Securities 1996/2026 73 79

USD 225 miljoen 713⁄20% Capital Trust Pass-through Securities 1996/2026 165 178

USD 190 miljoen 75⁄8% Capital Trust Pass-through Securities 1997/2037 140 151

TOTAAL TRUST PASS-THROUGH SECURITIES 378 408

Capital Trust Pass-through Securities (TRUPS) zijn waardepapieren waarmee de houders participeren in een trust. De beleggingen van deze
trusts bestaan uit schuldpapier van Transamerica Corporation met opschortbare rentebetalingen en een bepaald achtergesteld karakter. De
trusts zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorwaarden van de TRUPS bevatten clausules met betrekking tot het
opschorten van betalingen. Vervroegde aflossing is mogelijk voor de USD 100 miljoen 74⁄5% TRUPS op of na 1 december 2006. 
De marktwaarde van deze leningen bedraagt EUR 468 miljoen (2003: EUR 509 miljoen).

13 ACHTERGESTELDE LENINGEN
Resterende looptijd
tussen tussen Totaal Totaal

1-3 jaar 4-5 jaar 2004 2003

USD 264 miljoen 8% 194 — 194 209

Overige achtergestelde obligatieleningen 26 34 60 243

TOTAAL ACHTERGESTELDE LENINGEN 220 34 254 452

Deze leningen zijn achtergesteld bij alle andere verplichtingen. De intrestvoet van de leningen varieert van 6,51% tot 8,18%.
De marktwaarde van deze leningen bedraagt EUR 279 miljoen (2003: EUR 495 miljoen).
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14 TECHNISCHE VOORZIENINGEN
Toevoeging

t.l.v. Valuta-
Stand op winst- en verschillen Stand op
1 januari verlies- en overige 31 december

2004 rekening mutaties 2004

LEVENSVERZEKERING:

Levensverzekering 46.305 2.979 —2.133 47.151

Vaste annuities 35.555 1.482 —4.6601 32.377

GICs en financieringsovereenkomsten 21.543 623 —5952 21.571

103.403 5.084 —7.388 101.099

Overlopende acquisitiekosten —12.717 —12.255

Nog af te schrijven rentestandkortingen —361 —325

SUBTOTAAL LEVENSVERZEKERING 90.325 88.519

SCHADEVERZEKERING:

Niet-verdiende premies en lopende risico's 1.681 205 —121 1.765

Overlopende acquisitiekosten —947 —878

734 887

Te betalen schaden 1.823 95 —24 1.894

SUBTOTAAL SCHADEVERZEKERING 2.557 2.781

WINSTDELING EN KORTINGEN 306 324

OVERIGE 528 0 —121 407

TOTAAL 93.716 5.384 92.031

1Waarvan saldo stortingen en uitkeringen EUR —2.161 miljoen.
2Waarvan saldo stortingen en uitkeringen EUR 1.037 miljoen.

LEVENSVERZEKERING

De voorziening voor levensverzekering bestaat uit de contante waarde van de toekomstige uitkeringen aan polishouders of andere
begunstigden inclusief de daarmee verband houdende kosten, verminderd met de contante waarde van de toekomstige nettopremies. De
voorziening is berekend met toepassing van actuariële methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van veronderstellingen zoals schattingen
van premies, sterfte, beleggingsresultaten, polisverval, afkopen en kosten. Deze veronderstellingen zijn oorspronkelijk gebaseerd op de best
mogelijke schattingen van toekomstige werkelijke uitkomsten op het moment van afsluiten van de polis, waarbij in sommige gevallen
rekening wordt gehouden met een marge voor negatieve ontwikkelingen. De gehanteerde veronderstellingen worden regelmatig getoetst
met de werkelijke ontwikkelingen en, indien nodig, afhankelijk van het soort product, bijgesteld. 
De premies bevatten opslagen voor dekking van de kosten. Wanneer de premies worden ontvangen of invorderbaar zijn geworden, vallen de
opslagen vrij en zijn beschikbaar voor dekking van de werkelijke kosten, waaronder begrepen doorlopende kosten, niet-overlopende
acquisitiekosten en afschrijving van de overlopende acquisitiekosten. 
Voor polissen waarbij uitkeringsbedragen zijn gegarandeerd tijdens de looptijd of bij expiratie bevat de premie ook opslagen voor de
verwachte kosten van de garanties. De prijsstelling van de garantie is gebaseerd op veronderstellingen van toekomstige beleggingsresultaten
inclusief veronderstellingen inzake resultaten uit herbelegging. Een deel van de risico’s wordt gedekt door herverzekeringscontracten.

De voorziening voor levensverzekering omvat eveneens de voorziening voor lopende risico’s en de voorziening voor te betalen
uitkeringen. Ingeval de periode van premiebetaling korter is dan de looptijd van de polis wordt een voorziening voor toekomstige
administratiekosten gevormd om de geschatte toekomstige kosten na de periode van premiebetaling te dekken. Er wordt tevens een
voorziening gevormd met betrekking tot toekomstige kosten in verband met de verwerking van uitkeringen.
De technische voorziening voor inkomende levenherverzekering is eveneens in deze voorziening verantwoord en bedraagt EUR 2.409
miljoen (2003: EUR 2.404 miljoen).

De gemiddelde rekenrente bedraagt 4,96% (2003: 5,18%). Indien rekening wordt gehouden met de nog af te schrijven
rentestandkortingen, bedraagt de gemiddelde rekenrente 5,12% (2003: 5,38%).

In een aantal landen worden producten verkocht die minimum garanties bevatten. De reguliere technische voorzieningen voor deze
producten zijn verantwoord onder technische voorzieningen met beleggingen voor rekening van polishouders. In de technische voorziening
levensverzekering zijn voorzieningen opgenomen voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot polissen waarvan de polishouder het
beleggingsrisico draagt. De belangrijkste garanties zijn:

Bedragen in miljoenen 2004 2003

VOORZIENINGEN

Gegarandeerde minimum uitkeringen bij variabele producten in de Verenigde Staten USD 217 203

Gegarandeerde minimum waarde-aangroei bij segregated funds in Canada CAD 191 166

Gegarandeerd rendement op bepaalde ‘fund plannen’ en levenpolissen in Nederland EUR 323 278
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In de Verenigde Staten is een gegarandeerde minimum overlijdensuitkering een gebruikelijk element van variabele annuities. Een dergelijke
overlijdensuitkering bestaat uit het hoogste van enerzijds het bedrag in de technische voorziening en anderzijds het gegarandeerde bedrag.
Het laatste bedrag is gelijk aan de totale stortingen door de polishouder verminderd met de opgenomen bedragen en bevat in sommige
gevallen een opwaarderingsclausule die het garantiebedrag verhoogt met intrest of met een bepaalde waarde-aangroei. 

Het Statement of Position 03-01 (SOP 03-01), uitgevaardigd door het Accounting Standards Executive Committee (AcSEC) heeft het
vaststellen van voorzieningen voor sterfte met betrekking tot universal life contracten en voor gegarandeerde minimumuitkeringen bij
leven en bij overlijden met betrekking tot variabele annuities en variabele levensverzekeringscontracten in de Verenigde Staten gewijzigd.

De voorziening voor gegarandeerde minimum overlijdensuitkeringen wordt bepaald door schatting van de verwachte waarde van de
overlijdensuitkeringen boven het geraamde rekeningsaldo van de polis. Hierbij wordt wordt rekening gehouden met het verwachte bedrag
aan overlijdensuitkeringen over de gehele periode van aangroei, gebaseerd op de in totaal te verwachten overlijdensgevallen. De gebruikte
schattingen worden periodiek beoordeeld en de aanvullende voorziening wordt ten laste of ten gunste van de winst- en verliesrekening
bijgesteld indien er aanwijzingen zijn dat eerdere veronderstellingen moeten worden herzien. De veronderstellingen die zijn gebruikt voor
de schatting van de voorziening op 31 december 2004 zijn consistent met de voor afschrijving van overlopende acquisitiekosten
gehanteerde veronderstellingen, inclusief die van de terugkeer tot het gemiddelde. De veronderstellingen voor beleggingsopbrengsten en
volatiliteit zijn overeenkomstig de ervaringen uit het verleden. De uit te keren bedragen gehanteerd bij het berekenen van de verplichtingen
zijn gebaseerd op de gemiddelde uitkeringen volgens een reeks van scenario's.

De voorziening voor gegarandeerde minimum inkomensuitkeringen wordt bepaald door schatting van de verwachte waarde van de
lijfrenteuitkeringen boven het geraamde rekeningsaldo op de begindatum van de lijfrente. Hierbij wordt rekening gehouden met het verwachte
bedrag aan lijfrenteuitkeringen over de gehele periode van aangroei, gebaseerd op de in totaal te verwachten aantallen lijfrenten. De gebruikte
schattingen worden periodiek beoordeeld en de aanvullende voorziening wordt ten laste of ten gunste van de winst- en verliesrekening
bijgesteld indien er aanwijzingen zijn dat eerdere veronderstellingen moeten worden herzien. De veronderstellingen die zijn gebruikt voor de
schatting van de voorziening op 3 1 december 2004 zijn consistent met de voor gegarandeerde minimum overlijdensuitkeringen gehanteerde
veronderstellingen. Bovendien is voor de berekening van de voorziening voor gegarandeerde minimum inkomensuitkeringen een percentage
gebruikt met betrekking tot het mogelijk aantal gevallen dat de polishouder kiest voor uitkering van een lijfrente.

Voor universal life polissen die een opslag bevatten voor een overlijdensuitkering op een wijze dat daaruit in de eerste jaren winsten
zullen voortkomen en verliezen in latere jaren dient nu een zodanige voorziening te worden gevormd in aanvulling op het rekeningsaldo dat
daaruit voor de verzekeraar compensatie komt voor de uitkeringen die in toekomstige perioden moeten worden gedaan. De consequentie
van SOP 03-01 is, dat een product dat deze test voor toekomstige jaren niet doorstaat een voorziening vereist die ertoe leidt dat
sterftemarges meer gelijkmatig over de duur van de verzekering worden gespreid. De voorziening is niet beperkt tot het bedrag van de
verliezen in de jaren met verlies op sterfte.

In Canada worden de variabele annuity producten verkocht onder de naam segregated funds. In de technische voorziening levens-
verzekering is een voorziening opgenomen in verband met de garanties begrepen in deze producten. Voor deze voorziening worden een
boven- en ondergrens berekend met behulp van stochastische prospectieve methoden (met waarschijnlijkheden gewogen berekeningen,
gebruik makend van meerdere toekomstscenario's) en actuele veronderstellingen. Binnen de boven- en ondergrens, de zgn. corridor, wordt
het toerekeningsprincipe toegepast, gebaseerd op tariefgrondslagen waarin begrepen directe en indirecte beleggingsopbrengsten
verminderd met gedane uitkeringen. Een overschot of een tekort ten opzichte van de corridor leiden tot een bate of een last in de winst- en
verliesrekening.

In Nederland hebben polissen verbonden met het Fundplan een gegarandeerd rendement van 3% of 4% bij expiratie of bij eerder
overlijden van de verzekerde indien de betaalde premies gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar zijn belegd in het Mix Fund
en/of het Rente Fund. Voor deze garantie is een voorziening gevormd volgens de methode van stochastische modellering. De voorziening is
opgebouwd volgens het toerekeningsbeginsel gebaseerd op de prijsstelling, verminderd met de werkelijk gedane uitkeringen. Periodiek
wordt een corridor bepaald voor de voorziening volgens de methode van stochastische modellering. Indien de voorziening zich buiten de
corridor ontwikkelt zal een overschot of een tekort leiden tot een extra last of bate in de winst- en verliesrekening. Minimum
intrestgaranties op collectieve pensioencontracten in Nederland worden gegeven voor nominale uitkeringen gebaseerd op de 3% of 4%
actuariële intrest na pensionering van de werknemer. Overeenkomstig de aard van het product hebben deze garanties een
langetermijnhorizon van ongeveer 30 tot 60 jaar. De voorziening wordt opgebouwd met toepassing van het toerekeningsbeginsel gebaseerd
op de prijsstelling verminderd met verrichte uitkeringen. 

De voorziening voor vaste annuities betreft verzekeringscontracten die worden verkocht in de Verenigde Staten en Canada. Het zijn
koopsomproducten waarbij de gestorte bedragen aangroeien met bijgeschreven intrest onder aftrek van kosten- en risico-opslagen of
beheersvergoedingen. De rentevoet is vast en kan door de maatschappij periodiek opnieuw worden vastgesteld. Annuities kennen een
fiscale begunstiging. Bij deze producten overheerst het beleggingselement. De technische voorziening is gelijk aan de gestorte bedragen
verhoogd met de contractuele intrest.

De voorziening voor GICs en financieringsovereenkomsten betreft het verschuldigde bedrag voor deze producten, die in de Verenigde
Staten worden verkocht aan een brede kring van institutionele klanten zoals pensioenfondsen, ambtenarenregelingen, gemeentelijke
overheden, geldmarktfondsen en aan beleggers in de Verenigde Staten en daarbuiten. Guaranteed Investment Contracts (GICs) worden in
het algemeen verkocht aan fiscaal gekwalificeerde pensioenfondsen, terwijl financieringsovereenkomsten worden verkocht aan niet fiscaal
gekwalificeerde institutionele beleggers op de Amerikaanse en de internationale markten. AEGON maakt gebruik van geconsolideerde
speciale vennootschappen die schuldpapier op middellange termijn (Medium Term Notes, MTN) of door beleggingen gedekt verhandelbaar
toonderpapier (Commercial Paper, CP) bezitten ten behoeve van de uitgifte van bepaalde financieringsovereenkomsten. De baten uit iedere
MTN serie of CP uitgifte worden gebruikt om een financieringsovereenkomst te kopen van een van de verzekeringsmaatschappijen van
AEGON, welke wordt gebruikt om die specifieke serie te waarborgen. In grote lijnen komen de betaaltermijnen van iedere serie overeen met
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de betaaltermijnen van de financieringsovereenkomst die deze series waarborgen. De technische voorzieningen zijn gelijk aan de gestorte
bedragen verhoogd met de contractuele intrest. AEGON consolideert eveneens speciale vennootschappen die schuldpapier uitgeven met
variabele rentevoeten en die beleggen in vastrentende gemeentelijke obligaties met AAA-rating. AEGON draagt het financiële risico van
deze vennootschappen en verleent tevens garanties aan de houders van door die vennootschappen uitgegeven schuldpapier.

De voorziening voor GICs en financieringsovereenkomsten betreft het verschuldigde bedrag voor deze producten, die in de Verenigde
Staten worden verkocht aan een brede kring van institutionele klanten zoals pensioenfondsen, ambtenarenregelingen, gemeentelijke
overheden, geldmarktfondsen en aan beleggers in de Verenigde Staten en daarbuiten. Guaranteed Investment Contracts (GICs) worden in
het algemeen verkocht aan fiscaal gekwalificeerde pensioenfondsen, terwijl financieringsovereenkomsten worden verkocht aan niet fiscaal
gekwalificeerde institutionele beleggers op de Amerikaanse en de internationale markten. AEGON maakt gebruik van geconsolideerde
speciale vennootschappen die schuldpapier op middellange termijn (Medium Term Notes, MTN) of door beleggingen gedekt verhandelbaar
toonderpapier (Commercial Paper, CP) bezitten ten behoeve van de uitgifte van bepaalde financieringsovereenkomsten. De baten uit iedere
MTN serie of CP uitgifte worden gebruikt om een financieringsovereenkomst te kopen van een van de verzekeringsmaatschappijen van
AEGON, welke wordt gebruikt om die specifieke serie te waarborgen. In grote lijnen komen de betaaltermijnen van iedere serie overeen met
de betaaltermijnen van de financieringsovereenkomst die deze series waarborgen. De technische voorzieningen zijn gelijk aan de gestorte
bedragen verhoogd met de contractuele intrest. AEGON consolideert eveneens speciale vennootschappen die schuldpapier uitgeven met
variabele rentevoeten en die beleggen in vastrentende gemeentelijke obligaties met AAA-rating. AEGON draagt het financiële risico van
deze vennootschappen en verleent tevens garanties aan de houders van door die vennootschappen uitgegeven schuldpapier.
De saldi op 31 december 2004 bestaan uit contracten met vaste rentevoet en vaste looptijd (45%), met variabele rentevoet en onbepaalde
looptijd (30%), met variabele rentevoet en vaste looptijd (22%) alsmede contracten met vaste looptijd die gerelateerd zijn aan een
marktindex (3%). De meeste contracten met vaste rentevoet worden geruild naar een variabele rentevoet via swap-overeenkomsten. De
rentevoet bij variabele rente contracten wordt meestal op maandbasis opnieuw vastgesteld aan de hand van diverse indices. Contracten met
onbepaalde looptijd bieden de klant de mogelijkheid van voortijdige beëindiging zonder boete, na voorafgaande melding met een wachttijd
van drie tot dertien maanden. Contracten op basis van marktindices geven een rendement volgens een bepaalde index, zoals de S&P 500.
Er worden futures of swapovereenkomsten gebruikt om het marktrisico af te dekken en de contracten effectief om te zetten naar een
variabele rente.

De belangrijkste onderdelen van de GICs en financieringsovereenkomsten zijn samengevat als volgt:

2004 2003

Verplichtingen voor GICs en financieringsovereenkomsten:
Gegarandeerde beleggingscontracten met pensioenfondsen 3.039 3.386

Medium Term Note financieringsovereenkomsten met een speciale vennootschap 6.675 6.444

Financieringsovereenkomsten gerelateerd aan de geldmarkt 5.003 4.992

Financieringsovereenkomsten met gemeentelijke en andere overheden 3.807 3.939

Overige financieringsovereenkomsten 3.047 2.782

Totale verplichtingen voor GICs en financieringsovereenkomsten 21.571 21.543

De volgende tabel toont de voorzieningen voor GICs en financieringsovereenkomsten naar opeisbaarheid:

2004 2003

Op basis van boekwaarde1

Beëindiging door afrekening:
Na 90 dagen 1.166 1.281

Na 180 dagen 589 634

Na 364 dagen en meer 2.926 2.835

Totaal beëindiging door afrekening 4.681 4.750

Op basis van marktwaarde2

Opzegtermijn 90 dagen 778 953

Opzegtermijn 180 dagen 65 173

Totaal op basis van marktwaarde 843 1.126

Niet te beëindigen door afrekening of opzegging 16.047 15.667

Totaal GICs en financieringsovereenkomsten 21.571 21.543

1Op basis van boekwaarde: het uit te keren bedrag is gelijk aan de som van de stortingen minus opnamen met bijgeschreven intrest tegen de contractuele rentevoet.
2Op basis van marktwaarde: het uit te keren bedrag is gelijk aan het bedrag op basis boekwaarde met een marktwaarde aanvulling om het bedrag aan te passen voor wijzigingen
in rentevoeten.
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De financieringsovereenkomsten met gemeentelijke en andere overheden bevatten in het algemeen bepalingen in verband met verlaging
van de kredietwaardigheid, als gevolg waarvan, indien diverse verlagingen zouden plaatsvinden, één van de volgende mogelijkheden moet
worden uitgevoerd:
— overdracht van het contract aan een partij met een hogere rating
— verwerving van een hogere kredietwaardigheid
— stellen van zakelijke zekerheid
— uitbetaling van het contract op basis boekwaarde.

Bij uitgifte van het contract wordt met de klant onderhandeld over deze mogelijkheden, doch AEGON behoudt de eenzijdige
beslissingsbevoegdheid in geval van een verlaging van de kredietwaardigheid. Beschikbare zekerheden worden bewaakt om ervan verzekerd
te zijn dat AEGON indien nodig van deze mogelijkheid gebruik kan maken. 

Op 31 december 2004 zijn de contractuele betalingsverplichtingen voor alle contracten met vaste looptijd voor 2005: EUR 3.979
miljoen; voor 2006: EUR 3.757 miljoen; voor 2007: EUR 2.606 miljoen; voor 2008: EUR 1.1 19 miljoen; voor 2009: EUR 1.688 miljoen en
daarna EUR 3.739 miljoen.

2004 2003

OVERLOPENDE ACQUISITIEKOSTEN

Stand op 1 januari 12.717 14.352

In het boekjaar overlopende acquisitiekosten 1.465 1.847

Afgeschreven ten laste van de winst- en verliesrekening —1.270 —1.398

Overige mutaties1 —657 —2.084

STAND OP 31 DECEMBER 12.255 12.717

Waarvan 'value of business acquired' levensverzekering (VOBA) 3.427 3.866

1Voornamelijk veroorzaakt door valutaverschillen.

Deze acquisitiekosten zijn de kosten die direct of indirect samenhangen met het afsluiten van levensverzekeringen. Zij bestaan voornamelijk
uit provisies en bepaalde marketingkosten alsmede kosten betreffende de opmaak en afgifte van polissen. De kosten worden geactiveerd
voor zover zij kunnen worden terugverdiend uit toekomstige kostenopslagen in de premies of uit het verwachte brutoresultaat, afhankelijk
van de aard van de polis. Acquisitiekosten worden eveneens geactiveerd voor bepaalde beleggingsproducten zonder verzekeringselement,
welke gerelateerd zijn aan 401(k) pensioenregelingen in de Verenigde Staten. De overlopende acquisitiekosten zijn in mindering gebracht op
de technische voorziening levensverzekering. 

Van producten met vaste premie worden de overlopende acquisitiekosten afgeschreven in verhouding tot de verantwoorde premie-
omzet. De afschrijving is gebaseerd op de best mogelijke schattingen van het management met betrekking tot de veronderstellingen
toegepast op het moment van polisuitgifte, inclusief veronderstellingen voor sterfte, polisverval, kosten en beleggingsopbrengsten. De
veronderstellingen bevatten ook een marge voor negatieve afwijkingen. Ten minste jaarlijks worden de overlopende acquisitiekosten per
landenunit en per productsoort getoetst om de terugverdiencapaciteit vast te stellen. Een niet gedekt bedrag wordt in het jaar van
vaststelling als een last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Van producten met variabele premies, waaronder vaste en variabele annuities, variabele universal life polissen en unit-linked
contracten, is de afschrijving van overlopende acquisitiekosten gebaseerd op verwachte brutoresultaten, welke worden bepaald met de best
mogelijke schattingen door het management met betrekking tot toekomstige verwachtingen. Deze schattingen betreffen onder andere de
opbrengsten uit obligaties en aandelen op de lange termijn, veronderstellingen ten aanzien van sterfte, invaliditeit en polisverval,
doorlopende kosten en verwachte toekomstige inflatiecijfers. Overlopende acquisitiekosten voor de onderhavige producten worden in het
algemeen afgeschreven in relatie met de brutoresultaten over de looptijd van de contracten.
Bewegingen in de aandelenmarkten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de fondswaarden van variabele producten en de
beheersvergoedingen daarover. Ten gevolge hiervan stijgen of dalen de geschatte toekomstige resultaten met deze bewegingen. Evenzo
hebben veranderingen in de rentemarge van vaste annuities (bijgeschreven intrest minus de verdiende intrest) invloed op de
veronderstellingen met betrekking tot de geschatte brutowinsten.

In de Verenigde Staten (en Canada) worden de overlopende acquisitiekosten afgeschreven met een constant percentage gebaseerd op
de contante waarde van de geschatte brutoresultaten zoals die naar verwachting worden gerealiseerd gedurende de looptijd van de
polissen. Waar nodig worden de veronderstellingen, welke worden gebruikt voor de bepaling van de brutowinsten, aangepast. Een
belangrijke veronderstelling met betrekking tot de geschatte brutowinsten van variabele annuities en levensverzekeringen is de
langetermijn groeivoet op jaarbasis van de onderliggende activa. Aangezien aandelenmarkten niet op systematische wijze bewegen, wordt
de aanpassing van de veronderstelde netto langetermijn groeivoet bepaald na daarbij de netto effecten van de korte termijn afwijkingen ten
opzichte van de langetermijn veronderstellingen te hebben betrokken (een benadering volgens het “terugkeer naar het gemiddelde”
principe). Op 31 december 2004 waren in de Verenigde Staten de uitgangspunten voor de terugkeer naar het gemiddelde met betrekking
tot variabele producten, met name annuities, als volgt: de bruto langetermijn groeivoet voor aandelen was 9% (2003: 9%), de bruto
kortetermijn groeivoet was 61⁄4% (2003: 71⁄2%), de periode voor terugkeer voor de korte termijn is vijf jaar, de bruto korte- en langetermijn
groeivoet voor vastrentende waardepapieren was 6% en de bruto korte- en langetermijn groeivoet voor geldmarktfondsen was 31⁄2%. 
In Canada waren deze veronderstellingen op 31 december 2004 als volgt: de bruto langetermijn groeivoet voor aandelen was 9% 
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(2003: 91⁄2%); de bruto kortetermijn groeivoet was 103⁄4% (2003: 103⁄4%). De aanpassing van de veronderstellingen kan van invloed zijn op
het oorspronkelijke afschrijvingspatroon, wat kan leiden tot het openbreken ervan (“unlocking”). Het verschil tussen het oorspronkelijke
afschrijvingspatroon en het herziene patroon, dat is gebaseerd op schattingen van actuele en toekomstige brutoresultaten, wordt volledig
in de winst- en verliesrekening verwerkt als een last of een bate.

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de andere landen wordt de invloed van de bewegingen in de aandelenmarkten op de geschatte
brutoresultaten bewaakt door het jaarlijks of, indien noodzakelijk, op kwartaalbasis testen van de terugverdiencapaciteit; een negatieve uitkomst
wordt onmiddellijk als extra afschrijving ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Indien van toepassing worden de veronderstellingen
die ten grondslag lagen aan de bepaling van de geschatte brutoresultaten aangepast voor toekomstige perioden.

In de overlopende acquisitiekosten is een bedrag opgenomen voor de portefeuillewaarde van aangekochte verzekeringsportefeuilles (“value
of business acquired” of VOBA). Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van toekomstige resultaten van aangekochte bestaande
verzekeringsportefeuilles op het moment van aankoop en is in wezen hetzelfde als overlopende acquisitiekosten. Deze waarde wordt eveneens
onderworpen aan de genoemde terugverdientoets. De VOBA wordt afgeschreven ten laste van de kostenopslagen die zijn begrepen in de
premies van de aangekochte portefeuilles of, ingeval van gekochte unit-linked portefeuilles ten laste van de beheersvergoedingen afkomstig van
de betrokken portefeuilles.

De wijzigingen in de boekwaarde van de VOBA (leven en schade) waren als volgt:

2004 2003

Saldo op 1 januari 4.110 5.502

Afgeschreven ten laste van de winst-en verliesrekening —319 —410

Overige mutaties1 —174 —982

SALDO OP 31 DECEMBER 3.617 4.110

1Voornamelijk veroorzaakt door valutaverschillen.

2004 2003

NOG AF TE SCHRIJVEN RENTESTANDKORTINGEN

Stand op 1 januari 361 389

In het boekjaar verleende kortingen 25 38

Afgeschreven ten laste van de winst- en verliesrekening —59 —72

Overige mutaties —2 6

STAND OP 31 DECEMBER 325 361

De in een jaar verleende rentestandkortingen worden afgeschreven over de looptijd van de betreffende contracten met een jaarlijks stijgend
bedrag.

SCHADEVERZEKERING

De voorziening voor niet-verdiende premies betreft het nog niet verdiende gedeelte van de ontvangen premies. De voorziening voor
lopende risico’s bevat een vergrijzingsreserve, die is gevormd met het oog op het verouderingsrisico in de branche ziektekosten- en
ongevallenverzekering.

2004 2003

OVERLOPENDE ACQUISITIEKOSTEN

Stand op 1 januari 947 1.109

In het boekjaar overlopende acquisitiekosten 208 291

Afgeschreven ten laste van de winst- en verliesrekening —229 —273

Overige mutaties1 —48 —180

STAND OP 31 DECEMBER 878 947

Waarvan 'value of business acquired' schadeverzekering (VOBA) 190 244

1Voornamelijk veroorzaakt door valutaverschillen.

Deze acquisitiekosten zijn de kosten die direct of indirect samenhangen met het sluiten en verlengen van schadeverzekeringen.
De overlopende acquisitiekosten worden in mindering gebracht op de technische voorziening voor niet-verdiende premies en bevatten
enerzijds verlengingsprovisie welke is gerelateerd aan de niet-verdiende premies en die wordt afgeschreven over de periode waarin deze
kosten uit de premieontvangst worden terugverdiend en anderzijds afsluitprovisie op ziektekostenverzekeringen, waarbij de afschrijving
geschiedt overeenkomstig de contractduur.
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2004 2003

TE BETALEN SCHADEN

Stand op 1 januari 2.244 2.315

Te ontvangen van herverzekeraars —421 —475

Netto bedrag 1.823 1.840

Toevoeging met betrekking tot:
— lopend jaar 1.316 1.363

— voorgaande jaren —50 —25

Totaal toegevoegd 1.266 1.338

Uitgekeerd met betrekking tot:
— lopend jaar —624 —654

— voorgaande jaren —525 —553

Totaal uitgekeerd —1.149 —1.207

Andere wijzigingen —46 —148

Netto bedrag per 31 december
— lopend jaar 692 710

— voorgaande jaren 1.202 1.113

1.894 1.823

Te ontvangen van herverzekeraars 383 421

STAND OP 31 DECEMBER 2.277 2.244

De voorziening voor te betalen schaden is voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schaden van het boekjaar en de voorgaande
jaren. De vaststelling geschiedt stelselmatig post voor post, dan wel op basis van statistische gegevens, rekening houdend met nog niet
gemelde schadegevallen. Bij de bepaling van de voorziening is tevens rekening gehouden met nog te maken schadebehandelingskosten. 
Transport- en luchtvaartverzekeringen kennen een andere methode. De berekening vindt plaats volgens het “tekenjarenbeginsel”. Hierbij
worden de voorzieningen voor premies en schaden ongesplitst in een fonds opgenomen.

WINSTDELING EN KORTINGEN

Deze voorziening bestaat uit de bedragen bestemd voor verzekerden of uitkeringsgerechtigden, voor zover nog niet bijgeschreven op hun
kapitaal.

OVERIGE TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Dit betreft voornamelijk deposito's in het kader van het Nederlandse collectieve levenbedrijf, bestemd voor een reglementaire aanpassing
van aanspraken van pensioengerechtigden. De maximale looptijd is onbepaald, intrestvergoeding is gekoppeld aan het rendement op
langlopende Nederlandse staatsobligaties.

HERVERZEKERINGSDEEL TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Op de technische voorzieningen zijn uit hoofde van herverzekering de volgende bedragen in mindering gebracht:

2004 2003

Levensverzekering 2.320 2.075

Niet verdiende premies en lopende risico's 378 318

Te betalen schaden 383 421

3.081 2.814

Herverzekeringspremies, provisies en schaden zowel als technische voorzieningen voor herverzekeringscontracten worden op dezelfde
wijze verantwoord als de directe verzekeringen waarvoor de herverzekeringen zijn afgesloten. Het aandeel van herverzekeraars in de
technische voorzieningen vanwege herverzekeringscontracten wordt in mindering gebracht op de verplichtingen betreffende de directe
verzekeringspolissen.
Op 31 december 2004 waren er geen vorderingen uit hoofde van herverzekering op een enkele verzekeraar waarvan de boekwaarde 5% van
de activa van AEGON te boven ging.

De verzekeringsmaatschappijen van AEGON betalen premies aan andere verzekeraars in verband met diverse
herverzekeringscontracten ter dekking van individuele risico’s, groepsrisico’s of bepaalde portefeuilles op basis van medeverzekering,
jaarcontracten, evenredige herverzekering, boven eigen behoud of extra catastrofe dekking. Deze herverzekeringscontracten spreiden het
risico en beperken het effect van verliezen. Het eigen behoud is afhankelijk van het specifieke risico, onder bepaalde omstandigheden
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afhankelijk van maximale limieten gebaseerd op de aard van de dekking. Volgens de bepalingen van de herverzekeringscontracten zorgt de
herverzekeraar voor schadeloosstelling voor het gecedeerde bedrag in het geval er een schade moet worden betaald. Echter, de
groepsmaatschappijen van AEGON blijven aansprakelijk jegens hun polishouders met betrekking tot de overgedragen verzekeringen ingeval
de herverzekeraar in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om dit herverzekeringsrisico te beperken worden
herverzekeringscontracten gesloten met kapitaalkrachtige herverzekeraars die een hoge rating hebben. Indien dit noodzakelijk wordt
geoordeeld, wordt voor aanvullende bescherming gezorgd door kredietbrieven of trustovereenkomsten.

AEGON UK gebruikt herverzekering tevens om aan deelnemers van pensioencontracten toegang te geven tot een aantal externe
vermogensbeheerders. Volgens de bepalingen van deze contracten, welke betrekking hebben op unit-linked polissen, is de verplichting
volgens de unitwaarde herverzekerd bij deze organisatie. Het kredietrisico met betrekking tot de beleggingen wordt gedragen door de
deelnemers van de pensioencontracten terwijl AEGON UK het uiteindelijke kredietrisico houdt met betrekking tot de externe
vermogensbeheerders.

15 TECHNISCHE VOORZIENINGEN MET BELEGGINGEN VOOR REKENING VAN POLISHOUDERS
Toename

t.l.v. Valuta-
Stand op winst- en verschillen Stand op
1 januari verlies- en overige 31december

2004 rekening mutaties 2004

Voorzieningen bruto 102.176 108.637

Hiervan ten laste van herverzekeraars —2.087 —3.764

VOORZIENINGEN VOOR VERZEKERINGEN WAARBIJ POLISHOUDERS

HET BELEGGINGSRISICO DRAGEN EN VOOR SPAARKASSEN 100.089 8.532 —3.748 104.873

Deze post omvat de voorzieningen voor variabele annuities, variabel universal life, unit-linked verzekeringscontracten, collectieve
contracten met gesepareerde beleggingsdepots, spaarkassen en van AEGON UK de voorzieningen met betrekking tot de winstdelende
fondsen (EUR 22.648 miljoen). De toename ten laste van de winst- en verliesrekening van EUR 8.532 miljoen is het totaal van 
premie-ontvangsten en uitkeringen ad EUR 48 miljoen en de beleggingsopbrengsten voor rekening van polishouders ten bedrage van 
EUR 8.484 miljoen. 
De voorzieningen worden in het algemeen gewaardeerd op de balanswaarde van de betreffende beleggingen. 
Onder dit hoofd zijn mede begrepen de voorzieningen voor pensioenverplichtingen jegens personeel, voornamelijk betreffende Nederland
en het Verenigd Koninkrijk, ten bedrage van EUR 1.503 miljoen (2003: EUR 1.465 miljoen). 
Aangezien een aantal producten een gegarandeerd minimum uitkeringsbedrag heeft, wordt hiervoor gedurende de looptijd van de
betreffende polissen een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen in de technische voorziening levensverzekering.

16 VOORZIENINGEN
2004 2003

Voorziening voor belastingverplichtingen 2.290 1.653

De voorziening voor belastingverplichtingen heeft een langlopend karakter. Deze voorziening heeft betrekking op zowel latente
belastingverplichtingen als op overige belastingverplichtingen op langere termijn.

De latente belastingverplichtingen worden vastgesteld op basis van het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van de
daarvoor in aanmerking komende activa en passiva. Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat in
de toekomst belastbare winsten beschikbaar komen.

De voorziening is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige belastingverplichtingen. Voor de berekening van de verplichting
worden, rekening houdend met de geschatte looptijden, percentages gehanteerd die variëren van 0% tot het nominale tarief over het
eerder genoemde verschil tussen de commerciële en fiscale waardering.
De nominale waarde van deze belastingverplichtingen bedraagt EUR 2.922 miljoen.
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Op 31 december bestaat de voorziening voor belastingverplichtingen uit:

2004 2003

Latente belastingverplichtingen met betrekking tot:
Beleggingen 687 308

Overlopende acquisitiekosten 3.219 2.772

Overige verschillen 710 1.094

4.616 4.174

Latente belastingvorderingen met betrekking tot:
Technische voorzieningen 784 896

Compensabele verliezen 657 779

Beleggingen 885 846

2.326 2.521

2.290 1.653

Totaal compensabele verliezen 2.219 2.452

Compensabele verliezen niet betrokken in de latente belastingvorderingen —252 —201

Compensabele verliezen betrokken in de latente belastingvorderingen 1.967 2.251

Gemiddeld belastingtarief 31,1% 34,5%

Compensabele verliezen op 31 december gesplitst naar resterende compensatietermijn:
Tot vijf jaar 185 76

Vanaf vijf tot tien jaar 12 9

Vanaf tien tot twintig jaar 511 1.250

Onbeperkt 1.511 1.117

Totaal compensabele verliezen 2.219 2.452

De mutaties in de voorziening voor belastingverplichtingen waren als volgt:

Stand op 1 januari 1.653 1.724

Valutaverschillen —61 —109

Mutaties per saldo 698 38

STAND OP 31 DECEMBER 2.290 1.653

17 LANGLOPENDE SCHULDEN
Resterende looptijd

tot meer dan 2004 2003
1 jaar 1–3 jaar 4-5 jaar 5 jaar Totaal Totaal

KAPITAALMARKT:

Leninge 787 234 1.024 1.606 3.651 3.992

OVERIGE:

Overige langlopende schulden 59 171 112 283 625 700

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 846 405 1.136 1.889 4.276 4.692

De leningen hebben een looptijd van meer dan 1 jaar en maximaal 50 jaar. De coupons variëren van 1,49% tot 10%. Onder dit hoofd zijn ook
de obligatieleningen verantwoord met een restant hoofdsom op 31 december 2004 van EUR 2.733 miljoen. 
De marktwaarde van het totaal aan langlopende schulden bedraagt EUR 4.488 miljoen (2003: EUR 5.053 miljoen).
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De schulden op lange termijn bestaan uit de volgende leningen:

Looptijd Coupondatum 2004 2003

USD 200 miljoen 63⁄4% Domestic Debentures (Transamerica Corp.) 1996/06 15 mei/nov. 146 158

USD 100 miljoen 93⁄8% Domestic Debentures (Transamerica Corp.) 1996/08 1 maart/sept. 73 79

CHF 150 miljoen 31⁄4% obligatielening 1997/04 24 juni — 96

USD 500 miljoen 7% Euro-obligatielening (AEGON Funding Corp.) 1999/04 10 september — 396

CHF 300 miljoen 31⁄8% Euro-obligatielening 1999/04 27 september — 193

GBP 250 miljoen 61⁄8% Euro-obligatielening 1999/31 15 december 355 355

USD 250 miljoen 73⁄8% Euro-obligatielening (AEGON Funding Corp.) 2000/05 25 juli 172 198

CHF 150 miljoen MTN floating 2001/04 per halfjaar — 96

EUR 350 miljoen 43⁄4% Euro-obligatielening (AEGON Funding Corp. II) 2001/05 28 februari 350 350

USD 200 miljoen MTN floating 2002/04 per kwartaal — 160

USD 250 miljoen floating rate senior notes 2003/05 per kwartaal 184 198

JPY 10.000 miljoen MTN floating 2003/05 per halfjaar 72 74

EUR 1.000 miljoen MTN 45⁄8% senior notes 2003/08 16 april 1.000 1.000

USD 750 miljoen 43⁄4% 2003/13 per halfjaar 550 594

EUR 500 miljoen MTN 41⁄8% 2004/14 8 december 500 —

EUR 75 miljoen 45⁄8% 2004/19 9 december 75 —

Overige (inclusief swaps)1 799 745

4.276 4.692

1Waarvan EUR 37 miljoen betrekking heeft op AEGON N.V. (2003: EUR —58 miljoen).

18 DEPOTS VAN HERVERZEKERAARS
2004 2003

Verschuldigde bedragen 484 463

Dit betreft verplichtingen aan herverzekeraars in verband met beleggingen aangehouden uit hoofde van herverzekeringscontracten op
depositobasis. De looptijd van deze verplichtingen bedraagt meer dan één jaar.

19 OVERIGE SCHULDEN
2004 2003

Beleggings- en overige crediteuren 2.443 1.710

Belastingen en premies sociale verzekeringen 20 0

Overige 1.071 1.981

TOTAAL OVERIGE SCHULDEN 3.534 3.691

20 OVERLOPENDE PASSIVA
2004 2003

Lopende intrest 435 675

Rendementsverschillen vastrentende beleggingen 1.429 1.223

TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA 1.864 1.898
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Bedragen in miljoenen euro’s

RESULTAATBEPALING

De beschrijvingen van de grondslagen voor de resultaatbepaling zijn voor het merendeel in de toelichtingen op de balansposten
opgenomen. Aanvullend zijn in dit hoofdstuk enkele grondslagen voor specifieke resultaatposten beschreven.

BRUTOPREMIES

Brutopremies, bestaande uit periodieke premies en premies ineens, voor zowel levensverzekering voor algemene rekening als
levensverzekering met beleggingen voor rekening van polishouders, voor inkomende herverzekering leven en voor schadeverzekeringen
worden als omzet verantwoord wanneer deze verschuldigd worden. Premies aan herverzekeraars zijn niet in mindering gebracht. De
stortingen voor bepaalde Amerikaanse en Canadese producten zoals uitgestelde annuities, direct ingaande tijdelijke annuities, GICs en
financieringsovereenkomsten, worden niet als premie-omzet weergegeven. Voor deze producten zijn de afkoopkosten en overige in
rekening gebrachte kosten begrepen in de brutopremies levensverzekering.

OPBRENGST BELEGGINGEN, OPBRENGST BANKACTIVITEITEN EN VERGOEDINGEN EN PROVISIES

Voor alle intrestdragende activa wordt de intrest als omzet verantwoord in de periode waarop deze betrekking heeft. Veranderingen in de
amortisatiewaarde van beleggingen en vrijval van gepassiveerde winsten en verliezen op vastrentende waarden worden opgenomen in de
opbrengst beleggingen. Eveneens wordt hier de nettowinst van groepsmaatschappijen en deelnemingen opgenomen en de werkelijk
ontvangen dividenden en invorderbare huuropbrengsten.
De opbrengst bankactiviteiten bestaat uit opbrengsten van beleggingen en overige opbrengsten afkomstig uit bankactiviteiten.
Vergoedingen en provisies uit hoofde van vermogensbeheer en beleggingsfondsen en uit hoofde van verkoopactiviteiten worden als
omzet verantwoord in de periode waarin de diensten zijn geleverd of de verkopen zijn gerealiseerd.

LEASE-OMZET

Omzet uit lease-activiteiten bestaat uit de opbrengst uit dienstverlening, verhuur en operationele lease. Omzet uit verhuur wordt
verantwoord bij fakturering. Omzet uit servicecontracten en tijdelijke verhuur worden verantwoord door toerekening aan de
verhuurperiode. Initiële directe kosten worden lineair afgeschreven over de leasetermijn.

HERVERZEKERING

AEGON heeft zowel inkomende als uitgaande herverzekering. Dit omvat niet alleen een afzonderlijk levenherverzekeringsbedrijf maar
ook uitgaande en inkomende herverzekeringscontracten in het levens- en schadeverzekeringsbedrijf teneinde het risico te spreiden en
blootstelling aan omvangrijke risico’s te beperken. Premies voor inkomende herverzekering worden opgenomen in de premie-omzet,
premies aan herverzekeraars worden afzonderlijk in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de lasten.

De invloed van herverzekering op de premies is als volgt:

2004 2003 2002
Leven Schade Totaal Leven Schade Totaal Leven Schade Totaal

Directe premies 15.167 3.006 18.173 14.956 3.061 18.017 16.581 3.320 19.901

Premies inkomende herverzekering 1.202 125 1.327 1.253 198 1.451 1.160 295 1.455

TOTAAL BRUTOPREMIES 16.369 3.131 19.500 16.209 3.259 19.468 17.741 3.615 21.356

Premies aan herverzekeraars —2.154 —456 —2.610 —1.763 —500 —2.263 —1.977 —555 —2.532

14.215 2.675 16.890 14.446 2.759 17.205 15.764 3.060 18.824
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21 ANALYSE PREMIES LEVENSVERZEKERING

2004 Levensverzekering Beleggingen voor rekening van polishouders

Her- Eigen Her- Eigen

Bruto verzekering rekening Bruto verzekering rekening

INKOMENDE HERVERZEKERING 1.113 —183 930 89 —10 79

VERZEKERING

PERIODIEK:

Individueel
— zonder winstdeling 3.275 —681 2.594 2.158 —29 2.129

— met winstdeling 264 0 264 229 —2 227

TOTAAL 3.539 —681 2.858 2.387 —31 2.356

Collectief
— zonder winstdeling 561 —140 421 1.075 —2 1.073

— met winstdeling 248 —5 243 841 —42 799

TOTAAL 809 —145 664 1.916 —44 1.872

TOTAAL PERIODIEK 4.348 —826 3.522 4.303 —75 4.228

PREMIE INEENS:

Individueel
— zonder winstdeling 1.047 0 1.047 2.837 —1.006 1.831

— met winstdeling 160 0 160 7 —55 —48

TOTAAL 1.207 0 1.207 2.844 —1.061 1.783

Collectief
— zonder winstdeling 228 0 228 1.385 0 1.385

— met winstdeling 485 —1 484 367 2 369

TOTAAL 713 —1 712 1.752 2 1.754

TOTAAL PREMIE INEENS 1.920 —1 1.919 4.596 —1.059 3.537

TOTAAL PREMIES 7.381 —1.010 6.371 8.988 —1.144 7.844

TOTAAL GENERAAL 16.369 —2.154 14.215

2003 Levensverzekering Beleggingen voor rekening van polishouders

Her- Eigen Her- Eigen

Bruto verzekering rekening Bruto verzekering rekening

INKOMENDE HERVERZEKERING 1.055 —207 848 198 —14 184

VERZEKERING

PERIODIEK:

Individueel
— zonder winstdeling 3.303 —686 2.617 1.974 —53 1.921

— met winstdeling 275 —1 274 216 —1 215

TOTAAL 3.578 —687 2.891 2.190 —54 2.136

Collectief
— zonder winstdeling 564 —153 411 967 —3 964

— met winstdeling 251 —4 247 688 —46 642

TOTAAL 815 —157 658 1.655 —49 1.606

TOTAAL PERIODIEK 4.393 —844 3.549 3.845 —103 3.742
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21 ANALYSE PREMIES LEVENSVERZEKERING (VERVOLG)

2003 Levensverzekering Beleggingen voor rekening van polishouders

Her- Eigen Her- Eigen

Bruto verzekering rekening Bruto verzekering rekening

PREMIE INEENS:

Individueel
— zonder winstdeling 936 0 936 2.920 —521 2.399

— met winstdeling 241 0 241 194 —54 140

TOTAAL 1.177 0 1.177 3.114 —575 2.539

Collectief
— zonder winstdeling 197 0 197 1.253 0 1.253

— met winstdeling 399 —1 398 578 —19 559

TOTAAL 596 —1 595 1.831 —19 1.812

TOTAAL PREMIE INEENS 1.773 —1 1.772 4.945 —594 4.351

TOTAAL PREMIES 7.221 —1.052 6.169 8.988 —711 8.277

TOTAAL GENERAAL 16.209 —1.763 14.446

2002 Levensverzekering Beleggingen voor rekening van polishouders

Her- Eigen Her- Eigen

Bruto verzekering rekening Bruto verzekering rekening

INKOMENDE HERVERZEKERING 1.120 —239 881 40 —13 27

VERZEKERING

PERIODIEK:

Individueel
— zonder winstdeling 3.335 —662 2.673 2.107 —28 2.079

— met winstdeling 303 —1 302 234 —4 230

TOTAAL 3.638 —663 2.975 2.341 —32 2.309

Collectief
— zonder winstdeling 663 —72 591 995 —3 992

— met winstdeling 268 —2 266 655 —16 639

TOTAAL 931 —74 857 1.650 —19 1.631

TOTAAL PERIODIEK 4.569 —737 3.832 3.991 —51 3.940

PREMIE INEENS:

Individueel
— zonder winstdeling 1.047 0 1.047 3.080 —867 2.213

— met winstdeling 185 0 185 670 —60 610

TOTAAL 1.232 0 1.232 3.750 —927 2.823

Collectief
— zonder winstdeling 189 0 189 1.454 —3 1.451

— met winstdeling 368 —1 367 1.028 —6 1.022

TOTAAL 557 —1 556 2.482 —9 2.473

TOTAAL PREMIE INEENS 1.789 —1 1.788 6.232 —936 5.296

TOTAAL PREMIES 7.478 —977 6.501 10.263 —1.000 9.263

TOTAAL GENERAAL 17.741 —1.977 15.764
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22 ANALYSE VAN DE TECHNISCHE RESULTATEN 
SCHADEVERZEKERING W.A. Overig Transport Algemene

Ziekte en motor- motor- en aansprake-
ongevallen rijtuigen rijtuigen luchtvaart Brand lijkheid Overige Totaal

2004

Brutopremies 2.318 200 165 39 330 48 31 3.131

Verdiende brutopremies 2.021 201 163 39 332 49 31 2.836

Bruto schadelast —1.144 —154 —110 —29 —151 —31 —20 —1.639

Bruto bedrijfskosten —913 —54 —44 —12 —116 —20 —9 —1.168

Saldo herverzekering —39 —6 3 —1 —20 0 0 —63

—75 —13 12 —3 45 —2 2 —34

Opbrengst beleggingen 229 21 14 5 16 9 6 300

Vergoedingen en provisies 165 0 0 0 0 0 0 165

Beleggingslasten —5 —1 1 0 0 1 0 —4

Saldo overige posten —9 0 0 0 —1 0 0 —10

Aan niet-technische rekening
toegerekende opbrengst beleggingen —12 —3 —1 —1 —2 0 —1 —20

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING 

SCHADEVERZEKERING 293 4 26 1 58 8 7 397

2003

Brutopremies 2.463 188 162 42 323 52 29 3.259

Verdiende brutopremies 2.250 186 159 42 318 52 29 3.036

Bruto schadelast —1.304 —157 —106 —27 —181 —41 —15 —1.831

Bruto bedrijfskosten —1.045 —48 —42 —11 —115 —21 —8 —1.290

Saldo herverzekering —52 —1 —1 —2 —9 0 0 —65

—151 —20 10 2 13 —10 6 —150

Opbrengst beleggingen 213 18 14 2 17 8 1 273

Vergoedingen en provisies 241 0 0 0 0 0 0 241

Beleggingslasten —4 —1 0 0 0 2 0 —3

Saldo overige posten —29 0 —1 —2 0 —1 0 —33

Aan niet-technische rekening
toegerekende opbrengst beleggingen —12 —4 —1 —1 —2 —1 —2 —23

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING 

SCHADEVERZEKERING 258 —7 22 1 28 —2 5 305

2002

Brutopremies 2.848 186 150 41 305 52 33 3.615

Verdiende brutopremies 2.414 184 151 41 300 53 33 3.176

Bruto schadelast —1.571 —151 —112 —29 —177 —30 —11 —2.081

Bruto bedrijfskosten —1.208 —48 —39 —10 —108 —21 —9 —1.443

Saldo herverzekering 136 —3 —1 —1 —23 —3 —2 103

—229 —18 —1 1 —8 —1 11 —245

Opbrengst beleggingen 215 11 4 2 20 8 1 261

Vergoedingen en provisies 302 0 0 0 0 0 0 302

Beleggingslasten —4 0 1 0 0 1 0 —2

Saldo overige posten —50 1 0 0 2 4 —1 —44

Aan niet-technische rekening
toegerekende opbrengst beleggingen —14 —4 —2 —1 —2 —2 —1 —26

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING 

SCHADEVERZEKERING 220 —10 2 2 12 10 10 246
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COMBINED RATIO’S (in %)
W.A. Overig Transport Algemene

Ziekte en motor- motor- en aansprake-
ongevallen rijtuigen rijtuigen luchtvaart Brand lijkheid Overige Totaal

2004

Amerika 100 — — — — — — 100

Nederland 94 122 100 109 85 102 135 100

Overige landen 94 92 83 79 86 123 56 88

TOTAAL 100 107 93 109 86 105 94 98

2003

Amerika 107 — — — — — — 107

Nederland 87 128 91 96 97 118 106 100

Overige landen 95 93 67 120 93 120 57 93

TOTAAL 105 111 94 96 95 119 80 103

2002

Amerika 106 — — — — — — 106

Nederland 95 117 100 98 109 101 67 103

Overige landen 96 102 104 191 94 120 55 97

TOTAAL 105 110 102 99 102 105 61 105

De combined ratio is het totaal van de verhouding tussen de schadelast en de verdiende premies en de verhouding tussen kosten
(inclusief provisies) en premies, alles na aftrek herverzekering. 
Hoewel een ratio hoger dan 100% een verlies suggereert, dient in aanmerking te worden genomen dat in de ratio geen opbrengst
beleggingen is begrepen. Indien de beleggingsopbrengsten in de berekening worden betrokken, blijken alle belangrijke branches in de
gerapporteerde perioden winstgevend.
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23 OPBRENGST BELEGGINGEN Levens- Schade- Overige
verzekering verzekering activiteiten Totaal

2004

Opbrengst uit deelnemingen 21 0 0 21

Groepsmaatschappijen:
Opbrengst uit andere beleggingen

Onroerende goederen1 236 5 0 241

Aandelen 668 13 0 681

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 3.580 263 0 3.843

Hypothecaire leningen 881 4 0 885

Overige leningen 1.124 5 0 1.129

Deposito’s bij kredietinstellingen 1 0 0 1

Overige financiële beleggingen 264 3 0 267

Intrest over liquide middelen en overige 77 7 0 84

TOTAAL 6.852 300 0 7.152

2003

Opbrengst uit deelnemingen 60 0 0 60

Groepsmaatschappijen:
Opbrengst uit andere beleggingen

Onroerende goederen1 94 0 0 94

Aandelen —54 —13 0 —67

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 3.625 261 0 3.886

Hypothecaire leningen 1.006 4 0 1.010

Overige leningen 1.211 6 0 1.217

Deposito’s bij kredietinstellingen 3 0 0 3

Overige financiële beleggingen 176 11 0 187

Intrest over liquide middelen en overige 57 4 0 61

TOTAAL 6.178 273 0 6.451

2002

Opbrengst uit deelnemingen 20 0 0 20

Groepsmaatschappijen:
Opbrengst uit andere beleggingen

Onroerende goederen1 187 8 0 195

Aandelen —1.195 —56 0 —1.251

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 4.034 292 0 4.326

Hypothecaire leningen 1.201 5 0 1.206

Overige leningen 1.528 9 0 1.537

Deposito’s bij kredietinstellingen 7 0 0 7

Overige financiële beleggingen 190 0 0 190

Intrest over liquide middelen en overige 13 3 0 16

TOTAAL 5.985 261 0 6.246

1Waarin begrepen EUR 8 miljoen (2003: EUR 1 1 miljoen en 2002: EUR 14 miljoen) aan toegerekende marktconforme huuropbrengsten 
voor onroerende goederen in eigen gebruik.
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24 VERGOEDINGEN EN PROVISIES Levens- Schade- Overige
verzekering verzekering activiteiten Totaal

2004

Beheersvergoeding vermogensbeheer 543 0 — 543

Verkoopprovisies 525 0 — 525

Overige vergoedingen en provisies 11 165 — 176

TOTAAL 1.079 165 — 1.244

2003

Beheersvergoeding vermogensbeheer 530 0 — 530

Verkoopprovisies 438 0 — 438

Overige vergoedingen en provisies 12 241 — 253

TOTAAL 980 241 — 1.221

2002

Beheersvergoeding vermogensbeheer 496 1 — 497

Verkoopprovisies 172 0 — 172

Overige vergoedingen en provisies 8 301 — 309

TOTAAL 676 302 — 978

25 OPBRENGST BANKACTIVITEITEN
2004 2003 2002

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 69 61 54

Hypothecaire leningen 38 51 51

Overige leningen 20 40 68

Overige beleggingen en liquide middelen 157 202 243

TOTAAL 284 354 416

26 WIJZIGING TECHNISCHE VOORZIENINGEN
2004 2003 2002

Technische voorzieningen 5.384 5.165 5.311

Technische voorzieningen met beleggingen voor rekening van polishouders 8.532 14.141 —9.279

13.916 19.306 —3.968

Opbrengst beleggingen voor rekening van polishouders —8.484 —12.858 11.524

WIJZIGING TECHNISCHE VOORZIENINGEN 5.432 6.448 7.556

27 WINSTDELING EN KORTINGEN
2004 2003 2002

Afschrijving rentestandkortingen 59 72 84

Contractueel aandeel in overrente 25 28 38

Winstaandeel polishouders 77 71 67

TOTAAL 161 171 189

De verleende rentestandkorting bedraagt EUR 25 miljoen (2003: EUR 38 miljoen en 2002: EUR 50 miljoen) welke geheel betrekking 
heeft op het Nederlandse bedrijf.
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28 BEDRIJFSKOSTEN Levens- Schade- Overige
verzekering verzekering activiteiten Totaal

2004

Acquisitiekosten 1.927 743 — 2.670

Overlopende acquisitiekosten —1.465 —208 — —1.673

Afschrijving overlopende acquisitiekosten 1.270 229 — 1.499

1.732 764 — 2.496

Beheerskosten 2.422 403 — 2.825

Provisies en winstdeling herverzekeraars —137 —101 — —238

Bank- en overige activiteiten — — 439 439

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 4.017 1.066 439 5.522

Beleggingskosten 234

Provisies en kosten 5.756

2003

Acquisitiekosten 2.215 880 — 3.095

Overlopende acquisitiekosten —1.847 —291 — —2.138

Afschrijving overlopende acquisitiekosten 1.398 273 — 1.671

1.766 862 — 2.628

Beheerskosten 2.298 428 — 2.726

Provisies en winstdeling herverzekeraars —247 —134 — —381

Bank- en overige activiteiten — — 140 140

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 3.817 1.156 140 5.113

Beleggingskosten 217

Provisies en kosten 5.330

2002

Acquisitiekosten 2.850 1.066 — 3.916

Overlopende acquisitiekosten —2.486 —401 — —2.887

Afschrijving overlopende acquisitiekosten 1.451 328 — 1.779

1.815 993 — 2.808

Beheerskosten 1.917 450 — 2.367

Provisies en winstdeling herverzekeraars —253 —138 — —391

Bank- en overige activiteiten — — 125 125

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN 3.479 1.305 125 4.909

Beleggingskosten 234

Provisies en kosten 5.143

2004 2003 2002

In de technische en niet-technische rekeningen zijn verantwoord:
Salarissen 1.191 1.178 1.206

Pensioenpremies 211 90 —92

Overige sociale lasten 196 208 205

Overige kosten 1.513 1.344 1.300

Totaal kosten 3.111 2.820 2.619

Provisies 3.057 3.358 4.023

Overlopende acquisitiekosten —1.673 —2.138 —2.887

Afschrijving overlopende acquisitiekosten 1.499 1.671 1.779

Provisies en winstdeling herverzekeraars —238 —381 —391

PROVISIES EN KOSTEN 5.756 5.330 5.143
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Onder de kosten is verantwoord toegerekende marktconforme interne huur voor onroerende goederen in eigen gebruik voor in totaal
EUR 8 miljoen (2003: EUR 1 1 miljoen en 2002: EUR 14 miljoen).
Schadebehandelingskosten worden verantwoord onder uitkeringen en afkopen respectievelijk onder schaden voor eigen rekening;
beheerskosten beleggingen worden verantwoord onder de beleggingslasten.

De verplichtingen met betrekking tot de verschillende plannen voor stock appreciation rights worden gewaardeerd op marktwaarde
en zijn verantwoord in overige schulden. De waarde is geschat met gebruikmaking van het binomiale optiewaarderingsmodel, rekening
houdend met het tijdsverloop tot aan het definitief worden van de toegekende rechten, de resterende looptijd en de verwachte afname
van het aantal rechthebbende werknemers. Op de balansdatum was de marktwaarde van de in 2004, 2003 en 2002 toegekende stock
appreciation rights EUR 35 miljoen (2003: EUR 20 miljoen). De wijziging in de marktwaarde is verantwoord in overige kosten en bedroeg
EUR 15 miljoen in 2004 (2003: EUR 20 miljoen en 2002: nihil).

Voor vrijwel alle medewerkers van AEGON zijn pensioenregelingen van kracht, zowel volgens het salaris-/dienstjarensysteem als
volgens het beschikbaar premiestelsel. In een aantal landen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zijn de aanspraken bij de
eigen levensverzekeringsmaatschappijen verzekerd op de gebruikelijke actuariële grondslagen en veronderstellingen. In de overige
landen, waaronder de Verenigde Staten, zijn de voorzieningen in afzonderlijke juridische eenheden ondergebracht, welke geen onderdeel
zijn van AEGON.

In de Verenigde Staten wordt FAS 87 toegepast voor de pensioenregelingen aldaar. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van
verschillende veronderstellingen, zoals schattingen ten aanzien van toekomstige rendementen op beleggingen, toekomstige
samenstellingen van het personeelsbestand en actuariële veronderstellingen op lange termijn. Volgens FAS 87 zijn de pensioenkosten in
de resultatenrekening in een bepaald jaar mede gebaseerd op het verwachte rendement op de beleggingen. Het verwachte rendement
wordt berekend door het toepassen van het langetermijn rendementspercentage op het vijfjaars voortschrijdend gemiddelde van de
markwaarde van de onderliggende beleggingen. In een periode van neergang op de markten, zoals de afgelopen jaren het geval is
geweest, is het voortschrijdend gemiddelde van de marktwaarde van de beleggingen hoger dan de marktwaarde op de balansdatum. Het
verschil tussen het verwachte rendement zoals opgenomen in de resultatenrekening en het werkelijke rendement in een bepaald jaar,
wordt geactiveerd of gepassiveerd. Geactiveerde verliezen of gepassiveerde winsten worden afgeschreven ten laste of ten gunste van de
resultatenrekening voorzover deze buiten een bepaalde corridor vallen. De corridor wordt bepaald als 10% van de hoogste van het
voortschrijdend gemiddelde van de beleggingen of de toekomstige pensioenverplichtingen. Indien het verschil tussen de voortuitbetaalde
pensioenkosten aan het begin van het jaar en het voortschrijdend gemiddelde van de marktwaarde van de beleggingen minus de
toekomstige pensioenverplichtingen groter is dan de corridor, wordt het meerdere afgeschreven. Afschrijving geschiedt over de
gemiddelde resterende toekomstige diensttijd van de werknemers (ongeveer 7 jaren). Het bedrag in toelichting 10 (bladzijde 102) voor
vooruitbetaalde kosten uit hoofde van pensioenen voor personeel heeft geheel betrekking op het AEGON bedrijf in de Verenigde Staten.
Het betreft een combinatie van overlopende nettoverliezen en backservice lasten alsmede het positieve verschil tussen de beleggingen
van de pensioenregelingen op balansdatum en de geraamde technische verplichtingen.

In Nederland zijn de aanspraken gebaseerd op het middelloon in een salaris-/dienstjarensysteem. Voorts is er een excedentregeling
waarbij de deelnemers voor dat deel kunnen kiezen voor een regeling volgens het beschikbaar premiestelsel. Periodieke verhoging van
de pensioengrondslagen en de verhoging van reeds ingegane pensioenen worden jaarlijks volledig gefinancierd en ten laste van de
resultaten gebracht.

In het Verenigd Koninkrijk heeft AEGON UK een pensioenregeling volgens het salaris/dienstjarensysteem waaronder het grootste deel
van de werknemers valt. Met ingang van 1 april 2003 kan niet meer tot dit fonds worden toegetreden. Nieuwe deelnemers worden nu
opgenomen in een regeling met beschikbaar premiestelsel. Bovendien zijn deelnemers in de salaris/dienstjarenregeling gekort op hun
toekomstige aanspraken, tenzij zij een premie betalen van 5% van hun salaris teneinde de aanspraken op het huidige niveau te
handhaven. Vanaf 1 januari 2003 betaalt de werkgever een bijdrage van 14%. 
In de overige landen worden de kosten van de pensioenregelingen volledig ten laste gebracht van de jaren waarin deze kosten opkomen.

Het gemiddeld aantal werknemers was 27.906 waarvan 5.146 agenten (2003: 28.521 waarvan 5.136 agenten en 2002: 25.903
waarvan 3.985 agenten). De geografische verdeling is als volgt:

2004 2003 2002

Amerika 14.773 14.921 15.628

Nederland 5.940 6.016 2.986

Verenigd Koninkrijk 4.620 5.130 4.942

Overige landen 2.573 2.454 2.347

TOTAAL 27.906 28.521 25.903

Het gemiddeld aantal werknemers in dienst van joint ventures is proportioneel in bovenstaande aantallen opgenomen. Het totaal aantal
werknemers bij deze joint ventures was 559 (2003: 333 en 2002: 49).
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BELONINGEN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Bedragen in duizenden euro’s Prestatiegebonden

Salaris Contant2 Aandelen3 Totaal Pensioen Totaal

2004

D.J. Shepard 8041 1.8784 188 2.066 226 3.096

J.B.M. Streppel 6685 144 144 288 227 1.183

J.G. van der Werf 5665 144 144 288 192 1.046

A.R. Wynaendts 5665 102 102 204 192 962

TOTAAL ACTIEVE LEDEN 2.604 2.268 578 2.846 837 6.287

P. van de Geijn (pro rata over 2003) — 241 — 241 — 241

TOTAAL 2.604 2.509 578 3.087 837 6.528

2003

D.J. Shepard 8841 1.2074 — 1.207 229 2.320

J.B.M. Streppel 6525 0 — 0 221 873

J.G. van der Werf 5525 0 — 0 187 739

A.R. Wynaendts (vanaf 17 april 2003) 3805 0 — 0 129 509

TOTAAL ACTIEVE LEDEN 2.468 1.207 — 1.207 766 4.441

P. van de Geijn (t/m 31 oktober 2003) 4205 0 — 0 143 563

TOTAAL 2.888 1.207 — 1.207 909 5.004

2002

D.J. Shepard 1.0561 992 — 992 287 2.335

P. van de Geijn 4955 215 — 215 49 759

J.B.M. Streppel 4955 215 — 215 49 759

J.G. van der Werf (vanaf 18 april 2002) 3645 — — — 36 400

TOTAAL ACTIEVE LEDEN 2.410 1.422 — 1.422 421 4.253

K.J. Storm (t/m 30 juni 2002) 328 291 — 291 1.500 2.119

TOTAAL 2.738 1.713 — 1.713 1.921 6.372

1De heer Shepard heeft een salaris van USD 1 miljoen.
2Volgens de kortetermijn bonusregelingen voor 2003 en 2002 kan de heer Shepard USD 50.000 ontvangen per procentpunt stijging van de winst per aandeel in het voorgaande

jaar. De overige leden van de Raad van Bestuur kunnen EUR 32.432 over 2003 en EUR 31.765 over 2002 ontvangen per procentpunt stijging van de winst per aandeel in het
voorgaande jaar boven het Europese inflatiepercentage zoals vastgesteld door de Europese Centrale Bank. Alle bonussen kennen een maximum van 150% van het salaris van
het betreffende jaar. Met ingang van de kortetermijn bonusregeling 2003 kunnen de leden van de Raad van Bestuur kiezen voor uitbetaling in contanten of in aandelen. In 2003
werden geen bonussen betaald over 2002.

3Alle leden van de Raad van Bestuur hebben ervoor gekozen om de helft van hun kortetermijn bonussen over 2003 te ontvangen in gewone aandelen AEGON N.V. Deze aandelen
zijn niet overdraagbaar gedurende drie jaar. Het aantal uitbetaalde aandelen was voor de heer Shepard 16.143, de heer Streppel 12.409, de heer Van der Werf 12.409 en voor de
heer Wynaendts 8.771. Na deze blokkeringsperiode hebben de leden van de Raad van Bestuur recht op bonusaandelen onder de voorwaarde dat zij nog steeds werkzaam zijn bij
AEGON. De berekening van het aantal bonusaandelen houdt verband met gerealiseerde prestaties, te bepalen op grond van de groei van de winst per aandeel boven de inflatie
in de voorafgaande drie jaar, te weten 2004, 2005 en 2006. Het aantal bonusaandelen kan variëren van 0% tot 100% van het aantal aandelen zoals hiervoor genoemd.

4In aanvulling op de kortetermijn bonusregeling had de heer Shepard een bonusregeling gebaseerd op de winststijging van AEGON USA in 2002 voor de periode tot 18 april
2002, betaald in 2003. Vanaf die datum heeft de heer Shepard een jaarlijkse prestatiebonus gelijk aan 0,1% van de nettowinst van AEGON N.V., voor de eerste maal over het
boekjaar 2002 (betaald in 2003). De betreffende bedragen zijn betaald in US dollars en worden verantwoord in euro's, omgerekend tegen de gewogen gemiddelde valutakoers.

5Basissalaris inclusief verhogingen conform CAO afspraken, personeelswinstdeling (in 2004 en 2002) en spaarloon.

Overeenkomstig het langetermijn bonusplan 2004-2006 zijn over het jaar 2004 aan de leden van de Raad van Bestuur gewone aandelen
AEGON en opties voorwaardelijk toegekend in december 2004. De toegekende aandelen zullen onvoorwaardelijk worden na 2006,
afhankelijk van het realiseren van een overeengekomen prestatie.
De aantallen prestatie-aandelen en prestatie-opties zijn:

Aandelen Opties

D.J. Shepard 35.767 71.534

J.B.M. Streppel 16.661 33.322

J.G. van der Werf 14.106 28.212

A.R. Wynaendts 14.106 28.212

TOTAAL 80.640 161.280

Voor een uitgebreide toelichting op het beloningsbeleid met betrekking tot de leden van de Raad van Bestuur zie bladzijde 14 van dit
verslag.
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OPTIES, STOCK APPRECIATION RIGHTS EN AANDELEN AEGON N.V. 

GEHOUDEN DOOR ACTIEVE BESTUURSLEDEN
Opties/

Opties/rechten Uitoefen- Uitoefen- rechten Uitoefen- Aandelen
Saldo op prijs prijs Koers Saldo op prijs AEGON op
1 januari EUR Toegekend EUR Vervallen Datum EUR 31 december EUR 31 december

D.J. Shepard 200.000 46,95 200.000 — — — —

200.000 34,50 0 — — 200.000 34,50

100.000 34,84 0 — — 100.000 34,84

50.0001 26,70 0 — — 50.0001 26,70

50.0001 10,56 0 — 50.0001 10,56 316.669

J.B.M. Streppel 40.0001 46,95 40.000 — — — —

40.000 34,50 0 — — 40.000 34,50

100.000 34,84 0 — — 100.000 34,84

50.0001 26,70 0 — — 50.0001 26,70

50.0001 10,56 0 — — 50.0001 10,56 12.953

J.G. van der Werf 48.000 46,95 48.000 — — — —

48.000 34,50 0 — — 48.000 34,50

50.000 34,84 0 — — 50.000 34,84

50.0001 26,70 0 50.0001 26,70

50.0001 10,56 0 — — 50.0001 10,56 134.552

A.R. Wynaendts 36.0001 46,95 36.000 — — — —

20.0001 34,50 0 — — 20.0001 34,50

16.000 34,50 0 — — 16.000 34,50

20.0001 34,84 0 — — 20.0001 34,84

15.000 34,84 0 — — 15.000 34,84

40.0001 26,70 0 — — 40.0001 26,70

50.0001,2 6,30 0 — — 50.0001 6,30

50.0001 10,56 0 — — 50.0001 10,56 9.155

1Stock appreciation rights. Voor een beschrijving zie bladzijde 144.
2De stock appreciation rights zijn toegekend vóór toetreding tot de Raad van Bestuur.

De criteria voor het aan te bieden aantal stock appreciation rights of optierechten aan de leden van de Raad van Bestuur op grond van
de tot 31 december 2003 van kracht zijnde langetermijn bonusregeling zijn als volgt:
1. Vergelijking van de koers van het AEGON aandeel met de aandelenkoersen van een vergelijkingsgroep bestaande uit negen financiële

ondernemingen (ABN Amro, AIG, Allianz, AXA, Fortis, Generali, ING, Prudential PLC en Zürich). De vergelijking is gebaseerd op
prestaties van de aandelenkoersen over de voorgaande drie jaar.

2. Wanneer de koersprestatie van het aandeel AEGON een top drie positie bereikt, ontvangt ieder lid van de Raad van Bestuur 200.000
rechten. Eindigt de koersprestatie in de middelste groep (van vier ondernemingen) dan ontvangt ieder lid van de Raad van Bestuur
100.000 rechten. Indien de koersprestatie behoort tot de laagste groep (van drie ondernemingen), worden 50.000 rechten
toegekend.

3. Als er geen stijging van de winst per aandeel is, worden er geen rechten toegekend.

Aan het eind van de periode waarvoor de regeling gold, is vastgesteld dat de gemiddelde prestatie van het AEGON aandeel vergeleken
met die van de vergelijkingsgroep (gebaseerd op de koersprestatie over 2001, 2002 en 2003) uitkwam in de laagste groep. Ieder lid van
de Raad van Bestuur ontving derhalve 50.000 stock appreciation rights in 2004.

Op balansdatum hadden de volgende leden van de Raad van Bestuur leningen bij AEGON of aan AEGON gerelateerde onderneming:
de heer Streppel een 5% hypothecaire lening groot EUR 680.700, de heer Van der Werf een hypothecaire lening lening groot EUR
1.240.000 met een variabele rentevoet, zijnde op balansdatum 2,85% en de heer Wynaendts twee hypothecaire leningen voor in totaal
EUR 635.292 met rentevoeten van respectievelijk 3,9% en 4,1%.
Overeenkomstig de bepalingen van deze contracten zijn in 2004 geen aflossingen ontvangen. De voorwaarden van de leningen zijn niet
gewijzigd.
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VERGOEDING BIJ BEËINDIGING DIENSTVERBAND

In de individuele arbeidsovereenkomsten met de huidige bestuurders zijn de volgende specifieke ontslagvergoedingsregelingen getroffen
ten aanzien van de aanspraken van de leden van de Raad van Bestuur bij beëindiging door AEGON van hun lidmaatschap van de Raad
van Bestuur.
Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de heer Shepard door AEGON niet zijnde een beëindiging wegens een dringende
reden, overlijden, arbeidsongeschiktheid, vrijwillige uitdiensttreding of pensionering, zal de heer Shepard recht hebben op driemaal zijn
basis jaarsalaris. In aanvulling daarop is hij gerechtigd een bedrag te ontvangen dat gelijk is aan het totaal van de short term incentive
bonussen die hij in de drie jaar voorafgaande aan de beëindiging heeft ontvangen. Met de overige leden van de Raad van Bestuur is geen
specifieke financiële regeling overeengekomen.
Bij beëindiging van het dienstverband door AEGON in verband met een fusie, overname of substantiële beleidswijzigingen en daarmee
gepaard gaande organisatorische veranderingen, of door de heer Shepard omdat zijn verantwoordelijkheden of positie sterk zijn
gewijzigd door dergelijke omstandigheden, zal AEGON aan de heer Shepard een ontslagvergoeding betalen ter grootte van driemaal zijn
basis jaarsalaris. Verder is hij gerechtigd een bedrag te ontvangen gelijk aan het totaal van de short term incentive bonussen die hij in de
drie jaar voorafgaand aan de beëindiging heeft ontvangen. Dergelijke ontslagvergoedingen zullen worden meegenomen bij het bepalen
van de bedragen die betaald moeten worden aan de heer Shepard onder het AEGON USA Supplemental Executive Retirement Plan,
terwijl voor de berekening van zijn aanspraken volgens dat plan drie extra dienstjaren zullen worden toegevoegd. Voor de heer Streppel
geldt dat hij in een dergelijk geval recht zal hebben op een ontslagvergoeding overeenkomstig de Nederlandse Zwartkruisformule,
waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, aantal dienstjaren, functieniveau en de kans op het verwerven van een gelijkwaardige
positie elders.
De heren Van der Werf en Wynaendts hebben alleen bij beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur in verband met een
fusie of overname recht op driemaal hun vaste jaarsalaris.

BELONING LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
In euro’s 2004 2003 2002

M. Tabaksblat 56.722 56.722 56.722

H. de Ruiter — 45.378 45.378

I.W. Bailey, II (vanaf 22 april 2004) 23.562 — —

R. Dahan (vanaf 22 april 2004) 23.562 — —

D.G. Eustace 58.904 48.214 45.378

O.J. Olcay 34.034 34.034 34.034

K.M.H. Peijs — — 34.034

G.A. Posthumus — — 45.378

T. Rembe 51.050 48.214 36.870

W.F.C. Stevens 48.214 39.706 34.034

K.J. Storm (vanaf 1 juli 2002) 34.034 34.034 17.017

P.R. Voser (vanaf 22 april 2004) 34.906 — —

F.J. de Wit — 34.034 34.034

L.M. van Wijk (vanaf 17 april 2003) 34.034 21.205 —

TOTAAL ACTIEVE LEDEN 399.022 361.541 382.879

H. de Ruiter (t/m 22 april 2004) 14.137 — —

F.J. de Wit (t/m 22 april 2004) 10.603 — —

K.M.H. Peijs (t/m 27 mei 2003) — 13.875 —

G.A. Posthumus (t/m 17 april 2003) — 15.882 —

TOTAAL 423.762 391.298 382.879

De beloning van leden van de Raad van Commissarissen is gerelateerd aan de functie van het individuele lid binnen de Raad. Zoals uit
bovenstaande tabel blijkt, hebben de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van het Audit Committee recht op bepaalde additionele
vergoedingen.

OPTIES EN  STOCK APPRECIATION RIGHTS GEHOUDEN DOOR ACTIEVE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Opties Uitoefen- Opties Uitoefen-
Saldo op prijs Koers Saldo op prijs
1 januari EUR Vervallen Datum EUR 31 december EUR

K.J. Storm 200.000 46,95 200.000 — — — —

200.000 34,50 0 — — 200.000 34,50

100.000 34,84 0 — — 100.000 34,84

De optierechten zijn toegekend uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur in de betreffende jaren.
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DOOR LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN GEHOUDEN GEWONE AANDELEN AEGON N.V.

Aantal aandelen op
31 december 2004

I.W. Bailey, II 29.759

R. Dahan 25.000

M. Tabaksblat 7.980

T. Rembe 6.658

K.J. Storm 276.479

TOTAAL 345.876

29 BELEGGINGSLASTEN
Levens- Schade- Overige

verzekering verzekering activiteiten Totaal

2004

Beheerskosten en intrestlasten 286 4 608 898

2003

Beheerskosten en intrestlasten 217 3 642 862

2002

Beheerskosten en intrestlasten 271 2 691 964

30 SALDO ANDERE BATEN EN LASTEN
Levens- Schade- Overige

verzekering verzekering activiteiten Totaal

2004

Toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze vorderingen 237 0 11 248

Valutaverschillen —9 0 —5 —14

Overige baten en lasten —99 10 —4 —93

TOTAAL 129 10 2 141

2003

Toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze vorderingen 484 0 5 489

Valutaverschillen 0 1 —12 —11

Overige baten en lasten 42 32 22 96

TOTAAL 526 33 15 574

2002

Toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze vorderingen 826 —1 55 880

Valutaverschillen —1 0 —13 —14

Overige baten en lasten 37 45 —90 —8

TOTAAL 862 44 —48 858

31 TOEGEREKENDE OPBRENGST BELEGGINGEN OVERGEBOEKT NAAR DE NIET-TECHNISCHE REKENING

Opbrengsten van beleggingen tegenover het eigen vermogen maken geen deel uit van de technische resultaten. De in de niet-technische
rekening verantwoorde bedragen bestaan uit het directe rendement op toegewezen beleggingen of bedragen welke zijn gebaseerd op het
gemiddeld directe rendement van de beleggingsportefeuille.
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32 BIJZONDERE POSTEN

In februari 2005 heeft AEGON een schikking getroffen in de door Banque Internationale à Luxembourg S.A (BIL) en Dexia aanhangig
gemaakte procedure in verband met de verkoop door AEGON in 2000 van Labouchere, destijds een dochtermaatschappij van AEGON.
Dexia had gesteld dat AEGON ter zake van deze verkoop een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven en inbreuk had gemaakt op
in het verkoopcontract gegeven garanties met betrekking tot de verkoop door Labouchere van aandelenleaseproducten. Zonder
schuldigerkenning ter zake van het door BIL en Dexia gestelde, heeft AEGON er mee ingestemd een bedrag van EUR 218 miljoen te
betalen aan BIL en Dexia ter finale kwijting van het geschil. Het schikkingsbedrag is betaald op 14 februari 2005. Het betaalde bedrag is
als een bijzondere last in de resultaten van het boekjaar 2004 verantwoord.

33 BELASTINGEN

De belastingdruk van de AEGON Groep wordt gevormd door de direct en latent verschuldigde belastingen over de winst van de
bedrijfsonderdelen in de verschillende landen. 

De effectieve belastingdruk in 2004 bedroeg 24% vergeleken met 32% in 2003. De daling werd veroorzaakt door hogere,
vrijgestelde, winst op fiscaal begunstigde beleggingen in Nederland en een eenmalige verlaging van de belastingdruk uit hoofde van
repatriëring van ingehouden winsten vanuit Canada naar de Verenigde Staten in het kader van de Amerikaanse Jobs Creation Act. De
lage effectieve belastingdruk in 2002 was hoofdzakelijk het gevolg van een verlaging van de latente belastingverplichting, gunstige
aanpassingen na het indienen van de belastingaangifte over 2001 in de Verenigde Staten, lagere belastbare winsten in verhouding met
fiscaal begunstigde beleggingen en vrijgestelde posten in Nederland en de Verenigde Staten, alsmede het benutten van compensabele
verliezen in het Verenigd Koninkrijk.

2004 2003 2002

Specificatie:
Direct verschuldigde belasting 633 552 419

Op termijn verschuldigde belasting in verband met tijdelijke verschillen —122 —174 —455

TOTAAL 511 378 —36

De nominale belastingtarieven zijn als volgt:

2004 2003 2002
% % %

Verenigde Staten 35,0 35,0 35,0

Canada 34,3 35,8 38,3

Nederland 34,5 34,5 34,5

Verenigd Koninkrijk 30,0 30,0 30,0

Op 1 januari 2005 is het nominale belastingtarief in Nederland verlaagd naar 31,5%. Het tarief zal verder dalen in 2006 naar 30,5% en
naar 30% in 2007.

Gebaseerd op de nettowinst van het boekjaar zou een nominale belastingheffing van 34,0% (2003: 33,6%) kunnen worden verwacht.
Aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de werkelijk op het resultaat drukkende belasting kan als volgt worden gespecificeerd:

2004 2003 2002

Nominaal belastingbedrag 735 398 —142

Toe- en afname wegens:
— deelnemingsvrijstelling en andere fiscale faciliteiten —184 —22 194

— afschrijving bedrijfsmiddelen en onroerende goederen —2 —2 —2

— waardering technische voorzieningen 0 0 0

— overige verschillen, per saldo —38 4 —86

WERKELIJK BELASTINGBEDRAG 511 378 —36

In 2004 zijn uit hoofde van vennootschapsbelasting bedragen tot een totaal van EUR 187 miljoen betaald (2003: EUR 365 miljoen en
2002: EUR 31 1 miljoen).
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34 NETTOWINST PER AANDEEL

De volgende tabel verschaft de gegevens die ten grondslag liggen aan de berekening van de nettowinst per aandeel. De nettowinst per
aandeel is zonder het effect van verwatering en is berekend door de nettowinst die beschikbaar is voor houders van gewone aandelen,
hetgeen na aftrek is van het dividend voor preferente aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande gewone
aandelen van nominaal EUR 0,12. De nettowinst per aandeel na volledige conversie is berekend op basis van het gewogen gemiddelde
aantal uitstaande gewone aandelen gedurende het jaar vermeerderd met het aantal potentiële gewone aandelen dat wordt geacht
gedurende het gehele jaar te hebben uitgestaan. Het gewogen gemiddelde aantal aandelen is met terugwerkende kracht aangepast voor
alle gerapporteerde boekjaren om het effect van de stockdividenden weer te geven.

2004 2003 2002

Nettowinst 1.663 1.033 —228

Dividend op preferente aandelen —79 —95 —30

Nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders 1.584 938 —258

Intrest op converteerbare obligaties — — —

NETTOWINST GEBRUIKT BIJ DE BEREKENING VAN DE VERWATERDE NETTOWINST PER AANDEEL 1.584 938 —258

Aantallen in miljoenen

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 1.507 1.476 1.458

Effecten van verwatering vanwege:
— opties — — —

— converteerbare obligaties — — —

MAXIMAAL GEWOGEN GEMIDDELD AANTAL GEWONE AANDELEN 1.507 1.476 1.458

Bedragen in EUR

Nettowinst per aandeel 1,05 0,64 —0,18

Verwaterde nettowinst per aandeel 1,05 0,64 —0,18

35 VERMOGEN EN SOLVABILITEIT

De vermogensbasis geeft het vermogen weer dat is gealloceerd aan de verzekeringsactiviteiten en bestaat uit eigen vermogen,
risicodragend waardepapier en achtergestelde en langlopende leningen. AEGON hanteert als doelstelling een vermogensbasis welke
bestaat uit tenminste 70% eigen vermogen, tenminste 5% risicodragend waardepapier en maximaal 25% achtergestelde en
niet-achtergestelde leningen.

2004 % 2003 %

Eigen vermogen 14.413 71,5 13.947 71,1

Risicodragend waardepapier 3.212 15,9 1.925 9,8

Achtergestelde leningen 254 1,3 452 2,3

Leningen gerelateerd aan verzekeringsactiviteiten 2.270 11,3 3.288 16,8

TOTAAL VERMOGENSBASIS 20.149 100,0 19.612 100,0

Zowel verzekeringsmaatschappijen als banken dienen een minimum solvabiliteitsmarge aan te houden op basis van lokale richtlijnen. De
verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten dienen te voldoen aan op risico gebaseerde kapitaalvereisten vastgesteld door de
National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Op 31 december 2004 was de gecombineerde risicokapitaal ratio (risk based
capital ratio) van AEGON's levensverzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten 370%. In Nederland dienen ingevolge de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 levensverzekeringsmaatschappijen een eigen vermogen aan te houden van ondermeer 4% van de
technische voorziening en, indien geen rentegarantie is gegeven, 1% van de technische voorziening waarbij de polishouder het
beleggingsrisico draagt. Op 31 december 2004 was de solvabiliteitsmarge als percentage van de lokaal vereiste solvabiliteit ruim boven
het minimum. In het Verenigd Koninkrijk wordt het toezicht volgens de Financial Services and Markets Act 2000 uitgevoerd door de
Financial Services Authority (FSA), welke minimum eisen vaststelt voor vermogen en solvabiliteit. Op 31 december 2004 was de vrije
activa ratio (free asset ratio) van Scottish Equitable plc 1 1,5% .
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Bedragen in miljoenen euro’s

De vereiste solvabiliteitsmarge zoals vermeld in onderstaande tabel is het totaal van de individuele marges van alle AEGON
verzekeringsmaatschappijen en bankinstellingen gebaseerd op de Europese richtlijnen. De aanwezige solvabiliteit omvat eigen vermogen,
risicodragend waardepapier en achtergestelde leningen van de groep. De solvabiliteitspositie van de groep is als volgt: 

2004 2003

Aansprakelijk vermogen van de groep 17.879 16.324

Vereiste solvabiliteitsmarge 7.359 7.354

Solvabiliteitsoverschot 10.520 8.970

Solvabiliteit als percentage van de vereiste solvabiliteitsmarge 243 222

Het bedrag aan dividend dat door AEGON kan worden betaald aan aandeelhouders is wettelijk beperkt. Overeenkomstig de Nederlandse
wet bestaat het bedrag dat beschikbaar is voor uitbetaling van dividend uit het eigen vermogen verminderd met het uitstaande
aandelenkapitaal en de wettelijke reserves. Op 31 december 2004 bedroegen het uitstaande aandelenkapitaal EUR 243 miljoen, de
wettelijke reserves EUR 1.448 miljoen en is EUR 12.7722 miljoen beschikbaar voor dividend. Echter, enkele groepsmaatschappijen, met
name verzekeringsmaatschappijen, zijn onderworpen aan beperkingen met betrekking tot het bedrag dat zij mogen uitkeren in de vorm
van contant dividend of anderszins aan hun moedermaatschappij. Hoewel het management niet van mening is dat dergelijke beperkingen
voor de AEGON groepsmaatschappijen de mogelijkheid zullen aantasten om dividend uit te betalen in de toekomst, kan geen zekerheid
worden gegeven dat deze beperkingen AEGON geheel of gedeeltelijk zullen verhinderen dit te doen.

36 DERIVATEN

GRONDSLAGEN

In het algemeen weerspiegelt de verantwoording van derivaten de verantwoording van de onderliggende financiële instrumenten. In de
balans worden de boekwaarden van de derivaten, indien aanwezig, verantwoord onder het hoofd waaronder het verbonden
onderliggende financiële instrument wordt opgenomen. In de winst- en verliesrekening worden intrestopbrengsten en kosten van
derivaten verantwoord op dezelfde regel als het onderliggende financiële instrument.

Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten van derivaten worden verantwoord in dezelfde periode en op dezelfde regel als de
resultaten van de betreffende beleggingen, verplichtingen en opgenomen leningen.

Derivaten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoersen op balansdatum.

VORMEN VAN DERIVATEN

AEGON gebruikt derivaten voor het afdekken van risico's verbonden aan beleggingen, verplichtingen en opgenomen leningen, om de
positie inzake kredietrisico te optimaliseren en als onderdeel van zijn normale verzekeringsactiviteiten.

Rentederivaten worden gebruikt voor het beheersen van posities met betrekking tot renterisico's. Deze contracten zijn aangewezen
als economisch afdekkingsinstrument met betrekking tot deze risico's. De belangrijkste hiervoor gebruikte vormen van derivaten zijn
interest rate swaps, swaptions, caps/floors en forward rate agreements/futures.

• Een renteswap is een overeenkomst tussen twee partijen om op specifieke data het verschil af te rekenen tussen een vast en/of een
variabel rentebedrag over een bij afsluiting vastgestelde hoofdsom.

• Een swaption is een optie om op een specifiek tijdstip in de toekomst een renteswap aan te gaan. 

• Caps/floors zijn contracten om het verschil af te rekenen tussen een marktrente en een overeengekomen rente over een bepaalde
hoofdsom gedurende een bepaalde periode. 

• Forward rate agreements/futures zijn verplichtingen om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen op een bepaald
moment in de toekomst tegen een vooraf bepaalde prijs.

Valutacontracten worden gebruikt voor het beheersen van posities inzake zowel netto investeringen in deelnemingen die in vreemde
valuta luiden als in beleggingen in vreemde valuta. De belangrijkste hiervoor gebruikte vormen van derivaten zijn cross currency swaps
en forward foreign exchange contracten:

• Cross currency swaps zijn overeenkomsten om twee bedragen in twee verschillende valuta's te ruilen tegen de geldende wisselkoers
op het moment van afsluiten. Gedurende de looptijd van de swap verrekenen de contractpartijen vaste dan wel variabele
rentebedragen in de betreffende vreemde valuta. Op einddatum worden de twee hoofdsommen opnieuw geruild tegen een vooraf
bepaalde wisselkoers. 

• Een valutatermijncontract is een overeenkomst die partijen verplicht om bedragen in verschillende valuta’s te kopen / verkopen
tegen een vooraf afgesproken koers op een bepaald moment in de toekomst.
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Andere transacties met derivaten worden gebruikt om risico's met betrekking tot aandelen en krediet te beheersen. De belangrijkste
hiervoor gebruikte vormen van derivaten zijn equity swaps, options, futures en kredietderivaten:

• Een equity swap is een ruilovereenkomst waarbij de ene contractpartij betalingen doet gebaseerd op een variabele index of op een
vaste rente en de andere contractpartij betalingen doet op basis van het rendement op een aandelenindex, een aandelenportefeuille
dan wel een individueel aandeel.

• Opties zijn contracten die de koper het recht maar niet de verplichting geven om op, of voor een bepaalde datum een financieel
instrument te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

• Futures zijn contractuele verplichtingen om financiële instrumenten te kopen of verkopen op een toekomstig tijdstip tegen een
vastgestelde prijs.

• Kredietderivaten zijn overeenkomsten tussen twee partijen die het mogelijk maken om kredietrisico van de ene partij aan een andere
partij over te dragen. De partij die het risico overdraagt dient daartoe in de regel een premie te betalen aan de partij die het risico
overneemt. 

• Een van de meest voorkomende kredietderivaten is een credit default swap. Een credit default swap voorziet in de overdracht aan
een andere partij van het kredietrisico dat de eerste partij loopt op een derde partij. In essentie is de koper van een credit default
swap verzekerd tegen verliezen op leningen aan deze derde partij. Als deze derde partij in gebreke blijft op de lening, moet de
partij die de kredietverzekering geeft deze lening overnemen van de verzekerde partij of het verlies verrekenen. AEGON gebruikt
deze derivaten om kredietrisico af te dekken.

• Kredietderivaten worden ook gebruikt om kredietrisico aan te gaan door kredietbescherming te verkopen in de vorm van credit
default swaps en AAA gewaardeerde tranches van synthetische obligaties met onderpand. Een andere mogelijkheid is om op
synthetische wijze een portefeuille bedrijfsobligaties na te bootsen met kredietderivaten. Dit houdt in de aankoop van activa van
hoge kwaliteit en laag risico en verkoop van kredietderivaten. Een dergelijk programma is erop gericht om bedrijfsobligaties te
kopen die al door de beleggingsafdeling worden gevolgd maar die misschien niet in de markt beschikbaar zijn tegen dezelfde
prijzen en voorwaarden.

Een afzonderlijke categorie wordt gevormd door de synthetische Guaranteed Investment Contracts (GICs). Dit zijn verstrekte
uitkeringsgaranties aan pensioenorganisaties. De verzekeringsmaatschappij garandeert de organisatie een aanvullende financiering in
het geval dat de rechten uit de pensioenregeling uitgaan boven de gegenereerde kasstromen. AEGON sluit deze contracten af als
onderdeel van de normale bedrijfsactiviteiten. De synthetische GICs worden niet in de balans opgenomen en zijn begrepen in het bedrag
op bladzijde 131; gerealiseerde resultaten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

BEPERKING KREDIETRISICO

AEGON verricht transacties in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde derivaten. Niet-beursgenoteerde derivaten worden in de
regel aangeduid als ‘Over-the-Counter’-derivaten of ‘OTC-derivaten’. Uit hoofde van de positie die AEGON in OTC-derivaten heeft, loopt
AEGON kredietrisico op de respectievelijke tegenpartijen. Dit kredietriscio is het risico dat een tegenpartij niet in staat is de contractuele
verplichtingen na te komen. AEGON bewaakt voortdurend de omvang van de positie en de kredietwaardigheid van de verschillende
tegenpartijen voor OTC-derivaten. AEGON is van mening dat eventuele verliezen uit hoofde van tegenpartij risico laag zullen zijn
vanwege de hoge kredietwaardigheid van de tegenpartijen. Alle OTC derivatentransacties die AEGON verricht vallen onder zgn. ISDA
master agreements, die het mogelijk maken om verschillende posities per tegenpartij te salderen. 

In onderstaande tabel worden alle gecontracteerde bedragen van derivaten die zijn afgesloten voor rekening en risico van AEGON
weergegeven. De hoofdsommen voor rentederivaten worden niet door partijen geruild en vormen derhalve geen risico voor AEGON. De
gecontracteerde bedragen die vermeld staan bij valutaswaps zijn geruild op basis van de contractcondities die betrekking kunnen hebben
op rentevoeten, wisselkoersen en aandelenkoersen.

Gecontrac- Gecontrac-
teerde Markt- Boek- teerde Markt- Boek-

bedragen waarde waarde bedragen waarde waarde
2004 2004 2004 2003 2003 2003

RENTEDERIVATEN

Renteswaps 36.639 247 132 31.274 —115 146

Swaptions 3 0 0 40 0 0

Caps/floors 237 5 2 312 14 3

Forward rate contracten 26 —2 —1 136 14 0

OVERIGE DERIVATEN

Valutaswaps 4.616 690 618 5.730 622 596

Valutatermijncontracten 4.395 87 87 3.428 78 79

Equity swaps 941 —31 —27 2.004 —346 36

Over-the-counter opties 41 8 6 77 41 39

Kredietderivaten 1.588 6 0 1.469 2 —2

Beursverhandelde opties/futures 819 5 32 1.380 15 —1

Synthetische GICs 29.818 0 — 30.794 0 —
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37 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
2004 2003

GECONTRACTEERDE BELEGGINGEN

Onroerende goederen 15 —5

Hypothecaire leningen 490 392

Obligaties en inschrijvingen in schuldregisters:
Aankoop 306 0

Verkoop 0 —51

Leningen op schuldbekentenis 75 16

Overige:
Aankoop 730 451

Verkoop 0 0

TOEKOMSTIGE HUURVERPLICHTINGEN

Conform niet opzegbare operational lease contracten voor kantoorgebouwen bedragen de toekomstige minimum lease betalingen:

2004 2003

Binnen één jaar 100 77

Tussen één en vijf jaar 319 212

Na vijf jaar 319 194

738 483

Een groot deel van de operationele lease betreft bedrijfskantoren en kantoren van tussenpersonen.

ZEKERHEIDSSTELLINGEN EN GARANTIES TEN BEHOEVE VAN DERDEN

2004 2003

Obligaties en inschrijvingen in schuldregisters 2.767 2.373

Gecedeerde en gesecuritiseerde hypotheken 5.802 5.091

Accreditieven 52 74

Garanties 68 287

Overige verplichtingen 4 0

Andere zekerheidsstellingen en garanties 747 559

De obligaties en andere vastrentende waarden dienen hoofdzakelijk als zekerheid door buitenlandse vestigingen gesteld ter nakoming
van wettelijke verplichtingen in het betrokken bedrijfsgebied. Hieronder zijn mede begrepen zakelijke zekerheden, contractueel verstrekt
in het onderlinge verzekeringsverkeer door vennootschappen behorend tot de AEGON Groep. De garanties ten aanzien van gecedeerde
en gesecuritiseerde hypothecaire leningen dienen ter dekking van het renterisico bij vervroegde aflossingen.

Het bedrag van de accreditieven betreft de hoofdsom van de toegezegde bedragen
De garanties omvatten voorts garanties gesteld ten behoeve van verplichtingen uit vermogensbeheer. In dit kader zijn bovendien,

naast de garanties vermeld in de tabel, garanties gesteld voor het nakomen van contractuele verplichtingen.
In de overige verplichtingen zijn begrepen garantieverplichtingen met betrekking tot leningen op schuldbekentenis, hypothecaire

leningen en jegens externe vermogensbeheerders.
Een aantal verzekerings- en beleggingsproducten heeft minimum garanties waarvoor voorzieningen zijn opgenomen in de 

technische voorzieningen. Deze voorzieningen zijn derhalve niet begrepen in de bovenstaande tabel. De betreffende garanties zijn
toegelicht in noot 14.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA

Als onderdeel van de kernactiviteiten worden door AEGON transacties gesloten en relaties onderhouden met institutionele en
particuliere klanten voor een verscheidenheid aan financiële diensten. Als tegenprestatie voor deze diensten ontvangt AEGON een
vergoeding die is gerelateerd aan de waarde van de activa, het beleggingsresultaat of het in verband met het contract gelopen risico. 
Tot deze financiële dienstverlening behoren:

• beheer van beleggingen voor institutionele beleggers, en

• beheer van beleggingsfondsen voor de particuliere markt.

Bij al deze diensten zijn de klanten eigenaar van de betreffende beleggingen en deze zijn derhalve niet in de balans van AEGON
opgenomen. De totale beleggingen van deze activiteiten, bedragen EUR 69 miljard (2003: EUR 63 miljard).

AEGON Levensverzekering N.V. heeft vier openbare en twee onderhandse securitisatieprogramma's uitstaan met een totale omvang
van EUR 4,7 miljard.

AEGON Levensverzekering N.V. voerde in 2004 één openbaar securitisatieprogramma uit, waarbij het economisch eigendom van 
EUR 1, 1 miljard aan hypothecaire vorderingen is overgedragen aan één speciale vennootschap. Deze vennootschap financierde deze
aankoop met de uitgifte van door hypotheken gedekte waardepapieren. De overdracht van de eigendomstitel zal plaatsvinden onder
melding aan de hypotheekgevers door AEGON of door de speciale vennootschap. De laatste heeft het recht de hypotheekgevers in kennis
te stellen inzake het zich voordoen van bepaalde als zodanig gedefinieerde gebeurtenissen. Een voorkeursrecht op stille verpanding van
de hypothecaire vorderingen is verschaft aan de speciale vennootschap. Tegelijk met deze transactie heeft AEGON een fixed-floating
swap overeenkomst gesloten met de tegenpartijen, inhoudende dat AEGON een variabele rente betaalt (gebaseerd op EURIBOR) en een
vaste rente ontvangt (de vastgelegde opbrengst van de hypothecaire verplichtingen). Bij het programma zal na zeven jaar de rente op de
waardepapieren zoals uitgegeven door de speciale vennootschap, worden gestaffeld, samen met een gelijksoortige staffeling van de
fixed-floating swap overeenkomst. Op dat moment heeft de speciale vennootschap het recht de waardepapieren af te lossen. 

In 2003 heeft AEGON Levensverzekering N.V. twee openbare securitisatieprogramma's met betrekking tot hypothecaire vorderingen
uitgevoerd voor in totaal EUR 2,3 miljard, die op dezelfde wijze zijn gestructureerd als de hiervoor beschreven securitisatie in 2004.

38 JURIDISCHE PROCEDURES 

AEGON en enkele van zijn dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen zijn betrokken in juridische procedures in het kader van
de normale bedrijfsuitoefening. Deze procedures omvatten ondermeer eisen tot schadevergoeding, strafvergoeding boven de geleden
schade en massa- of groepscompensatie. De uitkomst van de procedures is soms onvoorspelbaar. Het management is van mening, na
overleg met juridische adviseurs, dat schade ten gevolge van zulke procedures geen materieel nadelig effect zal hebben op de financiële
positie of de resultaten van de groep.
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GESEGMENTEERDE INFORMATIE — OMZET EN PRODUCTIE
bedragen in miljoenen

2004 2003 2004 2003
USD USD % EUR EUR %

OMZET

2.388 2.006 19 Leven algemene rekening koopsommen 1.920 1.773 8

6.791 6.162 10 Leven algemene rekening periodieke premies 5.461 5.448 0

5.716 5.593 2 Leven polishouders koopsommen 4.596 4.945 —7

5.462 4.573 19 Leven polishouders periodieke premies 4.392 4.043 9

20.357 18.334 11 Totaal levensverzekering brutopremies 16.369 16.209 1

2.883 2.786 3 Ziektekosten- en ongevallenverzekering 2.318 2.463 —6

1.011 900 12 Schadeverzekeringen 813 796 2

24.251 22.020 10 Totaal brutopremies 19.500 19.468 0

8.894 7.297 22 Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten 7.152 6.451 11

1.547 1.381 12 Vergoedingen en provisies 1.244 1.221 2

353 401 —12 Opbrengst bankactiviteiten 284 354 —20

35.045 31.099 13 Totaal omzet business units 28.180 27.494 2

414 38 Opbrengst overige activiteiten 333 34 

35.459 31.137 14 TOTAAL OMZET 28.513 27.528 4 

OMZET PER PRODUCTSOORT

29.470 26.727 10 Levensverzekering 23.697 23.629 0

3.359 3.306 2 Ziektekosten- en ongevallenverzekering 2.701 2.923 —8

1.093 970 13 Schadeverzekeringen 879 858 2

353 401 —12 Bankactiviteiten 284 354 —20

414 38 Overige activiteiten 333 34 

770 —305 Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en onroerend goed 619 —270

35.459 31.137 14 TOTAAL OMZET 28.513 27.528 4

10.551 14.544 —27 OPBRENGST BELEGGINGEN VOOR REKENING VAN POLISHOUDERS 8.484 12.858 —34

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE 

LEVENSVERZEKERING

8.122 7.097 14 Koopsommen 6.531 6.274 4 

2.076 2.169 —4 Periodieke premie op jaarbasis 1.669 1.918 —13

2.888 2.879 0 TOTAAL PERIODIEK PLUS 1/10 KOOPSOMMEN 2.322 2.545 —9

STORTINGEN

3.017 5.220 —42 Fixed annuities 2.426 4.615 —47

9.487 9.412 1 GICs en financieringsovereenkomsten 7.629 8.321 —8

5.640 6.370 —11 Variabele annuities 4.535 5.632 —19

18.144 21.002 —14 Totaal 14.590 18.568 —21

3.583 3.279 9 Spaarstortingen 2.881 2.899 —1

21.727 24.281 —11 TOTAAL PRODUCTIE, OP BALANS 17.471 21.467 —19

STORTINGEN

—2.687 707 Fixed annuities —2.161 625

1.344 410 GICs en financieringsovereenkomsten 1.081 363 198

781 2.464 —68 Variabele annuities 628 2.178 —71

—562 3.581 —116 Totaal —452 3.166 —114

—366 —998 63 Spaarstortingen —294 —882 67

—928 2.583 —136 TOTAAL NETTO STORTINGEN —746 2.284 —133

PRODUCTIE, NIET OP BALANS

7.260 13.242 —45 Synthetische GICs 5.838 11.707 —50

12.671 13.020 —3 Beleggingsfondsen, Collective Trusts en overig beheerd vermogen 10.189 11.511 —11

19.931 26.262 —24 TOTAAL PRODUCTIE, NIET OP BALANS 16.027 23.218 —31
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AMERIKA
bedragen in miljoenen

2004 2003 2004 2003
USD USD % EUR EUR %

RESULTATEN PER PRODUCTSOORT

Traditioneel leven 649 625 4 522 553 —6

Fixed annuities 389 319 22 313 282 11 

GICs en financieringsovereenkomsten 254 185 37 204 164 24 

Leven voor rekening van polishouders 101 68 49 81 60 35 

Variabele annuities 200 68 194 161 60 168 

Vermogensbeheer 17 —20 185 14 —18 178

Levensverzekering 1.610 1.245 29 1.295 1.101 18 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 321 254 26 258 224 15

Totaal verzekeringsactiviteiten 1.931 1.499 29 1.553 1.325 17 

waarvan voor algemene rekening 1.613 1.383 17 1.297 1.223 6 

waarvan voor rekening polishouders1 318 116 174 256 102 151

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN 

OP AANDELEN EN ONROEREND GOED 1.931 1.499 29 1.553 1.325 17 

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en onroerend goed 276 —74 222 —65

WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.207 1.425 55 1.775 1.260 41

Belastingen —638 —391 63 —513 —346 48

NETTOWINST 1.569 1.034 52 1.262 914 38 

OMZET

Leven algemene rekening koopsommen 1.199 916 31 964 810 19 

Leven algemene rekening periodieke premies 5.002 4.747 5 4.022 4.197 —4

Leven polishouders koopsommen2 651 522 25 524 461 14 

Leven polishouders periodieke premies2 1.252 779 61 1.007 689 46 

Totaal levensverzekering brutopremies 8.104 6.964 16 6.517 6.157 6 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 2.541 2.508 1 2.043 2.217 —8

Totaal brutopremies 10.645 9.472 12 8.560 8.374 2 

Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten 6.687 6.100 10 5.377 5.393 —0

Vergoedingen en provisies 1.009 966 4 811 854 —5

TOTAAL OMZET 18.341 16.538 11 14.748 14.621 1 

Opbrengst beleggingen voor rekening 
van polishouders 4.258 7.704 —45 3.424 6.811 —50

BRUTOMARGE, PROVISIES EN KOSTEN

Brutomarge 6.122 5.331 15 4.923 4.713 4 

Provisies en kosten 4.191 3.832 9 3.370 3.388 —1

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE 

LEVENSVERZEKERING

Koopsommen2 1.592 1.291 23 1.280 1.141 12

Periodieke premie op jaarbasis2 928 947 —2 746 837 —11

TOTAAL PERIODIEK PLUS 1/10 KOOPSOMMEN 1.087 1.076 1 874 951 —8

STORTINGEN

Fixed annuities 3.017 5.220 —42 2.426 4.615 —47

GICs en financieringsovereenkomsten 9.487 9.412 1 7.629 8.321 —8

Variabele annuities 5.625 6.370 —12 4.523 5.632 —20

TOTAAL PRODUCTIE, OP BALANS 18.129 21.002 —14 14.578 18.568 —21

PRODUCTIE, NIET OP BALANS

Synthetische GICs 7.260 13.242 —45 5.838 11.707 —50

Beleggingsfondsen, Collective Trusts en overig beheerd vermogen 11.175 8.305 35 8.986 7.343 22 

TOTAAL PRODUCTIE, NIET OP BALANS 18.435 21.547 —14 14.824 19.050 —22

1Hierin begrepen variabele annuities en vermogensbeheer
2Met ingang van 1 januari 2004 zijn, omwille van de consistentie, additionele variabele universal life premies, in het verleden verantwoord als koopsommen, geherrubriceerd als
periodieke premies.
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NEDERLAND
Bedragen in miljoenen euro’s

2004 2003 %

RESULTATEN PER PRODUCTSOORT

Traditioneel leven 196 197 —1

Leven voor rekening van polishouders 42 18 133 

Vermogensbeheer 28 13 115 

Levensverzekering 266 228 17 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 28 44 —36

Schadeverzekeringen 36 11 

Totaal verzekeringsactiviteiten 330 283 17

waarvan voor algemene rekening 260 252 3 

waarvan voor rekening polishouders1 70 31 126 

Totaal verzekeringsactiviteiten 330 283 17 

Bankactiviteiten2 22 20 10 

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN OP AANDELEN EN ONROEREND GOED 352 303 16 

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en onroerend goed 368 —191

WINST VÓÓR BELASTINGEN 720 112 

Belastingen —83 —87 —5

NETTOWINST 637 25 

OMZET

Leven algemene rekening koopsommen 678 676 0 

Leven algemene rekening periodieke premies3 488 518 —6

Leven polishouders koopsommen 384 592 —35

Leven polishouders periodieke premies3 1.529 1.461 5

Totaal levensverzekering brutopremies 3.079 3.247 —5

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 187 163 15 

Schadeverzekeringen 445 459 —3

Totaal brutopremies 3.711 3.869 —4

Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten 1.479 806 83 

Vergoedingen en provisies 297 265 12 

Opbrengst bankactiviteiten 284 354 —20

TOTAAL OMZET 5.771 5.294 9 

Opbrengst beleggingen voor rekening van polishouders 903 1.096 —18

BRUTOMARGE, PROVISIES EN KOSTEN

Brutomarge 1.450 1.259 15 

Provisies en kosten 1.098 956 15 

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE LEVENSVERZEKERING

Koopsommen 1.037 1.164 —11

Periodieke premie op jaarbasis 123 156 —21

TOTAAL PERIODIEK PLUS 1/10 KOOPSOMMEN 227 272 —17

Nieuwe premieproductie schadeverzekeringen 63 54 17 

STORTINGEN

Spaarstortingen 2.881 2.899 —1

TOTAAL PRODUCTIE, OP BALANS 2.881 2.899 —1

PRODUCTIE, NIET OP BALANS

Beleggingsfondsen en overig beheerd vermogen 789 3.522 —78

TOTAAL PRODUCTIE, NIET OP BALANS 789 3.522 —78

1Hierin begrepen vermogensbeheer.
2Hierin begrepen winst uit niet op de balans opgenomen producten.
3De kolom boekjaar 2004 bevat een herrubricering van EUR 62 miljoen van leven algemene rekening periodieke premies naar leven polishouders periodieke premies, betrekking
hebbend op het eerste kwartaal 2004.

4De kolom boekjaar 2004 bevat een aanpassing van EUR 410 miljoen van de spaarstortingen, betrekking hebbend op het eerste kwartaal 2004.
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VERENIGD KONINKRIJK
bedragen in miljoenen

2004 2003 2004 2003
GBP GBP % EUR EUR %

RESULTATEN PER PRODUCTSOORT

Traditioneel leven —7 1 —11 2 

Leven voor rekening van polishouders 154 128 20 227 184 23 

Vermogensbeheer 4 1 6 2 200 

Levensverzekering 151 130 16 222 188 18 

waarvan voor algemene rekening —7 1 —11 2 

waarvan voor rekening polishouders1 158 129 22 233 186 25 

WINST VÓÓR GEREALISEERDE WINSTEN EN 

VERLIEZEN OP AANDELEN EN ONROEREND GOED 151 130 16 222 188 18 

Gerealiseerde winsten en verliezen op aandelen en onroerend goed —3 —10 70 —4 —15 73 

WINST VÓÓR BELASTINGEN 148 120 23 218 173 26 

Belastingen —42 —34 24 —62 —49 27 

NETTOWINST 106 86 23 156 124 26 

OMZET

Leven algemene rekening koopsommen 176 189 —7 259 274 —5

Leven algemene rekening periodieke premies 147 104 41 216 151 43 

Leven polishouders koopsommen 2.499 2.675 —7 3.680 3.872 —5

Leven polishouders periodieke premies 1.183 1.159 2 1.743 1.677 4 

Totaal brutopremies 4.005 4.127 —3 5.898 5.974 —1

Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten 103 85 21 152 122 25 

Vergoedingen en provisies 81 62 31 120 90 33 

TOTAAL OMZET 4.189 4.274 —2 6.170 6.186 —0

Opbrengst beleggingen voor rekening van polishouders 2.799 3.383 —17 4.122 4.897 —16

BRUTOMARGE, PROVISIES EN KOSTEN

Brutomarge 577 572 1 850 828 3 

Provisies en kosten 426 442 —4 628 640 —2

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE LEVENSVERZEKERING

Koopsommen 2.844 2.719 5 4.188 3.935 6 

Periodieke premie op jaarbasis 378 363 4 557 525 6 

TOTAAL PERIODIEK PLUS 1/10 KOOPSOMMEN 662 635 4 976 919 6 

PRODUCTIE, NIET OP BALANS

Beleggingsfondsen en overig beheerd vermogen 143 332 —57 210 481 —56

TOTAAL PRODUCTIE, NIET OP BALANS 143 332 —57 210 481 —56

1Hierin begrepen vermogensbeheer.
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OVERIGE LANDEN
Bedragen in miljoenen euro’s

Hongarije Spanje Overige landen

2004 2003 % 2004 2003 % 2004 2003 %

RESULTATEN PER PRODUCTSOORT

Traditioneel leven 18 28 —36 4 8 —50 —3 —10 70 

Leven voor rekening van polishouders 8 5 60 0 —4 —3 —15 80

Vermogensbeheer 9 8 13 — — —3 — 

Levensverzekering 35 41 —15 4 4 0 —9 —25 64 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 0 0 8 7 14 — — 

Schadeverzekeringen 18 25 —28 53 24 121 — — 

Totaal verzekeringsactiviteiten 53 66 —20 65 35 86 —9 —25 64

waarvan voor algemene rekening 36 53 —32 65 39 67 —3 —10 70 

waarvan voor rekening polishouders1 17 13 31 0 —4 —6 —15 60 

WINST VÓÓR GEREALISEERDE 

WINSTEN EN VERLIEZEN 

OP AANDELEN EN ONROEREND GOED 53 66 —20 65 35 86 —9 —25 64 

Gerealiseerde winsten en verliezen 
op aandelen en onroerend goed 15 1 1 —2 —2 2 

WINST VÓÓR BELASTINGEN 68 67 1 66 33 100 —11 —23 52 

Belastingen —10 —11 —9 —22 —11 100 0 2 

NETTOWINST 58 56 4 44 22 100 —11 —21 48 

OMZET

Leven algemene rekening koopsommen 1 1 0 16 11 45 2 1 100 

Leven algemene rekening periodieke premies 72 75 —4 79 60 32 584 447 31 

Leven polishouders koopsommen 1 5 —80 7 11 —36 0 4 

Leven polishouders periodieke premies 75 63 19 20 22 —9 18 131 —86

Totaal levensverzekering brutopremies 149 144 3 122 104 17 604 583 4 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 1 1 0 87 82 6 — — 

Schadeverzekeringen 114 96 19 254 241 5 — — 

Totaal brutopremies 264 241 10 463 427 8 604 583 4 

Opbrengst beleggingen verzekeringsactiviteiten 70 67 4 52 44 18 22 19 16 

Vergoedingen en provisies 14 11 27 1 1 0 1 — 

TOTAAL OMZET 348 319 9 516 472 9 627 602 4 

Opbrengst beleggingen voor rekening 
van polishouders 25 6 10 17 —41 0 31 

BRUTOMARGE, PROVISIES EN KOSTEN

Brutomarge 136 143 —5 175 140 25 88 72 22 

Provisies en kosten 83 77 8 110 105 5 97 97 0 

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE 

PREMIEPRODUCTIE LEVENSVERZEKERING

Koopsommen 2 7 —71 23 23 0 1 4 —75

Periodieke premie op jaarbasis 18 20 —10 34 28 21 191 352 —46

TOTAAL PERIODIEK PLUS 1/10 KOOPSOMMEN 18 21 —14 36 30 20 191 352 —46

STORTINGEN

Variabele annuities — — — — 12 —

TOTAAL PRODUCTIE, OP BALANS 0 0 0 0 12 0

PRODUCTIE, NIET OP BALANS

Beleggingsfondsen en 
overig beheerd vermogen 204 160 28 0 5 0 0 

TOTAAL PRODUCTIE, NIET OP BALANS 204 160 28 0 5 0 0

1Hierin begrepen vermogensbeheer.
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BELEGGINGEN, ACTIVA EN VERMOGEN GEOGRAFISCH
bedragen in miljoenen euro’s (tenzij anders aangegeven)

Verenigd
Amerika Koninkrijk Verenigd Overige Totaal Totaal

USD GBP OP 31 DECEMBER 2004 Amerika Nederland Koninkrijk landen EUR USD

BELEGGINGEN

120.141 1.725 Vastrentende waarden 88.203 13.997 2.446 2.477 107.123 145.912 

4.455 56 Aandelen en onroerend goed 3.271 5.534 80 92 8.977 12.228 

124.596 1.781 TOTAAL ALGEMENE REKENING 91.474 19.531 2.526 2.569 116.100 158.140 

12.745 18.089 Vastrentende waarden 9.357 11.498 25.654 139 46.648 63.539 

38.274 15.464 Aandelen en onroerend goed 28.099 7.964 21.932 230 58.225 79.308 

51.019 33.553 TOTAAL REKENING POLISHOUDERS 37.456 19.462 47.586 369 104.873 142.847 

175.615 35.334 TOTAAL VERZEKERINGSACTIVITEITEN 128.930 38.993 50.112 2.938 220.973 300.987 

— — Bankactiviteiten — 5.924 — — 5.924 8.069 

76.192 817 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA 55.937 11.555 1.159 803 69.454 94.603 

251.807 36.151 TOTAAL ACTIVA BUSINESS UNITS 184.867 56.472 51.271 3.741 296.351 403.659 

Overige beleggingen 127 173 

Totaal groep 296.478 403.832 

183.480 35.985 Activa business units 134.704 47.742 51.035 3.390 236.871 322.642 

Overige activa 1.628 2.217 

Totaal activa op balans 238.499 324.859 

18.132 2.222 Vermogen business units 13.312 3.436 3.151 592 20.491 27.911 

Totaal vermogensbasis 20.149 27.445 

Overige passiva 342 466 

TOTAAL 20.491 27.911 

OP 31 DECEMBER 2003

BELEGGINGEN

113.396 1.316 Vastrentende waarden 89.783 12.330 1.868 1.846 105.827 133.660 

3.831 76 Aandelen en onroerend goed 3.033 5.502 108 141 8.784 11.094 

117.227 1.392 TOTAAL ALGEMENE REKENING 92.816 17.832 1.976 1.987 114.611 144.754 

12.478 16.592 Vastrentende waarden 9.880 11.096 23.542 427 44.945 56.765 

33.472 15.085 Aandelen en onroerend goed 26.502 7.032 21.403 207 55.144 69.647 

45.950 31.677 TOTAAL REKENING POLISHOUDERS 36.382 18.128 44.945 634 100.089 126.412 

163.177 33.069 TOTAAL VERZEKERINGSACTIVITEITEN 129.198 35.960 46.921 2.621 214.700 271.166 

— — Bankactiviteiten — 6.360 — — 6.360 8.033 

63.750 954 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA 50.475 10.514 1.354 509 62.852 79.382 

226.927 34.023 TOTAAL ACTIVA BUSINESS UNITS 179.673 52.834 48.275 3.130 283.912 358.581 

Overige beleggingen 223 281 

Totaal groep 284.135 358.862 

168.993 33.681 Activa business units 133.803 45.855 47.788 3.059 230.505 291.128 

Overige activa 3.471 4.384 

Totaal activa op balans 233.976 295.512 

17.491 2.173 Vermogen business units 13.849 2.865 3.083 481 20.278 25.611 

Totaal vermogensbasis 19.612 24.770 

Overige passiva 666 841 

TOTAAL 20.278 25.611 
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VASTRENTENDE BELEGGINGEN ALGEMENE REKENING
Bedragen in miljoenen euro’s (tenzij anders aangegeven)

Verenigd Overige In %
Amerika Nederland Koninkrijk landen Totaal van

OP 31 DECEMBER 2004 USD EUR GBP EUR EUR totaal

Staatspapier 8.814 6.137 233 1.529 14.468 14

Hoogste kwaliteit (AAA) 17.748 946 245 137 14.460 14

Hoogste kwaliteit (AA) 8.114 668 197 285 7.189 7

Goede kwaliteit (A) 31.674 1.180 904 429 26.145 24

Goede kwaliteit (BBB) 29.661 768 145 31 22.781 21

Hoogrentend (BB+ of minder) 7.088 97 0 6 5.307 5

Hypothecaire leningen 14.395 3.783 0 6 14.357 13

Overige 2.647 418 1 54 2.416 2

TOTAAL 120.141 13.997 1.725 2.477 107.123 100

Verenigd Overige In %
Amerika Nederland Koninkrijk landen Totaal van

OP 31 DECEMBER 2003 USD EUR GBP EUR EUR totaal

Staatspapier 6.387 5.067 224 1.080 11.522 11

Hoogste kwaliteit (AAA) 16.128 566 209 104 13.737 13

Hoogste kwaliteit (AA) 7.837 319 183 247 7.031 7

Goede kwaliteit (A) 30.061 867 596 357 25.871 24

Goede kwaliteit (BBB) 29.106 472 103 7 23.670 22

Hoogrentend (BB+ of minder) 7.421 62 0 2 5.940 6

Hypothecaire leningen 14.036 4.675 0 7 15.795 15

Overige 2.420 302 1 42 2.261 2

TOTAAL 113.396 12.330 1.316 1.846 105.827 100

BESTANDSGEGEVENS

Verenigd
Amerika Koninkrijk 2004 Verenigd Overige Totaal

USD GBP LEVENSVERZEKERINGEN Amerika Nederland Koninkrijk Hongarije Spanje landen EUR

NIEUWE VERZEKERINGEN

100.565 12.038 Individueel 80.866 1.670 17.729 612 201 2.068 103.146 

13.213 2.395 Collectief 10.625 3.803 3.527 216 659 — 18.830 

113.778 14.433 TOTAAL 2004 91.491 5.473 21.256 828 860 2.068 121.976 

106.971 9.483 TOTAAL 2003 94.573 6.024 13.726 864 785 2.659 118.631 

NETTO VOORUITGANG 

124.358 7.259 Individueel 26.430 —115 10.267 611 —479 6.785 43.499 

—4.406 —607 Collectief —7.001 1.874 —866 168 721 — —5.104

119.952 6.652 TOTAAL 2004 19.429 1.759 9.401 779 242 6.785 38.395 

107.846 694 TOTAAL 2003 —89.934 —1.038 —5.833 122 560 1.597 —94.526

VERZEKERD BESTAND 

OP 31 DECEMBER

1.250.446 55.614 Individueel 918.028 43.029 78.874 1.880 1.749 13.118 1.056.678 

60.959 9.284 Collectief 44.754 71.647 13.167 640 1.724 — 131.932 

1.311.405 64.898 TOTAAL 2004 962.782 114.676 92.041 2.520 3.473 13.118 1.188.610 

1.191.453 58.246 TOTAAL 2003 943.353 112.917 82.640 1.741 3.231 6.333 1.150.215 
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OVERLOPENDE ACQUISITIEKOSTEN GEOGRAFISCH
Bedragen in miljoenen euro’s

Verenigd Overige
OP 31 DECEMBER 2004 Amerika Nederland Koninkrijk landen Totaal

Traditioneel leven 3.835 175 160 228 4.398 

Fixed annuities 1.299 — — — 1.299 

GICs en financieringsovereenkomsten 25 — — — 25 

Leven voor rekening van polishouders 797 685 3.729 28 5.239 

Variabele annuities 1.188 — — — 1.188 

Vermogensbeheer 100 — 6 — 106 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 846 32 — — 878 

TOTAAL 8.090 892 3.895 256 13.133 

Waarvan VOBA 2.444 — 1.173 — 3.617 

Verenigd Overige
OP 31 DECEMBER 2003 Amerika Nederland Koninkrijk landen Totaal

Traditioneel leven 3.979 199 151 149 4.478 

Fixed annuities 1.605 — — — 1.605 

GICs en financieringsovereenkomsten 28 — — — 28 

Leven voor rekening van polishouders 823 798 3.561 28 5.210 

Variabele annuities 1.300 — — — 1.300 

Vermogensbeheer 90 — 6 — 96 

Ziektekosten- en ongevallenverzekering 910 37 — — 947 

TOTAAL 8.735 1.034 3.718 177 13.664 

Waarvan VOBA 2.905 — 1.205 — 4.110 
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GROEPSMAATSCHAPPIJEN

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste groepsmaatschappijen (100% tenzij anders vermeld).

AMERIKA

AEGON USA, Inc., Cedar Rapids Iowa, (VS)
Commonwealth General Corporation, Wilmington, Delaware (VS)
Life Investors Insurance Company of America, Cedar Rapids, Iowa (VS)
Monumental Life Insurance Company, Baltimore, (Maryland (VS)
Peoples Benefit Life Insurance Company, Cedar Rapids, Iowa (VS)
Stonebridge Casualty Insurance Company, Columbus, Ohio (VS)
Stonebridge Life Insurance Company, Rutland, Vermont (VS)
Transamerica Corporation, Wilmington, Delaware (VS)
Transamerica Financial Life Insurance Company, Inc., Purchase, New York (VS)
Transamerica Life Canada, Scarborough, Ontario, (Canada)
Transamerica Life Insurance and Annuity Company, Charlotte, North Carolina (VS)
Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, Iowa (VS)
Transamerica Occidental Life Insurance Company, Cedar Rapids, Iowa (VS)
Veterans Life Insurance Company, Springfield, Illinois (VS)
Western Reserve Life Assurance Co. of Ohio, Columbus, Ohio (VS)

NEDERLAND

AEGON Bank N.V., Utrecht
AEGON Financiële Diensten B.V., Den Haag
AEGON International N.V., Den Haag
AEGON Levensverzekering N.V., Den Haag
AEGON NabestaandenZorg N.V., Groningen
AEGON Nederland N.V., Den Haag
AEGON Schadeverzekering N.V., Den Haag
AEGON Spaarkas N.V., Den Haag
AEGON Vastgoed Holding B.V., Den Haag
Meeùs Groep B.V., Amersfoort
Spaarbeleg Kas N.V., Utrecht
TKP Pensioen B.V., Groningen

VERENIGD KONINKRIJK

AEGON Asset Management UK plc, Londen
AEGON UK Distribution Holdings Ltd., Londen
AEGON UK plc, Londen
Guardian Assurance plc, Lytham St Annes
Guardian Linked Life Assurance Limited, Lytham St Annes
Guardian Pensions Management Limited, Lytham St Annes
HS Administrative Services Limited, Chester
Scottish Equitable International Holdings plc, Londen
Scottish Equitable plc, Edinburgh

OVERIGE LANDEN

AEGON Hungary Composite Insurance Company Rt., Boedapest (Hongarije)
AEGON España S.A., Madrid (Spanje) (99,98%)
AEGON Lebensversicherungs-AG, Düsseldorf (Duitsland)
AEGON Life Insurance (Taiwan) Inc., Taipei (Taiwan)

Bij het handelsregister in Den Haag is de wettelijk voorgeschreven lijst van deelnemingen als bedoeld in de artikelen 379 en 414, Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek, gedeponeerd.
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BALANS VAN AEGON N.V. OP 31 DECEMBER
Bedragen in miljoenen euro’s

Toelichting
nummer 2004 20031

BELEGGINGEN

GROEPSMAATSCHAPPIJEN

Aandelen in groepsmaatschappijen 1 12.915 12.067

Leningen aan groepsmaatschappijen 2 4.919 4.732

17.834 16.799

ANDERE LENINGEN 3 95 201

17.929 17.000

VORDERINGEN

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.403 2.863

3.403 2.863

OVERIGE ACTIVA

Liquide middelen 1.030 34

Andere activa 12 29

1.042 63

OVERLOPENDE ACTIVA

Lopende intrest en huur 127 277

127 277

TOTAAL ACTIVA 22.501 20.203

EIGEN VERMOGEN

Aandelenkapitaal 4 243 238

Fiscaal begunstigde agioreserve 5 7.112 7.116

Herwaarderingsreserve 5 1.448 1.393

Overige reserves 5 3.947 4.167

Nettowinst 5 1.663 1.033

14.413 13.947

PERPETUAL CAPITAL SECURITIES 1.317 —

PERPETUELE CUMULATIEVE ACHTERGESTELDE LENINGEN 1.517 1.517

ACHTERGESTELDE LENINGEN 254 452

AANSPRAKELIJK VERMOGEN 17.501 15.916

VOORZIENINGEN 29 80

LANGLOPENDE SCHULDEN 6 2.773 2.708

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 1.938 1.220

Overige schulden 143 12

2.081 1.232

OVERLOPENDE PASSIVA 117 267

TOTAAL PASSIVA 22.501 20.203

1 De bedragen voor 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast.

Zie toelichting op bladzijde 143 en verder.
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WINST- EN VERLIESREKENING VAN AEGON N.V.
Bedragen in miljoenen euro’s

2004 20031 20021

Nettowinst groepsmaatschappijen 1.871 1.051 —264

Saldo overige baten en lasten —208 —18 36

NETTOWINST 1.663 1.033 —228

1 De bedragen voor 2002 en 2003 zijn aangepast voor de effecten van de wijzigingen van waarderingsgrondslagen die met ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast.
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN AEGON N.V.
Bedragen in miljoenen euro’s

AEGON JAARVERSLAG 2004 143

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Tenzij anders vermeld, zijn de posten van de balans opgenomen volgens de grondslagen zoals omschreven in de toelichting op de
geconsolideerde balans.

1 AANDELEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
2004 2003

Stand op 1 januari 12.067 12.279

Verwerving en uitbreidingen — —

Verkopen —203 —119

Nettowinst boekjaar 1.871 1.051

Herwaarderingen —820 —1.144

STAND OP 31 DECEMBER 12.915 12.067

De groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.

2 LENINGEN AAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
2004 2003

Stand op 1 januari 4.732 5.361

Verstrekkingen 1.644 1.439

Aflossingen —2.016 —1.039

Overige mutaties 559 —1.029

STAND OP 31 DECEMBER 4.919 4.732

3 ANDERE LENINGEN
2004 2003

Stand op 1 januari 201 352

Aflossingen —106 —151

STAND OP 31 DECEMBER 95 201

4 AANDELENKAPITAAL
Gewone Preferente Preferente

aandelen aandelen A aandelen B Totaal

Maatschappelijk kapitaal 360 125 125 610

Niet geplaatst 174 72 121 367

GEPLAATST EN GESTORT 186 53 4 243

Houdster van de preferente aandelen is Vereniging AEGON te Den Haag.
AEGON N.V. en Vereniging AEGON hebben de optieregelingen als vastgelegd in de Fusieovereenkomst 1983 gewijzigd. Krachtens de

gewijzigde optieregelingen heeft Vereniging AEGON bij uitgifte van nieuwe aandelen door AEGON N.V. het eerste recht op een zodanig
aantal nieuwe preferente aandelen B dat verwatering van haar stemrecht tot minder dan haar totale werkelijke stemrechtpercentage
wordt voorkomen of gecorrigeerd. De preferente aandelen B zullen in dat geval worden uitgegeven tegen de nominale waarde (EUR
0,25), tenzij een hogere uitgiftekoers wordt overeengekomen. Vereniging AEGON heeft in 2003 haar optierechten uitgeoefend na
verwatering van haar stemrecht vanwege de door AEGON N.V. uitgekeerde dividenden en ter correctie van deze verwatering in totaal
1 1.100.000 preferente aandelen B tegen de nominale waarde verkregen. In 2004 heeft Vereniging AEGON haar optierechten uitgeoefend
teneinde in totaal 5.800.000 preferente aandelen B tegen de nominale waarde te verkrijgen ter correctie van verwatering ten gevolge
van uitgifte van stock dividend en inkoop van eigen aandelen door AEGON N.V. gedurende het boekjaar.

Tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON werd een stemrechtregeling preferente aandelen aangegaan, waarin is vastgelegd dat
Vereniging AEGON vrijwillig afziet van uitoefening van haar 25/12 stemmen per preferent aandeel A of B. Vereniging AEGON is
overeengekomen om in plaats daarvan slechts één stem per preferent aandeel uit te brengen, tenzij er sprake is van een bijzondere
aanleiding, zoals de verwerving van een belang van 15% in AEGON N.V., een bod tot overname van aandelen AEGON N.V., of een voorstel
tot bedrijfssamenvoeging door één (rechts)persoon of een groep (rechts)personen, hetzij individueel hetzij als groep, welk bod niet door
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Indien Vereniging AEGON op basis van eigen oordeelsvorming
ervan overtuigd is dat zich een bijzondere aanleiding voordoet, zal Vereniging AEGON de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
daarvan in kennis stellen en zich het recht voorbehouden per bijzondere aanleiding haar volledige stemrecht van 25/12 stemmen per
preferent aandeel gedurende een beperkte periode van zes maanden uit te oefenen. 

In zowel 2001 als 2002 heeft AEGON N.V. ‘Total Return Swaps’ (TRSn) afgesloten met Vereniging AEGON teneinde het koersrisico op
de personeelsoptieregelingen van de betreffende jaren af te dekken. De TRSn geven AEGON N.V. het recht op de koersresultaten van
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN AEGON N.V.
Bedragen in miljoenen euro’s

aandelen AEGON N.V. (1 1,3 miljoen voor de 2001 TRS en 7,8 miljoen voor de 2002 TRS) op de einddatum plus het dividend op deze
aandelen gedurende de looptijd van het contract. De koersresultaten worden berekend op basis van een uitoefenprijs van EUR 32,04
voor de 2001 TRS en EUR 26,70 voor de 2002 TRS. Eventuele koersverliezen ten opzichte van de uitoefenprijs worden door AEGON N.V.
aan Vereniging AEGON vergoed op de einddatum van het contract. AEGON N.V. vergoedt op kwartaalbasis aan Vereniging AEGON de 3
maands EURIBOR plus een marge over het (resterende) openstaande bedrag van de TRSn. De 2001 TRS eindigt op 12 maart 2006, de
2002 TRS eindigt op 1 1 maart 2009. AEGON N.V. heeft echter het recht beide contracten eerder geheel of gedeeltelijk te beëindigen. De
TRSn zijn gewaardeerd op marktwaarde waarbij veranderingen in de marktwaarde direct in het eigen vermogen worden verwerkt. 

In 2002 zijn Vereniging AEGON en AEGON N.V. een tussentijdse verrekening op basis van de marktprijs overeengekomen van de TRS
contracten die de aandelenoptie- en stock appreciation rights plannen van 2001 en 2002 afdekken. Deze verrekening vond plaats tegen
de slotkoers op 17 september 2002 van het aandeel AEGON van EUR 10,04 op Euronext Amsterdam. Dit resulteerde in een betaling aan
Vereniging AEGON van EUR 378,3 miljoen.

2004 2003

ONTWIKKELING VAN HET AANTAL GEWONE AANDELEN

Stand op 1 januari 1.514.377.800 1.444.579.122

Uitgifte — —

Dividend in aandelen 38.307.253 69.798.678

Uitoefening optierechten — —

STAND OP 31 DECEMBER 1.552.685.053 1.514.377.800

In 2004 bedroeg het gewogen gemiddeld aantal aandelen à EUR 0,12 nominaal 1.507.323.772 (2003: 1.476.499.310).
Bij de berekening van het gewogen gemiddeld aantal aandelen zijn de ingekochte eigen aandelen niet meegenomen. Deze aandelen zijn
wel begrepen in het aantal geplaatste en gestorte aandelen. Het aantal is aangepast voor stockdividend.

STOCK APPRECIATION RIGHTS EN AANDELENOPTIES

In 2004, 2003 en 2002 zijn aan zowel leidinggevende functionarissen van AEGON bedrijven als aan de overige werknemers stock
appreciation rights toegezegd welke de houder geen recht geven tot aankoop van AEGON aandelen maar die wel eenzelfde financieel
voordeel geven. In 2001 en voorgaande jaren werden tevens aandelenopties aangeboden. Opties en stock appreciation rights worden toe-
gekend tegen een uitoefenprijs gelijk aan de beurskoers van de aandelen ten tijde van de verlening van de rechten. De stock appreciation
rights die in 2004 zijn toegezegd worden definitief toegekend na drie jaar en kunnen uitsluitend worden uitgeoefend gedurende vier jaar na
de datum waarop zij definitief zijn toegekend. De rechten toegezegd in 2003 en 2002 worden definitief toegekend na twee jaar en kunnen
uitsluitend worden uitgeoefend gedurende vijf jaar na de datum waarop zij definitief zijn toegekend. De optieplannen van 1998 tot en met
2001 kunnen worden uitgeoefend drie jaar nadat zij zijn toegekend en dan gedurende een periode van twee jaar. Van de instelling van
plannen voor stock appreciation rights en, in het verleden, van optieplannen kan uitsluitend sprake zijn nadat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders dat mogelijk heeft gemaakt. Indien vervolgens de Raad van Bestuur besluit over te gaan tot het uitvoeren van dergelijke
plannen, dan moet dit besluit worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De opties toegekend uit hoofde van de
overnameovereenkomst met Providian hebben verschillende looptijden. De aan leidinggevende functionarissen van de toenmalige Providian
bedrijfsonderdelen toegekende opties hebben een looptijd van maximaal tien jaar, waarvan de laatste eindigt in augustus 2008. Conform de
voorschriften (modelcodes) kunnen opties en stock appreciation rights niet worden uitgeoefend in de geblokkeerde perioden.

De navolgende overzichten tonen de mutaties in 2002, 2003 en 2004 alsmede de opbouw van de uitstaande opties en stock
appreciation rights (SARs).

Gewogen
gemiddelde 

Aantal uitoefenprijs1

opties/SARs in EUR

Stand op 31 december 2001 49.269.178 33,18

Verstrekt 11.555.700 26,70

Uitgeoefend —883.376 16,36

Vervallen —5.004.000 17,31

Stand op 31 december 2002 54.937.502 33,45

Verstrekt 11.447.300 6,30

Uitgeoefend —26.840 10,14

Vervallen —10.690.852 28,55

Stand op 31 december 2003 55.667.110 28,74

Verstrekt 11.574.850 10,56

Uitgeoefend (alleen Providian opties) —86.200 8,61

Vervallen —12.406.012 41,41

STAND OP 31 DECEMBER 2004 54.749.748 22,04
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Uitstaand op Uitoefen-
Oorspronkelijk 1 januari 31 december prijs

Opties/SARs aantal1 20041 20041 in EUR1 Uitoefenperiode

Providian 7.204.384 1.099.710 1.013.198 17,302 t/m 5 augustus 2008

1 998 11.518.000 741.000 — 29,02 t/m 22 mei 2004

1 999 8.925.300 8.924.900 — 46,95 t/m 5 maart 2004

20003 10.609.700 10.609.700 10.609.700 34,50 t/m 13 maart 2005

20013 11.288.800 11.288.800 11.288.800 34,84 t/m 12 maart 2006

20024 11.555.700 11.555.700 8.815.9005 26,70 t/m 11 maart 2009

20034 11.447.300 11.447.300 11.447.300 6,30 t/m 10 maart 2010

20044 11.574.850 — 11.574.850 10,56 t/m 16 maart 2011

84.124.034 55.667.110 54.749.748

1 Aangepast voor de aandelensplitsing in 1998 en 2000 voorzover van toepassing.
2 Gewogen gemiddelde uitoefenprijs van de uitstaande opties in USD omgerekend tegen slotkoers.
3 Inclusief tantièmerechten, welke geen rechten geven om aandelen AEGON te kopen maar wel eenzelfde financieel voordeel geven.
4 Stock appreciation rights welke geen recht geven tot aanschaf van AEGON aandelen maar wel eenzelfde financieel voordeel geven; uitsluitend aan personeel in Canada werden

in 2004 364.400 stock options (in 2003: 438.200 en in 2002: 263.100) toegekend.
5 Dit betreft het aantal SARs dat in 2004 na de daarvoor geldende periode definitief is toegekend aan de van het oorspronkelijke aantal nog in dienst zijnde werknemers.

Het aantal opties en rechten dat op 31 december 2004 kan worden uitgeoefend bedraagt 31.727.598 (2003: 18.070.310 en 2002:
20.395.702) en hun gewogen gemiddelde uitoefenprijs bedraagt EUR 31,90 (2003: EUR 38,66 en 2002: EUR 35,24).

De marktwaarde van de in het boekjaar toegezegde stock appreciation rights en opties bedraagt EUR 32 miljoen op het moment van
toezeggen (2003: EUR 20 miljoen en 2002: EUR 76 miljoen). Deze waarde is geschat met gebruikmaking van het binomiale
optiewaarderingsmodel, rekening houdend met de betreffende perioden van definitieve toekenning en uitoefening van de stock
appreciation rights en opties. De verplichtingen uit hoofde van stock appreciation rights worden gewaardeerd tegen de marktwaarde per
balansdatum. De mutatie in de verplichtingen wordt in de winst- en verliesrekening onder de kosten opgenomen.

De specificatie van de in 2004 toegezegde stock appreciation rights en opties is als volgt: raad van Bestuur 200.000, overige
leidinggevende functionarissen 4.498.250 en overige werknemers 6.876.600 (2003: nihil, 4.350.500 en 7.096.800 en 2002: 150.000,
4.041.000 and 7.364.700 respectievelijk).
Voor gedetailleerde informatie over de stock appreciation rights en opties van de Raad van Bestuur zie bladzijde 123.

5 OVERZICHT EIGEN VERMOGEN Herwaar-
Aandelen- Agio- derings Overige Netto- Totaal Totaal

kapitaal reserve reserve reserves winst 2004 2003

EIGEN VERMOGEN OP 1 JANUARI 238 7.116 1.393 4.167 1.033 13.947 14.231

Nettowinst 2003 1.033 —1.033 — 1.033

Nettowinst 2004 1.663 1.663 —

TOTAAL NETTOWINST 1.663 1.033

Cumulatief effect toepassing SOP 03-01 — —185

Valutaverschillen —17 —776 —793 —1.746

Verkoop TFC activiteiten 1541 154 307

Herwaardering aandelen en onroerende goederen 720 720 679

Herrubricering winsten en verliezen verantwoord in nettowinst —619 —619 270

Goodwill —265 —265 —358

Waardering equity swaps —30 —30 —5

Overige mutaties —29 —11 —40 —154

TOTAAL DIRECTE VERMOGENSMUTATIES —873 —1.192

INKOMEN IN UITGEBREIDE ZIN 790 —159

Dividend op gewone aandelen —256 —256 —147

Dividend op preferente aandelen —95 —95 —

Dividend in aandelen 4 —4 — —

Uitgifte van aandelen 1 1 3

Ingekochte en verkochte eigen aandelen 26 26 19

MUTATIES VANUIT DE RELATIE MET AANDEELHOUDERS —324 —125

EIGEN VERMOGEN OP 31 DECEMBER 243 7.112 1.448 3.947 1.663 14.413 13.947

1 Betreft de totale winst op de verkoop van het merendeel van de activiteiten van TFC op het gebied van bedrijfsfinancieringen, leasen van zeecontainers en het leasen van
opleggers in Europa.
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN AEGON N.V.

Met ingang van 1 januari 2004 zijn wijzigingen in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling toegepast zoals beschreven op
bladzijde 92. De invloed van deze wijzigingen op het eigen vermogen kan als volgt worden samengevat:

1 januari 1 januari
2004 2003

Eigen vermogen – zoals gerapporteerd 14.132 14.231

Effect van SOP 03-01 —185 —185

EIGEN VERMOGEN – AANGEPAST 13.947 14.046

In verband met het beëindigen van de toepassing van de indirecte opbrengst methode is het gerealiseerde deel van de
herwaarderingsreserve, op 31 december 2003 groot EUR 1.281 miljoen, overgeboekt naar de overige reserves op 1 januari 2004. Deze
wijziging van de waarderingsgrondslagen had geen invloed op het totale eigen vermogen.

Het wettelijk minimum van de herwaarderingsreserve inzake de geconsolideerde beleggingen bedraagt 
EUR 1.448 miljoen (2003: EUR 1.393 miljoen).
De wettelijke reserve koersverschillen inzake buitenlandse deelnemingen bestaat uit de gecumuleerde omrekenverschillen en bedraagt
EUR —1.477 miljoen (2003: EUR —1.710 miljoen). Deze reserve is begrepen in de overige reserves.

Aandelen Onroerende goederen Totaal

2004 2003 2004 2003 2004 2003

GECONSOLIDEERDE HERWAARDERINGEN ZAKELIJKE WAARDEN 

Stand op 1 januari zoals gerapporteerd 2.093 2.040 581 558 2.674 2.598

Overgeboekt naar de overige reserves op 1 januari 2004 —1.217 —1.860 —64 —196 —1.281 —2.056

Herziene herwaarderingsreserve op 1 januari 876 180 517 362 1.393 542

Niet gerealiseerde winsten en verliezen op zakelijke waarden 598 575 122 104 720 679

Terugboeking van niet gerealiseerde winsten en 
verliezen uit voorgaande jaren, betrekking hebbend 
op in het verslagjaar verkochte zakelijke waarden —499 249 —120 21 —619 270

Mutatie van in deze reserve verwerkte latente belastingverplichtingen —63 —106 10 —47 —53 —153

Overige mutaties —3 —22 10 77 7 55

STAND OP 31 DECEMBER 909 876 539 517 1.448 1.393

OVERIGE RESERVES

Op grond van verkrijging met toepassing van artikel 98 lid 5, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, hield AEGON N.V. per balansdatum
25.232.494 eigen gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,12 per stuk. De aandelen zijn ingekocht ter afdekking van
toegekende stock appreciation rights en optierechten aan leidinggevende functionarissen en overige werknemers.

Mutaties in het aantal ingekochte eigen aandelen waren als volgt:

Stand op 1 januari 27.429.342

Aankoop: 2 transacties op 18 mei en 24 september 2004, prijs EUR 9,88 7.466.660

Verkoop: 3 transacties op 1 april, 22 april en 19 juli 2004, gemiddelde prijs EUR 10,29 —9.663.508

STAND OP 31 DECEMBER 25.232.494

De aan- en verkoopwaarde van de betreffende aandelen is in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de overige reserves.
Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de volgens de AEGON waarderingsregels vastgestelde netto vermogenswaarde bij

de verwerving van ondernemingen, al dan niet in aandelen belichaamd. Het berekende bedrag wordt in het jaar van aankoop of bij eerste
opname in de consolidatie geheel ten laste van het eigen vermogen gebracht. 
Verkoopresultaten met betrekking tot deelnemingen worden direct in het eigen vermogen verantwoord voor zover deze resultaten niet
enig goodwill bedrag te boven gaan dat voor die deelneming in het verleden ten laste van het eigen vermogen is gebracht.
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6 LANGLOPENDE SCHULDEN
2004 2003

Resterende looptijd tot 3 jaar 258 854

Resterende looptijd 4-5 jaar 1.034 893

Resterende looptijd meer dan 5 jaar 1.481 961

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 2.773 2.708

Aflossingen in 2005 respectievelijk 2004 241 565

Deze aflossingen zijn begrepen in het totaal aan langlopende schulden.
De leningen hebben een looptijd van meer dan één jaar en maximaal 22 jaar, de rentevoet varieert van 1,49% tot 9,00%. 

De marktwaarde van de langlopende schulden bedraagt EUR 2.891 miljoen (2003: EUR 2.896 miljoen).

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

AEGON N.V. heeft zich tot borg en hoofdelijk medeschuldenaar gesteld van:
Juiste en tijdige betaling van verplichtingen uit een kredietovereenkomst waarbij AEGON N.V. garant is voor opnamen op grond van

deze overeenkomst door de dochterondernemingen AEGON USA, Inc., Commonwealth General Corporation en Transamerica Corporation
(EUR 2.220 miljoen). Op 31 december 2004 was het opgenomen bedrag nihil.

Juiste en tijdige betaling van verplichtingen door de geconsolideerde groepsmaatschappijen AEGON Funding Corp., AEGON Funding
Corp. II, Commonwealth General Corporation, Transamerica Corporation en Transamerica Finance Corp. met betrekking tot obligaties,
capital trust pass-through securities en schuldpapier uitgegeven op grond van Commercial Paper programma’s (EUR 1.519 miljoen).

Juiste en tijdige betaling van aan derden verschuldigde bedragen door de geconsolideerde groepsmaatschappij AEGON Derivatives
N.V. in verband met transacties inzake derivaten.

AEGON Derivatives N.V. sluit alleen transacties inzake derivaten af met contractpartijen die de de ISDA Master Agreements inclusief
de Collateral Support Annex overeenkomst hebben onderschreven. Als gevolg hiervan was het kredietrisico met betrekking tot
derivatentransacties met deze contractpartijen op 31 december 2004 nihil.

Met betrekking tot de voormalige dochtermaatschappij FGH BANK N.V. (verkocht aan Hypo-Vereinsbank):
a. alle schuldeisers, wier vorderingen voortvloeien uit rechtshandelingen verricht door FGH BANK voor 27 februari 1987 en uit alle

geldleningen door FGH BANK aangegaan tussen 27 februari 1987 en 30 maart 1998, voor zover deze vorderingen niet zijn
bevoorrecht of achtergesteld; en

b. degenen jegens wie FGH BANK zich voor 27 februari 1987 hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld, danwel een garantie heeft
afgegeven.

De verkoopovereenkomst met Hypo-Vereinsbank bevat tevens het recht van regres inzake verplichtingen voortkomend uit bovenstaande
garanties.

DEN HAAG, 2 MAART 2005

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE RAAD VAN BESTUUR

M. Tabaksblat D.J. Shepard
D.G. Eustace J.B.M. Streppel
I.W. Bailey, II J.G. van der Werf 
R. Dahan A.R. Wynaendts 
O.J. Olcay
T. Rembe
W.F.C. Stevens
K.J. Storm
P. Voser
L.M. van Wijk
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OVERIGE GEGEVENS

VOORSTEL TOT WINSTVERDELING

De winstverdeling zal worden bepaald op grond van de artikelen 31 en 32 van de statuten van AEGON N.V. De betreffende bepalingen
kunnen als volgt worden samengevat:
1. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.
2. Ingeval de vastgestelde winst- en verliesrekening een winst aanwijst, kan de Raad van Commissarissen op voorstel van de Raad van

Bestuur een deel van de winst bestemmen voor de versterking van/of de vorming van reserves.
3. Uit de resterende nettowinst wordt vervolgens, voor zover mogelijk, aan de houders van preferente aandelen over het bedrag dat

gemiddeld op de preferente aandelen is gestort, een dividend uitgekeerd, waarvan het percentage op jaarbasis gelijk is aan het door
de Europese Centrale Bank vastgestelde rentepercentage voor basis-herfinancieringstransacties, te verhogen met 1,75 procentpunt,
een en ander geldend voor de eerste beursdag van Euronext Amsterdam van het boekjaar waarover het dividend wordt uitgekeerd.
Overigens wordt op de preferente aandelen niet méér dividend uitgekeerd.

4. De resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. 
5. De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de houders van gewone aandelen en/of aan de

houders van preferente aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen, echter voor wat betreft de preferente aandelen met
inachtneming van het maximum bedoeld in punt 3.

6. Een uitkering op gewone aandelen kan worden gedaan in geld of in de vorm van gewone aandelen. Bovendien kan de Raad van
Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten om aandeelhouders de keuze te laten om een uitkering in geld
en/of in de vorm van gewone aandelen te nemen. In alle gevallen vindt de uitkering plaats uit de winst en/of uit een reserve.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 april 2005 zal worden voorgesteld over het boekjaar 2004 een dividend van
EUR 0,42 per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,12 uit te keren, hetgeen na het reeds betaalbaar gestelde interim-dividend ad EUR
0,21 per gewoon aandeel neerkomt op een slotdividend van EUR 0,21. Tevens zal worden voorgesteld dit slotdividend naar keuze volledig
in aandelen danwel volledig in contanten uit te keren. Het slotdividend in aandelen, indien daarvoor gekozen wordt, zal ongeveer 5%
hoger zijn dan de waarde van het slotdividend in contanten. De uitkering in aandelen zal ten laste gaan van de agioreserve. De
keuzeperiode loopt van 25 april tot en met 2 mei 2005.

Teneinde optimaal rekening te kunnen houden met de ontwikkeling van de beurskoers van het aandeel AEGON N.V. binnen de
aangegeven indicatie, zal aan de hand van de gemiddelde koers van het aandeel in de periode van vijf handelsdagen van 3 mei tot en
met 9 mei 2005 (notering Euronext Amsterdam) het aantal dividendbewijzen dat recht geeft op een gewoon nieuw aandeel van EUR 0,12
nominaal op 9 mei 2005 na 17.30 uur worden bepaald.

Op de preferente aandelen zal overeenkomstig artikel 32 lid 3 van de statuten 3,75% in contanten over het gemiddelde gestorte
bedrag worden uitgekeerd.

Bij goedkeuring van dit voorstel zal de winst als volgt worden verdeeld:

2004

Dividend op preferente aandelen 79

Interim-dividend op gewone aandelen (contant deel) 118

Slotdividend op gewone aandelen (contant deel) 321

In bedrijf te houden winst 1.145

NETTOWINST 1.663

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In februari 2005 heeft AEGON een schikking getroffen in de door Banque Internationale à Luxembourg S.A (BIL) en Dexia aanhangig
gemaakte procedure in verband met de verkoop door AEGON in 2000 van Labouchere, destijds een dochtermaatschappij van AEGON.
Dexia had gesteld dat AEGON ter zake van deze verkoop een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven en inbreuk had gemaakt op
in het verkoopcontract gegeven garanties met betrekking tot de verkoop door Labouchere van aandelenleaseproducten. Zonder
schuldigerkenning ter zake van het door BIL en Dexia gestelde, heeft AEGON er mee ingestemd een bedrag van EUR 218 miljoen te
betalen aan BIL en Dexia ter finale kwijting van het geschil. Het schikkingsbedrag is betaald op 14 februari 2005. Het betaalde bedrag is
als een bijzondere last in de resultaten van het boekjaar 2004 verantwoord.

Op 16 februari 2005 heeft AEGON bekend gemaakt dat overeenstemming is bereikt met betrekking tot de verkoop van de Europese
activiteiten inzake het leasen van opleggers. Samen met de verkoop van het zeecontainer leasebedrijf heeft AEGON het afstoten van de
niet-kernactiviteiten van TFC afgerond. De uiteindelijke invloed op het eigen vermogen van deze in 2004 verantwoorde verkopen was
niet materieel.
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BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS

VERENIGING AEGON

Vereniging AEGON is de rechtsopvolger van de voormalige onderlinge verzekeraar AGO. In 1978 werd AGO gedemutualiseerd en werd
Vereniging AGO de enige aandeelhoudster van AGO Holding N.V., de houdstermaatschappij van de verzekeringsactiviteiten. In 1983
fuseerden AGO Holding N.V. en Ennia N.V. en ontstond AEGON N.V. Aanvankelijk verkreeg Vereniging AGO ongeveer 49% van de gewone
aandelen (dit bezit daalde geleidelijk naar minder dan 40%) en alle preferente aandelen AEGON N.V., waardoor zij een meerderheid van
stemrecht in AEGON N.V. verwierf. In datzelfde jaar wijzigde Vereniging AGO haar naam in Vereniging AEGON.

Het doel van de Vereniging AEGON is het behartigen van de belangen van AEGON N.V. en alle belanghebbenden, te weten
aandeelhouders, AEGON groepsmaatschappijen, verzekerden, medewerkers en andere aan deze maatschappijen gerelateerde partijen.

Krachtens de Fusieovereenkomst 1983 had Vereniging AEGON bepaalde optierechten op preferente aandelen als bescherming tegen
verwatering van haar stemrecht als gevolg van een aandelenuitgifte door AEGON N.V. Dit stelde Vereniging AEGON in staat haar
meerderheid op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. te behouden. In september 2002 werd door AEGON N.V.
een vermogensherstructurering doorgevoerd die geen verwatering tot gevolg had en ingevolge welke door Vereniging AEGON
350.000.000 van haar gewone aandelen AEGON N.V. werden verkocht. Daarvan werden 143.600.000 gewone aandelen direct door de
Vereniging verkocht middels herplaatsing buiten de Verenigde Staten, en 206.400.000 gewone aandelen door AEGON N.V. ingekocht en
vervolgens verkocht middels openbare aanbieding wereldwijd. De koopprijs van de 206.400.000 door Vereniging AEGON aan AEGON N.V.
verkochte gewone aandelen bedroeg EUR 2.064.000.000, welk bedrag door Vereniging AEGON als agio op de bestaande en door
Vereniging AEGON gehouden preferente aandelen AEGON N.V. werd gestort. Door deze transacties werd het economisch belang van
Vereniging AEGON in de gewone aandelen AEGON N.V. teruggebracht van circa 37% tot circa 12% en daalde haar economisch belang in
de stemgerechtigde aandelen van AEGON N.V. (exclusief de door AEGON N.V. ingekochte eigen gewone aandelen) tot circa 33%. 

Op 9 mei 2003 werden tijdens een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaalde wijzigingen in het
ondernemingsbestuur van AEGON en in de onderlinge relatie tussen AEGON en Vereniging AEGON door de aandeelhouders goedgekeurd,
waarna op 26 mei 2003 een statutenwijziging plaatsvond. De relatie tussen Vereniging AEGON en AEGON N.V. werd als volgt gewijzigd.

• De door Vereniging AEGON gehouden 440.000.000 preferente aandelen, elk met een nominale waarde van 12 eurocent, werden
omgezet in 21 1.680.000 nieuwe preferente aandelen A, elk met een nominale waarde van 25 eurocent, en het gestorte kapitaal op de
preferente aandelen werd verhoogd met EUR 120.000 tot EUR 52.920.000. Het stemrecht verbonden aan de nieuwe preferente
aandelen (de preferente aandelen A alsmede de preferente aandelen B krachtens de optieregeling als hierna omschreven) werd
overeenkomstig aangepast tot 25/12 stemmen per preferent aandeel.

• Tussen AEGON N.V. en Vereniging AEGON werd een stemrechtregeling preferente aandelen aangegaan, waarin is vastgelegd dat
Vereniging AEGON vrijwillig afziet van uitbrenging van 25/12 stem per preferent aandeel A of B. Vereniging AEGON is
overeengekomen om in plaats daarvan slechts één stem per preferent aandeel uit te brengen, tenzij er sprake is van een bijzondere
aanleiding, zoals de verwerving van een belang van 15% in AEGON N.V., een bod tot overname van aandelen AEGON N.V., of een
voorstel tot bedrijfssamenvoeging door één (rechts)persoon of een groep (rechts)personen, hetzij individueel hetzij als groep, welk
bod niet door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Indien Vereniging AEGON op basis van eigen
oordeelsvorming ervan overtuigd is dat zich een bijzondere aanleiding voordoet, zal Vereniging AEGON de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders daarvan in kennis stellen en zich het recht voorbehouden per bijzondere aanleiding haar volledige stemrecht
van 25/12 stemmen per preferent aandeel gedurende een beperkte periode van zes maanden uit te oefenen. 

• AEGON N.V. en Vereniging AEGON hebben de optieregeling als vastgelegd in de Fusieovereenkomst 1983 gewijzigd. Krachtens de
gewijzigde optieregeling heeft Vereniging AEGON bij uitgifte van aandelen door AEGON N.V. een optierecht op een zodanig aantal
preferente aandelen B dat verwatering van haar stemrecht beneden haar geldende stemrechtpercentage wordt voorkomen of
gecorrigeerd. De preferente aandelen B zullen in dat geval worden uitgegeven tegen de nominale waarde (EUR 0,25), tenzij een
hogere uitgiftekoers wordt overeengekomen. In 2003 heeft Vereniging AEGON onder haar optierecht 1 1.100.000 preferente aandelen
B verworven tegen nominaal ter correctie van verwatering van stemrecht wegens het stockdividend en verkoop van ingekochte eigen
aandelen door AEGON N.V. In 2004 heeft Vereniging AEGON onder haar optierecht 5.800.000 preferente aandelen B verworven
tegen nominaal ter correctie van verwatering van stemrecht wegens het stockdividend en verkoop van ingekochte eigen aandelen
door AEGON N.V.

Ontwikkeling aandelenbezit AEGON N.V. Gewoon Preferent A Preferent B

AANTAL AANDELEN

Per 1 januari 2004 171.974.055 211.680.000 11.100.000

Ontvangen stockdividend over 2003 3.372.040 — —

Verkoop tegen EUR 10,698 per aandeel —3.372.040 — —

Ontvangen stockdividend uit hoofde van interim-dividend 2004 4.094.620 — —

Uitgeoefend optierecht preferente aandelen B — — 5.800.000

Verkoop tegen EUR 9,199 per aandeel —4.094.620 — —

PER 31 DECEMBER 2004 171.974.055 211.680.000 16.900.000
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Aldus bedraagt het door Vereniging AEGON onder normale omstandigheden uit te oefenen stemrecht - berekend op basis van het aantal
uitstaande, stemgerechtigde aandelen (exclusief de door AEGON N.V. ingekochte eigen gewone aandelen) - per 31 december 2004 circa
22,8%. In het geval dat zich een bijzondere aanleiding voordoet, zal het stemrecht van Vereniging AEGON per bijzondere aanleiding voor
de duur van zes maanden worden verhoogd tot 32,35%. 

Op 31 december 2004 bestond de Algemene Ledenvergadering van Vereniging AEGON uit 18 leden. De meerderheid van de
stemrechten berust bij 16 leden die niet als werknemer of als oud-werknemer aan AEGON N.V. of een van de aan de onderneming
gelieerde groepsmaatschappijen verbonden zijn of verbonden zijn geweest en evenmin lid zijn of zijn geweest van de Raad van
Commissarissen of de Raad van Bestuur van AEGON N.V. De twee overige leden zijn door de Algemene Ledenvergadering gekozen uit de
Raad van Bestuur van AEGON N.V.

Het Bestuur van Vereniging AEGON telt zeven leden, waarvan vijf leden, inclusief de voorzitter en de vice-voorzitter, niet aan de
AEGON Groep verbonden zijn of zijn geweest. De twee overige leden zijn tevens lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. Bij staking
van stemmen in het Bestuur beslist de Algemene Ledenvergadering. 

OVERIGE BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS

Op basis van de deponeringen bij de SEC zijn de volgende grote aandeelhouders van AEGON op 31 december 2004 bekend:

• Capital International Group, Inc. houdstermaatschappij van meerdere vermogensbeheerders, houdt 96.440.510 gewone aandelen
voor rekening van derden (6,2%).

• Brandes Investment Partners, L.P. beleggingsadviseurs, houdt 90.203.735 gewone aandelen voor rekening van derden (5,8%).
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ACCOUNTANTSVERKLARING

OPDRACHT

Wij hebben de jaarrekening 2004 van AEGON N.V. te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van de leiding van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

WERKZAAMHEDEN

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens
deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle
een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van
belangrijke schattingen die de leiding van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

OORDEEL

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december
2004 en van het resultaat over 2004 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

DEN HAAG, 2 MAART 2005

ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS

namens deze

Alexander F.J. van Overmeire RA Chris J. Westerman RA
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AANVULLENDE INFORMATIE

INFORMATIE OP AMERIKAANSE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De geconsolideerde jaarrekening van AEGON N.V. is opgesteld overeenkomstig de Nederlandse waarderingsgrondslagen welke op een
aantal punten afwijken van de Amerikaanse waarderingsgrondslagen (US GAAP). Het navolgende beknopte overzicht geeft de effecten
weer op het eigen vermogen en de nettowinst bij toepassing van US GAAP. Deze informatie is uitgewerkt in het bij de Securities and
Exchange Commission als Form 20-F te deponeren verslag. Zoals gebruikelijk is dit document op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en kan
ook worden opgehaald uit de EDGAR database van de SEC op www.sec.gov en via www.aegon.com

Eigen
vermogen

31 december Nettowinst
In miljoenen euro’s 2004 20031 2004 20031 20021

Bedragen volgens jaarrekening op Nederlandse grondslagen 14.413 13.947 1.663 1.033 —228

Aanpassingen voor:
Onroerende goederen —843 —817 —39 —33 —48

Obligaties en leningen o/s — waardering 3.959 3.824 — — —

— gerealiseerde winsten en (verliezen) 1.472 1.132 245 893 8

Overlopende acquisitiekosten —2.111 —2.253 —210 —308 —626

Goodwill 2.939 2.959 — —219 —670

Technische voorzieningen 72 715 —58 1 534

Gerealiseerde winsten en (verliezen) op aandelen en onroerende goederen — — 13 145 —150

Derivaten —142 —239 5 90 32

Latente belastingverplichtingen —632 —670 —47 —33 —30

Latente belastingverplichtingen over US GAAP aanpassingen —680 —771 130 —266 —184

Overige verschillen, per saldo —131 9 12 228 329

BEDRAGEN VOLGENS AMERIKAANSE GRONDSLAGEN 18.316 17.836

Winst vóór effect van grondslagwijzigingen 1.714 1.531 —1.033

Cumulatief effect toepassing SOP 03-01 —207 — —

Cumulatief effect toepassing DIG B36 —77 — —

Cumulatief effect van eerste toepassing van FAS 142 (goodwill) — — —1.295

NETTOWINST VOLGENS AMERIKAANSE GRONDSLAGEN 1.430 1.531 —2.328

Overige componenten winst in uitgebreide zin, na belasting:
Omrekenverschillen vreemde valuta —971 —2.384 —2.749

Niet gerealiseerde winsten en verliezen op effecten beschikbaar 
voor verkoop, betreffende het boekjaar 911 1.223 —673

Herrubricering vermogenswinsten en -verliezen begrepen in de nettowinst —526 7 1.193

Netto ongerealiseerde winst uit cash flow hedges 66 26 —

Aanpassing minimum pensioenverplichting —47 — —

Overige componenten winst in uitgebreide zin, na belasting —567 —1.128 —2.229

WINST IN UITGEBREIDE ZIN VOLGENS AMERIKAANSE GRONDSLAGEN 863 403 —4.557

1 Eigen vermogen en nettowinst volgens Nederlandse grondslagen zijn aangepast in verband met de wijziging in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, die met
ingang van 1 januari 2004 zijn toegepast. De wijzigingen in grondslagen hadden geen invloed op in voorgaande jaren verantwoorde eigen vermogen en nettowinst volgens
Amerikaanse grondslagen. Dit heeft ertoe geleid dat de aanpassingen vanwege de grondslagwijzingen zijn verwerkt in de betreffende posten van de aansluiting tussen de
bedragen volgens Nederlandse en volgens Amerikaanse grondslagen. Zie bladzijde 92 voor de aansluiting tussen de in 2003 oorspronkelijk gerapporteerde bedragen volgens
Nederlandse grondslagen en de aangepaste bedragen vanwege de grondslagwijzigingen.

De belangrijkste verschillen tussen de bedragen volgens de jaarrekening op Nederlandse grondslagen en Amerikaanse grondslagen in
2004 vergeleken met voorgaande jaren zijn:
Het netto resultaat over 2004 op basis van US GAAP grondslagen bedroeg EUR 1.430 miljoen, ten opzichte van een nettowinst van
EUR 1.531 miljoen over 2003.
De gerealiseerde resultaten op vastrentende waarden, onder aftrek van de geamortiseerde ruilresultaten bedroegen EUR 245 miljoen in
2004 (2003: EUR 893 miljoen, 2002: EUR 8 miljoen). Op basis van Nederlandse grondslagen worden gerealiseerde resultaten als
overlopende ruilresultaten in de balans verantwoord en ten gunste of ten last van het resultaat gebracht in een periode overeenkomend
met de benaderde resterende looptijd van de verkochte beleggingen. Op US GAAP grondslagen worden gerealiseerde resultaten direct
verantwoord in de winst- en verliesrekening.
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Volgens Nederlandse grondslagen wordt goodwill direct ten laste van het eigen vermogen gebracht op het moment van acquisitie. Lasten
uit hoofde van afwaardering van goodwill worden geboekt op basis van US GAAP. De vereiste goodwill impairment test in het vierde
kwartaal van 2004 volgens FAS 142, heeft niet geleid tot een afboeking ten laste van het resultaat (2003: EUR 219 miljoen afboeking). In
2003 is deze afwaardering verantwoord als bedrijfskosten volgens US GAAP.

Het volgende is een samenvatting van de verschillen tussen Nederlandse waarderingsgrondslagen en US GAAP die een effect hebben
op het gerapporteerde eigen vermogen of op de nettowinst.

ONROERENDE GOEDEREN

Onroerende goederen worden op Nederlandse grondslagen gewaardeerd tegen marktwaarde, die is gebaseerd op de verkoopwaarde
onder normale marktomstandigheden. Nieuwe onroerende goederen worden gewaardeerd tegen stichtingskosten inclusief rente tijdens
de bouw of tegen aanschaffingsprijs.
Ongerealiseerde winsten en verliezen op de beleggingen in onroerende goederen evenals de uit afdekkingstransacties voortvloeiende
resultaten, kosten en valutaverschillen worden in de herwaarderingsreserve verantwoord, rekening houdend met de (latente)
belastingverplichting. Gerealiseerde resultaten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Op Amerikaanse grondslagen worden onroerend goederen gewaardeerd op kostprijs minus afschrijving en aangepast voor duurzame
waardeverminderingen. Afschrijving geschiedt over de geschatte economische levensduur van het onroerend goed. Gerealiseerde
winsten of verliezen en alle overige operationele opbrengsten en kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De getoonde aanpassing in de kolom van het eigen vermogen geeft de afname weer van de marktwaarde tot de kostprijs minus
afschrijving.

De aanpassing in de nettowinst kolom geeft de jaarlijkse afschrijvingslast weer alsmede de verschillen in resultaten bij verkoop die
voortvloeien uit het terugnemen van de cumulatieve afschrijvingslasten onder Amerikaanse grondslagen.

OBLIGATIES EN LENINGEN OP SCHULDBEKENTENIS — WAARDERING

Obligaties en leningen op schuldbekentenis worden op Nederlandse grondslagen gewaardeerd tegen amortisatiewaarde, verminderd met
voorzieningen voor oninbare bedragen. Onder de amortisatiewaarde wordt verstaan de contante waarde per balansdatum van de
toekomstige intrest- en aflossingsbestanddelen, vastgesteld op basis van de effectieve rentevoet op het moment van verkrijging.

Op Amerikaanse grondslagen worden obligaties en leningen op schuldbekentenis in drie categorieën ingedeeld en als volgt in de cijfers
verwerkt:

• obligaties en leningen op schuldbekentenis waarvoor AEGON de intentie en de mogelijkheid heeft om deze vast te houden tot de
aflossingsdatum worden opgenomen tegen amortisatiewaarde.

• obligaties en leningen op schuldbekentenis welke voornamelijk worden gekocht en aangehouden om deze op korte termijn te
verkopen worden aangemerkt als handelsportefeuille en op fair value gewaardeerd, waarbij de ongerealiseerde winsten en verliezen
in het resultaat worden opgenomen.

• obligaties en leningen op schuldbekentenis die niet vallen in de categorie ‘vasthouden tot aflossingsdatum’ of handelsportefeuille
worden aangemerkt als “beschikbaar voor verkoop” en op fair value gewaardeerd, waarbij de ongerealiseerde winsten en verliezen in
het eigen vermogen worden opgenomen.

AEGON heeft het overgrote deel van zijn obligaties en leningen op schuldbekentenis aangemerkt als “beschikbaar voor verkoop” en het
restant als handelsportefeuille. Wanneer er bewijs is van een duurzame waardevermindering van een obligatie of lening op
schuldbekentenis vindt er een afwaardering plaats tot de fair value die ten laste komt van de winst van het huidige boekjaar.

De aanpassing in de kolom van het eigen vermogen stelt het verschil voor tussen de amortisatiewaarde verminderd met de
afschrijvingen voor oninbare bedragen en de fair value.

OBLIGATIES EN LENINGEN OP SCHULDBEKENTENIS — GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN

Bij ruiltransacties gerealiseerde rendementsverschillen op obligaties en leningen op schuldbekentenis, tenzij een verlies wordt geacht te
zijn voortgekomen uit een verslechterde kredietwaardigheid, worden op Nederlandse grondslagen ten gunste of ten laste van het
resultaat gebracht in een periode overeenkomend met de benaderde resterende looptijd van de verkochte beleggingen.

Op Amerikaanse waarderingsgrondslagen worden gerealiseerde winsten en verliezen bij verkoop van obligaties en leningen op
schuldbekentenis opgenomen in het resultaat van de periode waarin de verkopen plaats vonden. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde
winsten en verliezen op obligaties en leningen op schuldbekentenis welke worden aangemerkt als handelsportefeuille worden
opgenomen in de nettowinst.

De aanpassing in de kolom van het eigen vermogen betreft de herschikking van de overlopende verkoopresultaten van de obligaties
en leningen op schuldbekentenis van schulden naar eigen vermogen.

De aanpassing in de nettowinst kolom stelt het verschil voor tussen de vrijval van de overlopende verkoopresultaten op Nederlandse
grondslagen en de gerealiseerde resultaten op Amerikaane grondslagen. Bovendien bevat het bedrag de winsten en verliezen uit de
handelsportefeuille.
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AANVULLENDE INFORMATIE

OVERLOPENDE ACQUISITIEKOSTEN EN WAARDE VAN DE AANGEKOCHTE VERZEKERINGSPORTEFEUILLES ‘VALUE OF BUSINESS ACQUIRED’

Volgens Nederlandse waarderingsgrondslagen worden kosten die direct of indirect samenhangen met het afsluiten of verlengen van
verzekeringen geactiveerd voor zover zij worden terugverdiend uit toekomstige kostenopslagen in de premies of uit het verwachte
brutoresultaat, afhankelijk van de aard van de polis. Acquisitiekosten worden eveneens geactiveerd voor bepaalde beleggingsproducten
zonder verzekeringselement welke gerelateerd zijn aan 401(k) pensioenregelingen in de Verenigde Staten. De overlopende
acquisitiekosten worden afgeschreven over de looptijd van de betreffende polissen, met als maximum de periode van premiebetaling
voor traditionele levensverzekeringen en vaste universal life polissen, dan wel voor unit-linked producten, variabele universal life polissen
en vaste en variabele annuities in verhouding tot de verwachte brutoresultaten.

De overlopende acquisitiekosten van traditionele en vaste universal life producten in alle landen worden ten minste jaarlijks per
landenunit en productgroep getest om de terugverdiencapaciteit in te schatten. Een niet gedekt bedrag wordt als een last in het jaar van
vaststelling verantwoord. In de Verenigde Staten en Canada worden de geactiveerde acquisitiekosten voor vaste en variabele annuities,
variabele universal life polissen en unit-linked contracten afgeschreven met een constant percentage gebaseerd op de contante waarde
van de geschatte brutoresultaten zoals die naar verwachting worden gerealiseerd gedurende de looptijd van de polissen. Waar nodig
worden de veronderstellingen welke worden gebruikt voor de bepaling van de geschatte brutoresultaten aangepast. Een belangrijke
veronderstelling met betrekking tot de geschatte toekomstige winsten van variabele annuities en levensverzekeringen is de lange termijn
groeivoet op jaarbasis van de onderliggende activa. De aanpassing van de veronderstellingen kan van invloed zijn op het oorspronkelijke
afschrijvingspatroon, wat kan leiden tot het openbreken ervan (‘unlocking’). Het verschil tussen het oorspronkelijke afschrijvingspatroon
en het herziene patroon, dat is gebaseerd op werkelijk verdiende brutowinsten tot dusver en herziene schattingen van toekomstige
brutowinsten, wordt volledig in de winst- en verliesrekening verwerkt als een last of een bate. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de andere landen wordt de invloed van de bewegingen in de aandelenmarkten op de geschatte brutoresultaten bewaakt door het jaarlijks
of, indien noodzakelijk, op kwartaalbasis testen van de terugverdiencapaciteit; een negatieve uitkomst wordt onmiddellijk als extra
afschrijving ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Waar nodig worden de veronderstellingen welke worden gebruikt voor de
bepaling van de geschatte brutoresultaten aangepast.

Voor traditionele en vaste universal life producten in alle landen zijn de Amerikaanse waarderingsgrondslagen hetzelfde als de
Nederlandse waarderingsgrondslagen. Voor vaste en variabele annuities, variabele universal life polissen en unit-linked contracten die
verkocht worden in de Verenigde Staten en Canada zijn de Amerikaanse en Nederlandse waarderingsgrondslagen gelijk. Voor variabele
universal life polissen en unit-linked contracten die verkocht worden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de overige landen vindt
‘unlocking’ plaats door middel van een herzien eerste kosten afschrijvingsschema gebaseerd op de werkelijke brutowinsten tot dusver en
herziene schattingen van toekomstige brutowinsten. Acquisitiekosten voor beleggingsproducten zonder verzekeringselement welke
gerelateerd zijn aan 401(k) pensioenregelingen in de Verenigde Staten worden onmiddellijk als kosten genomen en niet geactiveerd en
afgeschreven zoals volgens Nederlandse waarderingsgrondslagen.

De aanpassing in de kolom van het eigen vermogen en de aanpassing in de nettowinst kolom bevatten het effect van de ‘unlocking’
van de overlopende acquisitiekosten voor vaste universal life en unit-linked producten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en het
verschil in behandeling van de eerste kosten voor beleggingsproducten zonder verzekeringselement gerelateerd aan 401(k) pensioen-
regelingen in de Verenigde Staten. Tevens is hier de eerste kosten aanpassing opgenomen die, in overeenstemming met de gevestigde
praktijk na het van kracht worden van SFAS 1 15, het verschil in afschrijving weergeeft welke nodig zou zijn als de ongerealiseerde
winsten en verliezen op obligaties en leningen op schuldbekentenis gerealiseerd zouden zijn. Het negatieve effect op het eigen vermogen
volgens Amerikaanse waarderingsgrondslagen met betrekking tot SFAS 1 15 is EUR —1.371 miljoen (2003: EUR —1.421 miljoen).

GOODWILL

Goodwill wordt op Nederlandse grondslagen in het jaar van aankoop geheel ten laste van het eigen vermogen gebracht.
Op Amerikaanse grondslagen wordt goodwill geactiveerd en indien nodig aangepast voor duurzame waardevermindering. Voor

1 januari 2002 werd goodwill afgeschreven over de periode waarin naar verwachting van de voordelen wordt genoten, met een maximum
van 20 jaar. Goodwill werd getest op duurzame waardevermindering op basis van niet contant gemaakte kasstromen.

Vanaf 1 januari 2002 wordt goodwill beoordeeld en getest op duurzame waardevermindering volgens de fair value benadering
conform de toepassing van SFAS No. 142, ‘Goodwill and Other Intangible Assets’. Goodwill moet in ieder geval jaarlijks worden getest op
duurzame waardevermindering of vaker als gewijzigde omstandigheden aangeven dat een duurzame waardevermindering nodig kan zijn.
Het testen op duurzame waardevermindering vereist dat de fair value wordt bepaald van iedere geïdentificeerde rapportage eenheid. De
rapportage eenheden die AEGON heeft geïdentificeerd, gebaseerd op de SFAS 142 regels, zijn: AEGON USA, AEGON Canada, AEGON
Nederland, de verzekeringsmaatschappijen van AEGON UK en de distributiemaatschappijen van AEGON UK en Overige landen. De fair
value van de verzekeringsactiviteiten wordt bepaald met behulp van waarderingstechnieken die consistent zijn met het bepalen van de
marktwaarde voor verzekeringsmaatschappijen, een gedisconteerde kasstromen model met veronderstellingen ten aanzien van
disconteringsvoet, waarde van de bestaande portefeuille en verwachtingen voor toekomstige groeivoeten en termijn. Bij de waardering
wordt gebruik gemaakt van de beste beschikbare informatie, met inbegrip van veronderstellingen en ramingen welke het management
redelijk en verdedigbaar acht. De veronderstellingen die gebruikt worden bij de bepaling van de fair value vergen aanzienlijke
inschattingen en ramingen. De gehanteerde disconteringsvoeten worden verondersteld de marktdisconteringsvoeten te zijn, die gebruikt
zouden worden om zaken van gelijke aard en omvang te waarderen.

De goodwill afschrijving in 2002 betreft voornamelijk de duurzame waardeverminderingen van Transamerica niet-
verzekeringsactiviteiten (EUR 1.234 miljoen) en van de verzekeringsactiviteiten van AEGON USA.
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TECHNISCHE VOORZIENINGEN

De voorziening voor levensverzekering bestaat uit de contante waarde van de toekomstige uitkeringen aan polishouders of andere
begunstigden inclusief de daarmee verband houdende kosten, verminderd met de contante waarde van de toekomstige nettopremies. De
voorziening is berekend met toepassing van actuariële methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van veronderstellingen zoals
schattingen van premies, sterfte, beleggingsresultaten, polisverval, afkopen en kosten. Deze veronderstellingen zijn oorspronkelijk
gebaseerd op de best mogelijke schattingen van toekomstige werkelijke uitkomsten op het moment van afsluiten van de polis, waarbij in
sommige gevallen rekening wordt gehouden met een marge voor negatieve ontwikkelingen. De gehanteerde veronderstellingen worden
regelmatig getoetst met de werkelijke ontwikkelingen en, indien nodig, afhankelijk van het soort product, bijgesteld. 

Voor polissen waarbij uitkeringsbedragen zijn gegarandeerd tijdens de looptijd of bij expiratie bevat de premie ook opslagen voor de
verwachte kosten van de garanties. De prijsstelling van de garantie is gebaseerd op veronderstellingen van toekomstige
beleggingsresultaten inclusief veronderstellingen inzake resultaten uit herbelegging. 

De voorziening voor levensverzekering omvat eveneens de voorziening voor lopende risico’s en de voorziening voor te betalen
uitkeringen. Ingeval de periode van premiebetaling korter is dan de looptijd van de polis wordt een voorziening voor toekomstige
administratiekosten gevormd om de geschatte toekomstige kosten na de periode van premiebetaling te dekken. Er wordt tevens een
voorziening gevormd met betrekking tot toekomstige kosten in verband met de verwerking van uitkeringen.

In de technische voorziening levensverzekering zijn voorzieningen opgenomen voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot
polissen waarvan de polishouder het beleggingsrisico draagt. In een aantal landen worden producten verkocht die minimum garanties
bevatten. De reguliere technische voorzieningen voor deze producten zijn verantwoord onder technische voorzieningen met beleggingen
voor rekening van polishouders. 

In de Verenigde Staten is een gegarandeerde minimum overlijdensuitkering een gebruikelijk element van variabele annuities. Een
dergelijke overlijdensuitkering bestaat uit het hoogste van enerzijds het bedrag in de technische voorziening en anderzijds het
gegarandeerde bedrag. Veel variabele annuity producten bevatten ook een gegarandeerde minimum inkomensuitkering die voorziet in
minimum uitkeringen als de polishouder ervoor kiest de polis om te zetten in een direct ingaande annuity. Het gegarandeerde bedrag
wordt berekend op basis van de stortingen door de polishouder verminderd met de opgenomen bedragen en bevat in sommige gevallen
een opwaarderingsclausule waarbij het garantiebedrag wordt verhoogd met intrest of met een bepaalde waarde-aangroei.

Het Statement of Position 03-01 (SOP 03-01), uitgevaardigd door het Accounting Standards Executive Committee (AcSEC) heeft het
vaststellen van voorzieningen voor sterfte met betrekking tot universal life contracten en voor gegarandeerde minimumuitkeringen bij
leven en bij overlijden met betrekking tot variable annuity en variable life contracten in de Verenigde Staten gewijzigd.

De voorziening voor gegarandeerde minimum overlijdensuitkeringen wordt bepaald door schatting van de verwachte waarde van de
overlijdensuitkeringen boven het geraamde rekeningsaldo van de polis. Hierbij wordt wordt rekening gehouden met het verwachte
bedrag aan overlijdensuitkeringen over de gehele periode van aangroei, gebaseerd op de in totaal te verwachten overlijdensgevallen. De
gebruikte schattingen worden periodiek beoordeeld en de aanvullende voorziening wordt ten laste of ten gunste van de winst- en
verliesrekening bijgesteld indien er aanwijzingen zijn dat eerdere veronderstellingen moeten worden herzien. De veronderstellingen die
zijn gebruikt voor de schatting van de voorziening op 31 december 2004 zijn consistent met de voor afschrijving van overlopende
acquisitiekosten gehanteerde veronderstellingen, inclusief die van de terugkeer tot het gemiddelde. De veronderstellingen voor
beleggingsopbrengsten en volatiliteit zijn overeenkomstig de ervaringen uit het verleden. De uit te keren bedragen gehanteerd bij het
berekenen van de verplichtingen zijn gebaseerd op de gemiddelde uitkeringen volgens een reeks van scenario’s.

De voorziening voor gegarandeerde minimum inkomensuitkeringen wordt bepaald door schatting van de verwachte waarde van de
lijfrenteuitkeringen boven het geraamde rekeningsaldo op de begindatum van de lijfrente. Hierbij wordt rekening gehouden met het
verwachte bedrag aan lijfrenteuitkeringen over de gehele periode van aangroei, gebaseerd op de in totaal te verwachten aantallen
lijfrenten. De gebruikte schattingen worden periodiek beoordeeld en de aanvullende voorziening wordt ten laste of ten gunste van de
winst- en verliesrekening bijgesteld indien er aanwijzingen zijn dat eerdere veronderstellingen moeten worden herzien. De
veronderstellingen die zijn gebruikt voor de schatting van de voorziening op 31 december 2004 zijn consistent met de voor
gegarandeerde minimum overlijdensuitkeringen gehanteerde veronderstellingen. Bovendien is voor de berekening van de voorziening
voor gegarandeerde minimum inkomensuitkeringen een percentage gebruikt met betrekking tot het mogelijk aantal gevallen dat de
polishouder kiest voor uitkering van een lijfrente.

Voor universal life polissen die een opslag bevatten voor een overlijdensuitkering op een wijze dat daaruit in de eerste jaren winsten
zullen voortkomen en verliezen in latere jaren dient nu een zodanige voorziening te worden gevormd in aanvulling op het rekeningsaldo
dat daaruit voor de verzekeraar compensatie komt voor de uitkeringen die in toekomstige perioden moeten worden gedaan. De
consequentie van SOP 03-01 is, dat een product dat deze test voor toekomstige jaren niet doorstaat een voorziening vereist die ertoe
leidt dat sterftemarges meer gelijkmatig over de duur van de verzekering worden gespreid. De voorziening is niet beperkt tot het bedrag
van de verliezen in de jaren met verlies op sterfte.

In Canada worden de variabele annuity producten verkocht onder de naam segregated funds. In de technische voorziening
levensverzekering is een voorziening opgenomen in verband met de garanties begrepen in deze producten. Voor deze voorziening
worden een boven- en ondergrens berekend met behulp van stochastische prospectieve methoden (met waarschijnlijkheden gewogen
berekeningen, gebruik makend van meerdere toekomstscenario’s) en actuele veronderstellingen. Binnen de boven- en ondergrens, de
zgn. corridor, wordt het toerekeningsprincipe toegepast, gebaseerd op tariefgrondslagen waarin begrepen directe en indirecte
beleggingsopbrengsten verminderd met gedane uitkeringen. Een overschot of een tekort ten opzichte van de corridor leiden tot een bate
of een last in de winst- en verliesrekening.
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AANVULLENDE INFORMATIE

In Nederland hebben polissen verbonden met het Fundplan een gegarandeerd rendement van 3% of 4% bij expiratie of bij eerder
overlijden van de verzekerde indien de betaalde premies gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar zijn belegd in het Mix Fund
en/of het Rente Fund. Voor deze garantie is een voorziening gevormd volgens de methode van stochastische modellering. De voorziening
is opgebouwd volgens het toerekeningsbeginsel gebaseerd op de prijsstelling, verminderd met de werkelijk gedane uitkeringen. Periodiek
wordt een bandbreedte bepaald voor de voorziening volgens de methode van stochastische modellering. Indien de voorziening zich
buiten de bandbreedte ontwikkelt zal een overschot of een tekort leiden tot tot een extra last of bate in de winst- en verliesrekening.
Minimum intrestgaranties op collectieve pensioencontracten in Nederland worden gegeven voor nominale uitkeringen gebaseerd op de
3% of 4% actuariële interest na pensionering van de werknemer. Overeenkomstig de aard van het product hebben deze garanties een
langetermijnhorizon van ongeveer 30 tot 60 jaar. De voorziening wordt opgebouwd met toepassing van het toerekeningsbeginsel
gebaseerd op de prijsstelling verminderd met verrichte uitkeringen.
De voorziening voor vaste annuities, GICs en financieringsovereenkomsten is gelijk aan de gestorte bedragen verhoogd met de
contractuele intrest.

Op Amerikaanse waarderingsgrondslagen worden de technische voorzieningen voor traditionele levensverzekeringsproducten
berekend volgens de gelijkblijvende premie methode met oorspronkelijke veronderstellingen voor beleggingsrendementen, sterfte, verval
en kosten en zijn inclusief een voorziening voor ongunstig verloop. Voor universal life producten en produkten met een
beleggingskarakter (annuities) zijn de technische voorzieningen gelijk aan de aan polishouders toekomende bedragen per balansdatum.
De technische voorziening in het Verenigd Koninkrijk wordt verminderd tot het aan polishouders toekomende bedrag. De technische
voorziening voor vaste annuities, GICs en financieringsovereenkomsten is hetzelfde als onder Nederlandse waarderingsgrondslagen.

De voorziening voor gegarandeerde uitkeringen bij leven of bij overlijden van variabele annuity en variabele leven contracten in de
Verenigde Staten is gelijk aan die volgens Nederlandse grondslagen. Volgens Amerikaanse grondslagen wordt het effect van de
toepassing van SOP 03-01 verantwoord als cumulatief effect van een stelselwijziging ingaande 1 januari 2004.

Tevens bevatten de technische voorzieningen volgens Amerikaanse waarderingsgrondslagen dat deel van waardeverandering van de
obligaties en leningen op schuldbekentenis dat moet worden toegerekend aan polishouders op grond van de effecten van de toepassing
van SFAS 1 15. Deze SFAS 1 15 invloed op het eigen vermogen volgens Amerikaanse waarderingsgrondslagen bedraagt op 31 december
2004 EUR —312 miljoen (ultimo 2003: EUR —300 miljoen).

Bovendien wordt, als in een polis een derivaat besloten is zoals gedefinieerd volgens Amerikaanse waarderingsgrondslagen, de polis
gesplitst en het derivaat op marktwaarde gewaardeerd en worden de veranderingen hierin verwerkt in de resultatenrekening. Deze
aanpassing is opgenomen op de regel derivaten in het overzicht.

GEREALISEERDE WINSTEN EN VERLIEZEN OP AANDELEN EN ONROERENDE GOEDEREN

Met ingang van 1 januari 2004 past AEGON niet langer de indirecte opbrengst methode toe met betrekking tot vermogenswinsten en
–verliezen op zakelijke waarden. Volgens de nieuwe waarderingsgrondslagen worden de ongerealiserde waardemutaties verantwoord in
de herwaarderingsreserve (onderdeel van het eigen vermogen). De gerealiseerde winsten en verliezen worden verantwoord in de winst-
en verliesrekening op het moment van realisatie. Directe beleggingsopbrengsten (intrest en dividend) wordt verantwoord in de winst- en
verliesrekening. De vergelijkende cijfers zijn conform de Nederlandse grondslagen aangepast.

De Amerikaanse grondslagen voor aandelen zijn consistent met de Nederlandse grondslagen, met uitzondering van aandelen die
behoren tot een handelsportefeuille. De wijzigingen in de marktwaarde daarvan worden van periode tot periode verantwoord in de winst-
en verliesrekening. Onroerende goederen worden gewaardeerd op kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen; winsten en verliezen
worden uitsluitend verantwoord bij verkoop.
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DERIVATEN

AEGON maakt gebruik van financiële derivaten zoals swaps, opties, futures en valutaderivaten voor het afdekken van posities die
samenhangen met beleggingen, verplichtingen en opgenomen leningen. Op Nederlandse waarderingsgrondslagen worden derivaten in
het algemeen gewaardeerd op dezelfde grondslag als het financiële instrument waar het derivaat betrekking op heeft. De boekwaarden
van de derivaten worden in de balans verantwoord onder hetzelfde hoofd als de betreffende onderliggende waarden. Bedragen in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de betreffende koers op balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde resulaten op
financiële derivaten worden in dezelfde periode en op dezelfde wijze verantwoord als de gerelateerde beleggingen, verplichtingen en
schulden.

Op Amerikaanse waarderingsgrondslagen moeten alle derivaten, inclusief de in de polissen besloten derivaten, worden verantwoord
hetzij als een aktiefpost hetzij als een passiefpost en gewaardeerd tegen fair value. Derivaten die volgens Amerikaanse grondslagen niet
voldoen aan de criteria voor ‘hedge accounting’ moeten via de winst- en verliesrekening op fair value worden gebracht. Als het derivaat
wel een hedge is worden, afhankelijk van de aard van de hedge, veranderingen in de fair value van de derivaten ofwel gecompenseerd
door de verandering in de fair value van de afgedekte activa, passiva of ‘firm commitments’ via de winst- en verliesrekening ofwel
verantwoord in de overige componenten van de winst in uitgebreide zin en in de winst- en verliesrekening verwerkt zodra de afgedekte
transactie tot resultaat leidt. Elk gedeelte van de verandering in de fair value van een derivaat dat beschouwd wordt als ineffectief om
het afgedekte risico te compenseren wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verantwoord.

LATENTE BELASTINGVERPLICHTINGEN

De latente belastingverplichtingen op Nederlandse waarderingsgrondslagen worden vastgesteld op basis van het verschil tussen de
commerciële en fiscale waardering van de daarvoor in aanmerking komende activa en passiva. De voorziening is gelijk aan de contante
waarde van de toekomstige belastingverplichtingen. Voor de berekening van de verplichting worden, rekening houdend met de geschatte
looptijden, percentages gehanteerd die variëren van 0% tot het nominale tarief over het eerder genoemde verschil tussen de
commerciële en fiscale waardering.

Amerikaanse waarderingsgrondslagen vereisen een ‘activa en passiva’ benadering voor het bepalen en rapporteren van belastingen.
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden berekend op basis van de naar verwachting geldende percentages voor de
belastbare winst op het tijdstip waarop de latente belastingvordering of -verplichting naar verwachting wordt gerealiseerd of afgewikkeld
en deze percentages worden niet contant gemaakt. Waar nodig worden de latente belastingvorderingen verminderd met een voorziening
om het feit weer te geven dat (een deel van) de vorderingen niet verwacht worden te worden geëffectueerd.

OVERIGE VERSCHILLEN, PER SALDO

Afhankelijk van de gehanteerde grondslagen kunnen sommige uitgaven verantwoord worden in verschillende perioden of op
verschillende wijze.

De winst in uitgebreide zin (comprehensive income) is de wijziging in het eigen vermogen gedurende het jaar uit transacties en
overige gebeurtenissen en omstandigheden die geen verband houden met de aandeelhouders. Deze winst omvat alle wijzigingen in het
eigen vermogen behalve die voortkomen uit stortingen door dan wel uitdeling aan aandeelhouders.
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RESULTATEN PER KWARTAAL
Bedragen in miljoenen
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2004 USD 2004 EUR
I II III IV Totaal I II III IV Totaal

WINST

Levensverzekering
554 547 597 556 2.254 (inclusief annuities) 443 454 489 427 1.813

Ziektekosten- en
93 96 84 93 366 ongevallenverzekering 74 80 69 71 294

26 33 42 32 133 Schadeverzekeringen 21 27 34 25 107

6 5 6 10 27 Bankactiviteiten 5 4 5 8 22

—157 —112 —132 —162 —563 Financieringslasten en Overig —126 —93 —108 —126 —453

Winst vóór gerealiseerde 
winsten en verliezen op aandelen 

522 569 597 529 2.217 en onroerend goed 417 472 489 405 1.783

Gerealiseerde winsten en verliezen
111 127 165 343 746 op aandelen en onroerend goed 89 105 135 271 600

Winst vóór belastingen 
633 696 762 872 2.963 en bijzondere posten 506 577 624 676 2.383

0 0 0 —271 —271 Bijzondere posten 0 0 0 —218 —218

633 696 762 601 2.692 Winst vóór belastingen 506 577 624 458 2.165

—190 —170 —214 —61 —635 Belastingen —152 —141 —176 —42 —511

0 0 0 11 11 Niet geconsolideerde deelnemingen 0 0 0 9 9

443 526 548 551 2.068 NETTOWINST 354 436 448 425 1.663

OMZET

7.736 6.734 6.874 8.126 29.470 Levensverzekering 6.186 5.607 5.628 6.276 23.697

Ziektekosten- en
911 826 813 809 3.359 ongevallenverzekering 728 688 665 620 2.701

316 266 245 266 1.093 Schadeverzekeringen 253 221 201 204 879

91 82 84 96 353 Bankactiviteiten 73 68 69 74 284

118 124 118 54 414 Overige activiteiten 94 103 97 39 333

Gerealiseerde winsten en verliezen
111 127 179 353 770 op aandelen en onroerend goed 89 105 146 279 619

9.283 8.159 8.313 9.704 35.459 TOTAAL OMZET 7.423 6.792 6.806 7.492 28.513

Opbrengst beleggingen voor
2.281 299 1.419 6.552 10.551 rekening van polishouders 1.824 279 1.161 5.220 8.484

Annuities, GICs en spaartegoeden:
5.519 5.849 5.875 4.484 21.727 — Bruto stortingen 4.413 4.852 4.808 3.398 17.471

125 446 79 —1.578 —928 — Netto stortingen 100 365 66 —1.277 —746

1.757 1.778 1.762 1.861 7.158 Provisies en kosten 1.405 1.476 1.442 1.433 5.756

18.391 18.346 18.645 19.632 Eigen vermogen 15.045 15.093 15.025 14.413

2.930 2.918 3.606 4.721 Achtergestelde leningen 2.397 2.401 2.906 3.466

21.321 21.264 22.251 24.353 AANSPRAKELIJK VERMOGEN 17.442 17.494 17.931 17.879

CIJFERS PER GEWOON AANDEEL

0,28 0,33 0,36 0,34 1,31 Nettowinst 0,22 0,28 0,29 0,26 1,05

10,63 10,47 10,50 10,98 Eigen vermogen 8,70 8,61 8,46 8,06

KOERS USD

1,2224 1,2155 1,2409 1,3621 Slotkoers
1,2506 1,2270 1,2252 1,2436 Gewogen gemiddelde
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2003 USD 2003 EUR
I II III IV Totaal I II III IV Totaal

WINST

Levensverzekering
384 367 471 516 1.738 (inclusief annuities) 358 322 420 437 1.537

Ziektekosten- en
59 57 87 108 311 ongevallenverzekering 55 50 78 92 275

16 32 18 2 68 Schadeverzekeringen 15 28 16 1 60

0 2 10 11 23 Bankactiviteiten 0 2 9 9 20

—128 —113 —136 —109 —486 Financieringslasten en Overig —119 —99 —121 —90 —429

Winst vóór gerealiseerde 
winsten en verliezen op aandelen 

331 345 450 528 1.654 en onroerend goed 309 303 402 449 1.463

Gerealiseerde winsten en verliezen
—133 —180 111 —103 —305 op aandelen en onroerend goed —124 —159 101 —88 —270

198 165 561 425 1.349 Winst vóór belastingen 185 144 503 361 1.193

—94 —93 —124 —117 —428 Belastingen —88 —81 —111 —98 —378

78 109 49 11 247 Transamerica Finance Corporation 73 96 43 6 218

182 181 486 319 1.168 NETTOWINST 170 159 435 269 1.033

OMZET

7.026 6.381 6.291 7.029 26.727 Levensverzekering 6.548 5.585 5.597 5.899 23.629

Ziektekosten- en
881 789 796 840 3.306 ongevallenverzekering 821 690 708 704 2.923

265 255 213 237 970 Schadeverzekeringen 247 224 189 198 858

101 103 99 98 401 Bankactiviteiten 94 91 88 81 354

2 1 7 28 38 Overige activiteiten 2 1 6 25 34

Gerealiseerde winsten en verliezen
—133 —180 111 —103 —305 op aandelen en onroerend goed —124 —159 101 —88 —270

8.142 7.349 7.517 8.129 31.137 TOTAAL OMZET 7.588 6.432 6.689 6.819 27.528

Opbrengst beleggingen voor
—1.662 7.724 2.429 6.053 14.544 rekening van polishouders —1.549 7.035 2.157 5.215 12.858

Annuities, GICs en spaartegoeden:
7.787 6.790 5.084 4.620 24.281 — Bruto stortingen 7.257 5.935 4.505 3.770 21.467

2.706 1.470 16 —1.609 2.583 — Netto stortingen 2.522 1.257 —6 —1.489 2.284

1.365 1.491 1.409 1.763 6.028 Provisies en kosten 1.272 1.313 1.254 1.491 5.330

14.276 15.335 15.631 17.615 Eigen vermogen 13.103 13.420 13.415 13.947

2.826 2.909 2.839 3.002 Achtergestelde leningen 2.594 2.546 2.436 2.377

17.102 18.244 18.470 20.617 AANSPRAKELIJK VERMOGEN 15.697 15.966 15.851 16.324

CIJFERS PER GEWOON AANDEEL

0,11 0,10 0,31 0,20 0,72 Nettowinst 0,10 0,09 0,28 0,17 0,64

8,15 8,78 8,87 10,05 Eigen vermogen 7,48 7,68 7,61 7,96

KOERS USD

1,0895 1,1427 1,1652 1,2630 Slotkoers
1,0730 1,1050 1,1110 1,1311 Gewogen gemiddelde
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BELANGRIJKE DATA
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BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2004

14 januari Verkoop van het merendeel van de bedrijfsfinancieringsactiviteiten van TFC voltooid
28 januari Overeenstemming bereikt over strategische samenwerking CAM en AEGON 
12 maart AEGON rapporteert resultaten over 2003
12 maart Voorgenomen wijzigingen in samenstelling Raad van Commissarissen AEGON N.V.
18 maart Voorgenomen wijzigingen in samenstelling Raad van Commissarissen AEGON N.V.
22 april Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
10 mei Aandelenfractie slotdividend 2003 AEGON N.V. vastgesteld op 1/51
12 mei AEGON rapporteert resultaten eerste kwartaal 2004 
7 juni AEGON publiceert zijn embedded value 2003
9 juni CAM en AEGON richten holding op voor samenwerking

12 juli AEGON geeft voor EUR 450 miljoen en USD 250 miljoen Junior Perpetual Capital Securities uit 
13 juli AEGON verhoogt uitgifte euro tranche van Junior Perpetual Capital Securities tot EUR 500 miljoen
12 augustus AEGON rapporteert resultaten eerste zes maanden 2004
20 september Aandelenfractie interim-dividend 2004 AEGON N.V. vastgesteld op 1/42

8 oktober AEGON N.V. verhoogt uitgifte van Junior Perpetual Capital Securities tot EUR 950 miljoen en USD 500 miljoen 
20 oktober AEGON's joint venture in China sluit landelijke samenwerkingsovereenkomst met Agricultural Bank of China

4 november AEGON verkoopt de activiteiten van Transamerica Finance Corporation op het gebied van leasing van
zeecontainers

1 1 november AEGON rapporteert resultaten eerste negen maanden 2004
26 november AEGON N.V. geeft EUR 500 miljoen 4,125% Eurobonds uit

6 december AEGON-CNOOC ontvangt vergunning voor verkoop levensverzekeringen in Beijing
10 december Wijzigingen in de Raad van Commissarissen van AEGON N.V.
13 december La Mondiale en AEGON versterken hun samenwerkingsverband door plaatsing van nieuwe aandelen

La Mondiale Participations bij AEGON
30 december AEGON verkoopt schadeverzekeringsactiviteiten in Spanje aan Reale Mutua Group

BELANGRIJKE DATA 2005

14 april Publicatie 2004 IFRS cijfers
21 april Algemene Vergadering van Aandeelhouders
22 april Registratiedatum voor bepaling dividendgerechtigdheid
25 april Ex-dividenddatum (de in New York geregistreerde aandelen worden ‘Due Bills’ verhandeld van 20 april tot en

met 24 april)
25 april – 2 mei Keuzeperiode voor uitkering van slotdividend in contanten of in aandelen

3 mei – 9 mei Berekeningsperiode van dividendwaarde in aandelen
1 1 mei Bericht over eerste drie maanden 2005
1 1 mei Publicatie embedded value rapport
17 mei Beschikbaarstelling slotdividend 2004
1 1 augustus Bericht over eerste zes maanden 2005, aankondiging interim-dividend
12 augustus Registratiedatum voor bepaling gerechtigdheid tot interim-dividend 
15 augustus Ex-dividenddatum
23 september Beschikbaarstelling interim-dividend 
10 november Bericht over eerste negen maanden 2005

AANDEELHOUDERSVERGADERING

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. zal worden gehouden op donderdag 21 april 2005 om 10.00 uur
in het hoofdkantoor van AEGON N.V., AEGONplein 50 in Den Haag.
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