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AEGON IN HET KORT

AEGON N.V. is een van ’s werelds toonaangevende beursgenoteerde levens-
verzekeraars, 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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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. 
De cijfers over de jaren 2000 – 2001 zijn alleen aangepast voor de verandering in de waarderingsgrondslagen betreffende de verantwoording van gerealiseerde 
winsten en verliezen op aandelen en vastgoed.
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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.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER

DONALD J. SHEPARD 

VOORZITTER VAN DE 

RAAD VAN BESTUUR

Beste lezer,

Het doet mij genoegen u namens de 

Raad van Bestuur hierbij het AEGON

Jaaroverzicht 2004 aan te bieden.

Gedurende de verslagperiode is AEGON

zich met succes blijven richten op zijn

kernactiviteiten - levensverzekeringen en

pensioenen en spaar- en beleggings-

producten en op het realiseren van winst-

gevende 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 voor-

gestelde dividend over 2004 weerspiegelt

onze verbeterde cashflows, AEGON’s sterke

vermogenspositie en het vertrouwen in

onze activiteiten.

Het is duidelijk dat de verzekerings-

branche de afgelopen jaren een aantal

grote veranderingen heeft ondergaan.

Sinds onze laatste rapportage aan u zijn de

vooruitzichten voor AEGON dankzij

positieve economische en markt-

ontwikkelingen verder verbeterd. Hoewel er

nog ruimte is voor een verdere verbetering

van de omstandigheden, hadden wij te

maken met minder fluctuerende aandelen-

markten, tekenen van een gestage rente-

stijging 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 bedrijfs-

voering in het belang van alle belang-

hebbenden - 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.

Wij zien goede mogelijkheden voor

onze bedrijfstak. De vraag naar

vermogensopbouw- en vermogens-

beschermingsproducten zal verder

toenemen naarmate de vergrijzende

bevolking steeds meer behoefte heeft aan

uiteenlopende producten voor

pensioenopbouw en vermogens-

bescherming op langere termijn. Gelet op

de omvangrijke vermogens van de na-

oorlogse 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. 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER

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.

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 hoog-

waardige 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

samenwerkingsovereenkomst 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 samen-

werkingsverbanden 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 winst-

gevendheid te benutten. 

Met vriendelijke groet,

Donald J. Shepard
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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OVERVIEW 2004

AEGON STREEFT ER NAAR PASSENDE OPLOSSINGEN TE BIEDEN VOOR BESTAANDE
BEHOEFTEN IN TIJDEN DAT DE WERELD VOORTDUREND VERANDERT. DOOR
KWALITEIT TE BIEDEN BIJ DE UITVOERING VAN ONZE ACTIVITEITEN, ZORGEN WIJ
ERVOOR DAT KLANTEN, PARTNERS - ALLE BELANGHEBBENDEN VAN AEGON,
VERTROUWEN IN ONS BLIJVEN HOUDEN.
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NAAR EEN BETERE TOEKOMST

OM GOED TE KUNNEN INSPELEN OP DE VERANDERENDE
BEHOEFTEN, VINDT AEGON HET ESSENTIEEL OM DICHT BIJ
DE KLANT TE BLIJVEN. 
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AEGON, een van ‘s werelds toon-

aangevende aanbieders van levens-

verzekeringen, pensioenen en spaar- en

beleggingsproducten, biedt oplossingen

voor een groot aantal onvoorziene om-

standigheden waar particulieren, gezinnen,

kleine en grote bedrijven mee te maken

kunnen krijgen. Om er zeker van te kunnen

zijn dat we deze beloften kunnen nakomen

op het moment dat daaraan behoefte is, is

een strategie vereist waarbij wij ons

concentreren op datgene waar we goed in

zijn, en op een winstgevende groei van

AEGON wereldwijd.

Als tijden veranderen, veranderen ook

de behoeften van onze klanten. Om goed te

kunnen inspelen op deze veranderende

behoeften, vindt AEGON het essentieel om

dicht bij de klant te blijven. Op die manier

creëren we een betere toekomst.
Het feit dat overheden de verant-

woordelijkheid voor pensioenvoorzieningen

en andere vermogensbeschermings-

producten naar de private sector

verschuiven, in combinatie met de opkomst

van nieuwe en zich ontwikkelende markten,

biedt aanzienlijke kansen voor de hele

verzekeringsbranche. AEGON is goed

gepositioneerd om deze kansen te

benutten. Omdat mensen langer leven, is er

behoefte aan een ruimer aanbod van

vermogensbeschermingsproducten en dat

sluit goed aan bij AEGON’s bewezen

expertise op het gebied van (pre-)

pensioenproducten. Ook de markt voor

middeninkomens in de Verenigde Staten,

die zo’n 55 miljoen huishoudens vertegen-

woordigt met een gemiddeld inkomen

tussen USD 25.000 en USD 100.000, biedt

grote mogelijkheden. Een groot deel van

deze groep heeft het gevoel niet voldoende

spaargeld of andere adequate voor-

zieningen te hebben voor hun pensioen of

lange termijn financiële behoeften. Ten

slotte liggen er grote kansen in de

zogenoemde ‘ontsparingsmarkt’ – dat wil

zeggen mensen die een behoorlijk

vermogen hebben opgebouwd en dit willen

gebruiken om hun inkomen te verbeteren

als ze met pensioen gaan.

Wie AEGON wil begrijpen, moet de mensen

achter AEGON’s activiteiten in Amerika,

Europa en Azië kennen. De decentrale

structuur, die net zo goed een handelsmerk

van AEGON is als een manier van werken,

biedt voordelen en kansen voor zowel de

werknemers als de klanten van AEGON. Het

feit dat de verzekeringsbranche in luttele

jaren ingrijpend is veranderd, betekent dat

verzekeraars des te meer verantwoordelijk-

heid hebben om flexibel te blijven inspelen

op de gewijzigde omstandigheden en de

veranderende behoeften van hun klanten.

AEGON is daartoe in staat omdat hij kan

steunen op lokale managers, die de situatie

en de veranderende behoeften van de

klanten ter plaatse nauwlettend in het oog

houden. Door innovatieve producten te

ontwikkelen, een gedisciplineerd financieel

beheer te voeren en bovenal door kwaliteit

te leveren, zal AEGON zijn concurrentie-

voordeel kunnen behouden en tegelijkertijd

goed kunnen reageren op de voortdurend

veranderende markt en de uiteenlopende

wensen van zijn klanten.
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WERELDWIJD AANWEZIG

OF HET NU IN DEN HAAG, CEDAR RAPIDS, EDINBURGH, BOEDAPEST, 
MADRID OF TAIPEI IS, AEGON BLIJFT EROP GERICHT IN TE SPELEN OP DE
VERANDERENDE BEHOEFTEN VAN ZIJN KLANTEN EN ZICH AAN TE PASSEN 
AAN DE ECONOMISCHE- EN MARKTOMSTANDIGHEDEN WAARBINNEN DE
ONDERNEMING OPEREERT. 
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Een van de belangrijkste manieren waarop

wij er in slagen in te spelen op de

veranderende behoeften van onze klanten,

is door te steunen op een uitgebreid en

vertrouwd netwerk van distributiepartners.

De relaties die ons in staat stellen onze

producten zo efficiënt en rendabel mogelijk

op de markt te brengen, bestaan vaak al

twintig jaar of langer. Dit wijdvertakte

distributienetwerk, dat allerlei merken

omvat, is onmiskenbaar een van de sterkste

punten van AEGON. Wij zijn ervan

overtuigd dat distributie een essentiële

groeifactor voor onze onderneming blijft.

Het uitgangspunt van AEGON is

eigenlijk heel eenvoudig: wij willen

vooroplopen met een uitstekende service

en we willen waardevolle relaties opbouwen

met onze distributeurs; en niet de aandacht

trekken met aggresieve product-

eigenschappen en vergoedingen.

Wij streven ernaar distributeurs als

partners te behandelen en aanvullende

producten aan te bieden, waardoor zowel

hun bedrijf als ons bedrijf kan groeien.

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we de

klant waardevolle producten en diensten

leveren tegen de juiste prijs.

AEGON AMERIKA

In de Verenigde Staten bestrijkt AEGON’s

productaanbod vrijwel alle segmenten van

de levensverzekerings- en pensioenmarkt,

waaronder tijdelijke levensverzekeringen en

universal life producten, variabele

levensverzekeringen, fixed annuities en

variabele annuities, maar ook pensioen-

producten en producten voor institutionele

cliënten zoals guaranteed investment

contracts (GICs). Deze producten worden

verkocht via een van de meest gediver-

sifieerde distributiesystemen in de

Verenigde Staten. Daarbij wordt gewerkt

met onafhankelijke tussenpersonen, eigen

verkooporganisaties, financiële instellingen,

wirehouses, broker-dealers, worksite

marketing en directe verkoop. AEGON

Direct Marketing Services (ADMS) is op dit

moment de grootste directe aanbieder van

levensverzekeringen, ziektekosten- en

ongevallenverzekeringen in de Verenigde

Staten. Voortbouwend op de expertise die

in de Verenigde Staten zo goed heeft

gewerkt, zijn deze activiteiten uitgebreid

naar een aantal  andere markten. De ADMS

aanpak is voor AEGON een efficiënte en

flexibele manier om een nieuwe markt te

betreden, waarbij gebruik wordt gemaakt

van bestaande klant-gegevens en sterke

lokale partners.

AEGON NEDERLAND

AEGON Nederland beschikt over een breed

productassortiment en een uitgebreid

distributienetwerk dat zich op een groot

aantal klantensegmenten richt. Het merk

AEGON geniet in Nederland een zeer hoge

naamsbekendheid. 

AEGON Nederland heeft een sterke

distributiemix, die steunt op onafhankelijke

tussenpersonen, eigen verkooporganisaties,

worksite marketing, franchise en internet.

AEGON UK

In het Verenigd Koninkrijk heeft AEGON de

samenwerking met de onafhankelijke

financieel adviseurs (IFA’s), die hier een

belangrijke sector vormen, versterkt. Dit
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WERELDWIJD AANWEZIG

met het doel om goed gepositioneerd te

zijn om optimaal gebruik te maken van de

veranderingen die door depolarization in

het distributielandschap ontstaan.

Pensioenen vormen in het Verenigd

Koninkrijk het belangrijkste product van

AEGON UK en worden hoofdzakelijk via

onafhankelijke financieel adviseurs

verkocht. AEGON UK heeft in mei 2004

Origen opgericht, waarin vijf van zijn

belangrijkste IFA-partners onder één

merknaam bijeen zijn gebracht.

OVERIGE LANDEN

De activiteiten van AEGON in Overige

landen steunen op een distributiemodel

met onafhankelijke tussenpersonen, eigen

verkooporganisaties, brokers, financiële

instellingen, worksite marketing en directe

verkoop. Hoewel elk van deze markten een

aanzienlijke verscheidenheid kent, bieden

de relaties die via dit multi-channel
distributiebeleid tot stand zijn gekomen,

AEGON een goede uitgangspositie voor

verdere groei. 

wat erin heeft geresulteerd dat we in korte

tijd een bedrijf hebben kunnen ontwikkelen

en opzetten.

AEGON was een van de eerste bedrijven

die in Taiwan bancassurance tot ont-

wikkeling heeft gebracht. De afgelopen

twee jaar heeft de verkoop via brokers en

het bancassurance kanaal geresulteerd in

substantiële groei van de nieuwe productie

en gezorgd voor het grootste deel van de

premies uit nieuwe productie. Verder blijft

AEGON Taiwan op zoek naar nieuwe

mogelijkheden in de zich snel ont-

wikkelende Taiwanese pensioenmarkt.

WINSTGEVENDE GROEI

Het opbouwen van strategische samen-

werkingsverbanden, het bereiken van

voldoende schaalgrootte in selectieve

markten en het zorgen voor kwaliteit bij de

uitvoering van de activiteiten, blijven de

leidende principes van AEGON in zijn

streven op lange termijn winstgevend te

groeien.

WAAR HET UITEINDELIJK OM GAAT, IS DAT WIJ DE
KLANT WAARDEVOLLE PRODUCTEN EN DIENSTEN
LEVEREN TEGEN DE JUISTE PRIJS.

Door een nieuw samenwerkingsverband

met Caja de Ahorros del Mediterráneo

heeft AEGON een goede positie opgebouwd

in het belangrijke bankkanaal in Spanje.

Voorts heeft de uitbreiding van AEGON’s

belang in La Mondiale Participations onze

positie in de Franse levensverzekerings- en

pensioenmarkt versterkt.

AZIË

In Azië werkt AEGON met een doelgericht

distributiebeleid. Met name in Taiwan en

China proberen we selectief voort te

bouwen op onze capaciteiten om zo de

juiste schaalgrootte te bereiken en er voor

te zorgen dat we onze activiteiten op een

uitstekende manier kunnen uitvoeren.

Tevens bieden deze landen uitstekende

mogelijkheden om onze bewezen expertise

op het gebied van directe verkoop te

benutten.

In Taiwan bijvoorbeeld, heeft AEGON

een succesvol multi-channel distributie-

netwerk opgebouwd, gebruik makend van

onze ervaringen in de Verenigde Staten,
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VERANTWOORD ONDERNEMEN
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RESPECT, KWALITEIT, TRANSPARANTIE, VERTROUWEN

BELOFTEN DOEN IS ÉÉN DING. ZE NAKOMEN IS IETS HEEL ANDERS. 

AEGON wil te allen tijde zijn beloften aan al

zijn belanghebbenden – klanten, aandeel-

houders, zakenpartners, werknemers –

nakomen, niet alleen op de korte termijn

maar ook in de komende decennia. Als het

om maatschappelijk verantwoord onder-

nemen en corporate governance gaat,

streeft AEGON ernaar regelgeving zowel

naar de letter als naar de geest na te leven.

Werkend in een sector die de meest

gereguleerde binnen de financiële dienst-

verlening genoemd kan worden, voldoet

AEGON aan de corporate governance codes

van de grootste landen waarin het bedrijf

actief is: in Nederland is dat de Neder-

landse corporate governance code, in de

Verenigde Staten de Sarbanes-Oxley-wet en

in het Verenigd Koninkrijk de Combined

Code on Corporate Governance. De

bedrijven binnen AEGON hebben gezamen-

lijk de waarden, principes en gedragsregels

uitgewerkt – de gedragscode van AEGON –

die als leidraad fungeren voor alle AEGON

medewerkers bij de uitoefening van hun

functie en in hun relaties met belang-

hebbenden. Alle landenunits hebben ermee

ingestemd dat deze gedragscode van

toepassing is op alle medewerkers van

AEGON.

AEGON gaat door met het verder

ontwikkelen van maatschappelijk

verantwoord ondernemen. Hieraan wordt

gewerkt onder leiding van Johan van der

Werf, lid van de Raad van Bestuur en

voorzitter van het internationale team

maatschappelijk verantwoord ondernemen

van AEGON. Dit team houdt zich bezig met

verbeteringen op dit terrein binnen de hele

AEGON Groep, inclusief het vaststellen van

het beleid en het regelen van de verslag-

legging over maatschappelijk verantwoord

ondernemen. Daarnaast zijn er in iedere

landenunit medewerkers die zich bezig

houden met maatschappelijk verantwoord

ondernemen, zoals dit in de desbetreffende

markten en rechtsgebieden wordt opgevat

en toegepast. 

AEGON zou graag zien dat deze aanpak

ook wordt overgenomen door de vele

relaties die mede bepalen hoe onze

producten en diensten op de markt worden

gebracht en uiteindelijk aan onze klanten

worden geleverd. Voor zover van

toepassing zullen de relevante bepalingen

van de gedragscode daarom in

arbeidsovereenkomsten, joint venture-

overeenkomsten, leveranciers-

overeenkomsten en tussenpersonen-

overeenkomsten worden opgenomen.

Zaken doen met mensen en bedrijven die in

overeenstemming met de kernwaarden van

AEGON handelen, is essentieel om te

garanderen dat aan de hoogste normen

voor maatschappelijk verantwoord

ondernemen wordt voldaan – niet alleen 

in theorie, maar belangrijker nog, ook in 

de praktijk.
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VERANTWOORD ONDERNEMEN

AEGON gelooft in betrokkenheid bij de

lokale gemeenschappen waarin wij actief

zijn. Door allerlei goede doelen te steunen

met vrijwilligerswerk en financiële

middelen, hebben AEGON en zijn

werknemers wereldwijd een positieve

invloed die verder reikt dan de geleverde

verzekeringsproducten en -diensten. Zo is

AEGON een belangrijke partner voor

Habitat for Humanity in de Verenigde

Staten, Nederland en het Verenigd

Koninkrijk. In 2000 heeft AEGON een

project voor kankeronderzoek opgezet

waarin wordt samengewerkt door het

Johns Hopkins Oncology Center, School of

Medicine in Baltimore, Maryland (VS) en

het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De

steun voor dit onderzoeksproject is onlangs

verlengd en uitgebreid naar het

Universitair Medisch Centrum Utrecht. Na

de tsunami ramp van december 2004, die

aan tienduizenden mensen in Azië en Oost-

Afrika het leven kostte, hebben werk-

nemers van AEGON overal ter wereld

genereus geld gedoneerd. Het bedrag dat

door de werknemers bijeen was gebracht,

is door de AEGON/Transamerica

Foundation in de Verenigde Staten en door

AEGON N.V. verdubbeld. Het geld gaat naar

internationale hulpacties onder leiding van

het Amerikaanse Rode Kruis en Habitat for

Humanity International.

14 AEGON JAAROVERZICHT 2004

VERANTWOORD ONDERNEMEN

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.

TRANSPARENTIE: 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.

VOOR ONZE BELANGHEBBENDEN

Klanten: Met onze klanten bouwen wij

langdurige relaties op door producten en

diensten te leveren waarmee zij hun

financiële zekerheid en toekomst kunnen

verbeteren. Wij streven ernaar klanten

duidelijk, zorgvuldig en tijdig van informatie

te voorzien, zodat zij op basis daarvan de

juiste producten en diensten kunnen

kiezen. Wij respecteren onze klanten in die

zin dat wij hen om feedback vragen, deze

ter harte nemen en onze verplichtingen

nakomen.  

Aandeelhouders: Ten opzichte van onze

aandeelhouders streven we ernaar

duurzame financiële rendementen te

realiseren door naar onze eigen waarden te

leven en de belangen van al onze

belanghebbenden tegen elkaar af te wegen.

Op grond van een open, zorgvuldige en

tijdige informatievoorziening kunnen onze

aandeelhouders weloverwogen beslissingen

nemen.

Werknemers: Samen werken we aan een

cultuur waarin respect, verantwoordelijk-

heid en teamwork worden gestimuleerd en

beloond. Van iedereen wordt verwacht dat

zij de kansen, scholing en middelen

benutten die zij nodig hebben om hun 

werk goed te kunnen doen. Iedereen heeft

zelf de verantwoordelijkheid om onze

waarden in praktijk te brengen, initiatief 

te tonen, goed samen te werken, en 

het langetermijnbelang van al onze

belanghebbenden te dienen.

Zakelijke relaties: Wij willen een langdurige

relatie opbouwen met onze zakelijke

relaties en nemen daarbij onze kern-

waarden als uitgangspunt. Samen leveren

wij kwaliteitsproducten en diensten. Door

zo veel mogelijk open en zorgvuldig te

communiceren en datzelfde ook van onze

zakenpartners te verwachten, stellen wij al

onze belanghebbenden in staat om

weloverwogen beslissingen te nemen.

Samenleving: Wij streven naar langdurige

relaties met de samenleving waarin wij

actief zijn, op een wijze die ook voor hen

verrijkend is. Daarmee laten we zien dat we

goede ‘corporate citizens’ zijn. 

Overview_NED.qxd  06-04-2005  11:02  Pagina 14



AEGON JAAROVERZICHT 2004 15

BESPREKING PER LANDENUNIT

IN 2004 IS AEGON ZICH BLIJVEN TOELEGGEN OP ZIJN KERNACTIVITEITEN, 
HEEFT DE MULTI-CHANNEL DISTRIBUTIEKANALEN VERSTERKT EN DE
VERMOGENSPOSITIE VERDER VERBETERD. 
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BESPREKING PER LANDENUNIT

OM OP LANGE TERMIJN WINSTGEVENDE GROEI TE REALISEREN, IS HET VOLGENS
ONS VAN BELANG OM EEN GEDISCIPLINEERD FINANCIEEL BEHEER TE HEBBEN, TE
GROEIEN BINNEN EEN AANVAARDBAAR RISICOPROFIEL EN ONS CONSEQUENT TE
RICHTEN OP DE ACTIVITEITEN WAAR WE GOED IN ZIJN.
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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. 
De cijfers over de jaren 2000 – 2001 zijn alleen aangepast voor de verandering in de
waarderingsgrondslagen betreffende de verantwoording van gerealiseerde winsten en
verliezen op aandelen en vastgoed.
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RESULTATEN 2004 AEGON GROEP

AEGON blijft de nadruk leggen op

winstgevende groei van zijn belangrijkste

productgroepen. Dit vereist een

gedisciplineerde en gerichte aanpak en

strategische beslissingen in AEGON’s

geselecteerde markten, waarbij het accent

duidelijk ligt op het nakomen van de

langetermijnverplichtingen aan klanten,

aandeelhouders, zakenpartners en

werknemers. De hogere resultaten van

AEGON over 2004 waren het gevolg van

een verbeterde winstgevendheid in de

gehele groep. AEGON heeft het afgelopen

jaar zijn kernactiviteiten versterkt door

nieuwe distributieovereenkomsten aan te

gaan en strategische samenwerkings-

verbanden uit te breiden. De succesvolle

start van de samenwerking met Caja de

Ahorros del Mediterráneo (CAM) in Spanje,

de landelijke samenwerkingsovereenkomst

met Agricultural Bank of China en de

uitbreiding van het samenwerkingsverband

met La Mondiale Participations in Frankrijk

zijn voorbeelden van de versterking van

AEGON’s positie in deze belangrijke

markten. Conform het beleid om zich te

richten op zijn kernactiviteiten levens-

verzekeringen, pensioenen en spaar- en

beleggingsproducten, heeft AEGON het

afstoten van de niet-kernactiviteiten van

Transamerica Finance Corporation

afgerond. 

Het eigen vermogen bedroeg per

31 december 2004 EUR 14.413 miljoen, 

een stijging van EUR 466 miljoen ten

opzichte van 31 december 2003. Daarmee

vertegenwoordigt het eigen vermogen 72%

van AEGON’s vermogensbasis. Dat is

binnen de doelstelling van minimaal 70%.

Daarnaast werd de kwaliteit van AEGON’s

vermogensbasis in 2004 verder versterkt

met de succesvolle uitgifte van EUR 950

miljoen en USD 500 miljoen aan Junior

Perpetual Capital Securities, waarvan de

opbrengsten zijn gebruikt voor het

herfinancieren van schuld. “Wij zijn ervan

overtuigd dat AEGON’s bedrijven in

Amerika, Europa en Azië goed

gepositioneerd zijn om aan de

veranderende behoeften van onze klanten

te kunnen voldoen”, aldus voorzitter van de

Raad van Bestuur Don Shepard.

De winst vóór gerealiseerde winsten en

verliezen op aandelen en vastgoed is met

22% gestegen tot EUR 1.783 miljoen. Deze

toename is hoofdzakelijk het gevolg van

verbeterde obligatie- en aandelenmarkten

en maatregelen van het management om

de productmarges en de winstgevendheid

in het algemeen te verbeteren. 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, ofwel een toename van

61%.
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De activiteiten in Amerika omvatten AEGON

USA en AEGON Canada en worden

gezamenlijk aangeduid als AEGON Amerika.

AEGON USA is in 1989 opgericht na het

besluit om de Amerikaanse houdster-

maatschappijen samen te voegen onder

één houdstermaatschappij voor financiële

dienstverlening. De bedrijfsactiviteiten

worden verricht via de levensverzekerings-

maatschappijen van AEGON USA Inc.,

Commonwealth General en Transamerica

Corporation. Producten worden

aangeboden via verschillende levens-

verzekeringsmaatschappijen, die

vergunningen hebben in alle staten van de

Verenigde Staten, het District of Columbia,

Puerto Rico, de Maagdeneilanden en Guam. 

De activiteiten in de Verenigde Staten

(uitgevoerd door de gezamenlijke werk-

maatschappijen 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 zich te concentreren op

aanvullende dekkingen. De belangrijkste

bijdrage aan het resultaat van de AEGON

bedrijven in de Verenigde Staten wordt

18 AEGON JAAROVERZICHT 2004

BESPREKING PER LANDENUNIT

AMERIKA
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AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.aegonins.com

www.transamerica.com

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

13.356 (waarvan 2.754 agenten)

NETTOWINST 20042

USD 1.569 miljoen

Baltimore, Cedar Rapids

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

Onafhankelijke tussenpersonen, eigen verkoop-

organisaties, marketingorganisaties, financiële

instellingen, broker-dealers, wirehouses,

belangenorganisaties, directe verkoop, worksite

marketing, institutionele tussenpersonen

Particulieren, bedrijven, instellingen

AEGON USA

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

2Inclusief AEGON Canada.

geleverd door de traditionele leven-

producten. 

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 divisie-

structuur verschaft AEGON USA een beter

overzicht over de totale organisatie en

biedt de mogelijkheid om synergie-

voordelen te behalen, cross-selling toe te

passen en de bedrijfsefficiency te

verhogen. Gecentraliseerde onder-

steunende afdelingen bieden ter aanvulling

op de operationele activiteiten deskundig-

heid op het gebied van systeemtechnologie,

vermogensbeheer, naleving van wet- en

regelgeving en diverse interne

bedrijfsfuncties.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

De producten van AEGON USA worden

verkocht via een van de meest

gediversifieerde distributiesystemen in de

Verenigde Staten. Ons productaanbod

bestrijkt vrijwel alle segmenten van de

levensverzekerings- en pensioenmarkt,

alsmede producten voor institutionele

cliënten, zoals GIC’s. Behalve de

tussenpersonen – zowel eigen agenten als

onafhankelijke tussenpersonen – dragen
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AEGON Canada Inc. is de houdster-

maatschappij van de Canadese activiteiten

van AEGON. Via dochtermaatschappijen

biedt AEGON Canada Inc. 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

PAT BAIRD (1954)
AEGON AMERIKA
Amerikaanse nationaliteit, president en CEO van AEGON
USA, Inc. Hij werkt sinds 1976 bij AEGON USA. In maart
2002 werd hij in zijn huidige functie benoemd, nadat hij
eerder executive vice-president en chief operating
officer, chief financial officer en director of tax was
geweest. Ook heeft hij jarenlang de acquisitie- en
desinvesteringsactiviteiten van AEGON in de VS, Mexico
en Canada geleid. Hij is bestuurder van diverse
dochterondernemingen van AEGON USA. Pat Baird heeft
een bachelors degree in accounting van de Universiteit
van Iowa en is een Certified Public Accountant (CPA). 

AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.transamerica.ca

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

673

Toronto

Traditionele levensverzekeringen, universal life en

variable universal life verzekeringen, gesepareerde

beleggingsfondsen, annuities, diensten op het gebied

van financiële planning, professioneel portfoliobeheer

Onafhankelijke tussenpersonen, financiële

planningsadviseurs, financiële instellingen

Particulieren in het midden en hogere

inkomensegment

AEGON CANADA

ook de bankpartners van AEGON er in

belangrijke mate toe bij dat AEGON zijn

concurrentievoordeel kan behouden in een

voortdurend veranderende markt. Tegen de

achtergrond van de voortgaande

diversificatie in de bankwereld geven veel

klanten de voorkeur aan samenwerking met

een onderneming die een compleet aanbod

van verzekerings- en beleggingsproducten

kan bieden. AEGON is één van de weinige

organisaties die over de ervaring, de

schaalgrootte en het productaanbod

beschikt om in deze behoefte te voorzien.

AEGON Direct Marketing Services (ADMS)

is een van de toonaangevende directe

aanbieders van levensverzekeringen,

ongevallenverzekeringen en aanvullende

ziektekostenverzekeringen ter wereld. De

meeste van de ruim 20 miljoen klanten van

ADMS worden niet via andere

distributiekanalen van AEGON bereikt.

Voortbouwend op de in de Verenigde

Staten verworven expertise heeft ADMS

een aantal internationale markten

betreden. Door een goede prijs-

kwaliteitverhouding, een goede

toegankelijkheid en een breed assortiment

financiële producten te bieden, is ADMS

goed gepositioneerd om verdere

groeimogelijkheden in de Verenigde Staten

en elders in de wereld te benutten. 
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BESPREKING PER LANDENUNIT
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0

100

200

300

400

02 03 04

WINST VÓÓR GEREALISEERDE 
WINSTEN EN VERLIEZEN 
OP AANDELEN EN VASTGOED
in miljoenen EUR1

Levensverzekering
Ziektekosten- en 
ongevallenverzekering
Schadeverzekeringen
Bankactiviteiten

0

200

100

300

Traditioneel leven
Leven voor rekening polishouders
Vermogensbeheer

02 03 04

WINST VÓÓR GEREALISEERDE
WINSTEN EN VERLIEZEN 
OP AANDELEN EN VASTGOED
LEVENSVERZEKERING
in miljoenen EUR1

0

100

200

300

400

02 03 04

Koopsommen
Periodieke premie op jaarbasis

GESTANDAARDISEERDE
NIEUWE PREMIEPRODUCTIE
in miljoenen EUR

AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.aegon.nl 

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

5.954 (waarvan 1.473 agenten)

NETTOWINST 2004

EUR 637 miljoen

Den Haag, Leeuwarden, Nieuwegein, Groningen

Individuele en collectieve levensverzekeringen,

pensioenen, spaar- en beleggingsproducten,

vermogensbeheer, ziektekosten- en ongevallen-

verzekeringen, overige schadeverzekeringen

Onafhankelijke tussenpersonen, eigen verkoop-

organisaties, directe verkoop, franchisenemers,

worksite marketing, internet

Particulieren in het midden en hogere

inkomensegment, bedrijven, instellingen

AEGON NEDERLAND

JOHAN G. VAN DER WERF (1952) 

AEGON NEDERLAND 
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.

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.

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, die de klantenservice

en de administratie voor de vijf belang-

rijkste productgroepen verzorgen, zijn:

• 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.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON Nederland verkoopt zowel levens-

verzekeringen als schadeverzekeringen en

is actief op het gebied van financiële

dienstverlening en vermogensbeheer. 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.

1De cijfers zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de
waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004.
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DAVID A. HENDERSON (1944)

AEGON UK
Britse nationaliteit, begon zijn loopbaan in de
accountancy. In 1971 trad hij in dienst van Scottish
Equitable, waar hij een aantal financiële functies
bekleedde. In 1982 werd hij benoemd tot lid van het
managementteam en sinds 1991 heeft hij diverse
leidinggevende functies vervuld (onder meer managing
director van life and pensions, managing director van UK
Operations en in 1997 is hij benoemd tot CEO van
Scottish Equitable). Sinds de oprichting van AEGON UK in
januari 1999 is hij CEO van AEGON UK. David Henderson
zal op 31 maart 2005 met pensioen gegaan. Zijn
opvolger wordt Otto Thoresen, sinds 2000 CFO van
AEGON UK.

AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.aegon.co.uk

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

4.513 (waarvan 159 agenten)

NETTOWINST 2004

GBP 106 miljoen

Edinburgh

Individuele en collectieve levensverzekeringen,

pensioenen, vermogensbeheer, beleggingsfondsen,

pensioenadministratie voor derden, financieel advies

Onafhankelijke tussenpersonen

Particulieren in het midden en hogere

inkomensegment, bedrijven, instellingen

AEGON UNITED KINGDOM

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.

AEGON UK is actief op drie specifieke

markten:

• AEGON Life and Pensions – alle

productontwikkelings- en verkoop-

activiteiten 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 toonaangevende

aanbieder en distributeur van pensioen-,

inkomensbeschermings- en beleggings-

producten en vermogensbeheerder.

De producten van AEGON UK worden

met name afgezet via onafhankelijke

financieel adviseurs (IFA’s). Per mei 2004

zijn vijf van deze IFA bedrijven

ondergebracht in een nieuw bedrijf, Origen.

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.
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1De cijfers zijn gecorrigeerd voor wijzigingen in de
waarderingsgrondslagen per 1 januari 2004. 
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BESPREKING PER LANDENUNIT

EUROPA

AEGON Hungary Composite Insurance

Company Rt (AEGON Hongarije) maakt

sinds 1992 deel uit van de AEGON Groep.

AEGON Hongarije is een vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid. De onder-

neming is actief op de Hongaarse markt en

heeft zijn hoofdkantoor in Boedapest. De

belangrijkste activiteiten van AEGON

Hongarije betreffen levensverzekeringen,

schadeverzekeringen en vermogensbeheer.

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 vermogens-

beheerfunctie en de verkoopkanalen.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON Hongarije is een verzekeraar die

zowel levensverzekeringen als schade-

verzekeringen aanbiedt. De belangrijkste

producten zijn levensverzekeringen,

pensioenen, hypotheken en gezins-

verzekeringen. De sterke verkoop via het

pensioenbedrijf heeft in bijzondere mate

bijgedragen aan de verkoopresultaten van

AEGON Hongarije.

Het marktaandeel van AEGON

Hongarije binnen het segment gezins-

verzekeringen 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.

Voor de distributie van producten

maakt AEGON Hongarije gebruik van een

gemengd distributienetwerk (voor de

verkoop van levens- en schade-

verzekeringen), 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
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AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.aegon.hu

BELANGRIJKSTE VESTIGING

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

767

NETTOWINST 2004

HUF 14,6 miljard

Boedapest

Levensverzekeringen, pensioenen,

gezinsverzekeringen, vermogensbeheer

Onafhankelijke tussenpersonen, eigen

verkooporganisaties, brokers, pensioenadviseurs,

direct marketing, worksite marketing

Particulieren in het midden en hogere

inkomensegment

AEGON HONGARIJE

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

fondsen van AEGON Hungary Investment

Fund Management Rt.

AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.aegon.sk

BELANGRIJKSTE VESTIGING

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

50

Bratislava

Levensverzekeringen, pensioenen

Eigen verkooporganisaties, pensioenadviseurs,

brokers

Particulieren

AEGON 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 en

vier aanvullende dekkingen. Met ingang van

1 januari 2005 worden nog vier aanvullende

dekkingen aangeboden. 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.

AEGON 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 septem-

ber 2004 heeft AEGON vergunning aange-

vraagd bij het Tsjechische ministerie van

financiën. Naar verwachting wordt de ver-

gunning in de eerste helft van 2005

verleend.

DR. GÁBOR KEPECS (1954)

AEGON HONGARIJE
Hongaarse nationaliteit, begon in 1987 bij een van de
rechtsvoorgangers van AEGON Hongarije als director of
investments en drie jaar later werd hij general director of
‘Állami Biztosító’.  Gábor Kepecs speelde een belangrijke
rol bij de privatisering van het voormalige staatsbedrijf
en vooral in het transformeren ervan in een modern,
winstgevend financieel bedrijf. In zijn huidige functie is
Gábor Kepecs zowel verantwoordelijk voor het
management van AEGON Hongarije, als voor AEGON’s
uitbreiding in Centraal Europa. 
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BESPREKING PER LANDENUNIT

EUROPA

AEGON was in 2004 via drie verzekerings-

maatschappijen 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.

In 2004 is AEGON Spanje een

strategische samenwerking aangegaan met

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Daarmee zijn het omvangrijke klanten-

bestand van CAM via zijn bancaire netwerk

en de expertise van AEGON op het gebied

van levensverzekeringen en pensioenen

samengebracht.

Op 30 december 2004 is de verkoop

aangekondigd van AEGON Seguros

Generales 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 distributie-

kanalen unit-linked variabele levens-

verzekeringen 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 levens-

verzekeringen worden in de stedelijke

gebieden aangeboden door gespeciali-

seerde tussenpersonen en in de landelijke

gebieden door gespecialiseerde tussen-

personen en via direct marketing. De

distributie van collectieve levens-

verzekeringen 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 distributie-

netwerk van agenten.
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AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.aegon.es

BELANGRIJKSTE VESTIGING

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

673

NETTOWINST 2004

EUR 44 million

Madrid

Levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen,

schadeverzekeringen

Gespecialiseerde leven tussenpersonen,

onafhankelijke tussenpersonen, eigen

verkooporganisaties, brokers, internet, direct

marketing, worksite marketing, financiële instellingen

Particulieren in het midden en hogere

inkomensegment, middelgrote en kleine bedrijven

AEGON SPANJE2

JESÚS QUINTANAL SAN EMETERIO (1942)

AEGON SPANJE
Spaanse nationaliteit, begon zijn loopbaan bij de Banco
de Granada. Hij bekleedde verschillende management-
functies totdat hij op 32-jarige leeftijd tot algemeen
directeur werd benoemd. In 1977 werd hij benoemd tot
algemeen directeur van Seguros Galicia, dat in 1980
werd overgenomen door een van de rechtsvoorgangers
van AEGON. Jésus Quintanal werd vervolgens directeur
voor het Iberisch schiereiland. Als CEO van AEGON
Spanje heeft hij de onderneming door het proces van
overname en integratie van zes verschillende
verzekeringsmaatschappijen heen geloodst en tevens
door de reorganisatie van de drie belangrijkste
bedrijfsactiviteiten: levensverzekeringen en pensioenen,
ziektekostenverzekeringen en schadeverzekeringen.

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

2 Op 30 december 2004 heeft AEGON N.V. de verkoop van
het schadebedrijf in Spanje aangekondigd.
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AEGON Life Insurance (Taiwan) Inc. werd in

2001 opgericht met het doel

levensverzekeringsactiviteiten te

ontwikkelen in de Republiek China (Taiwan).

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON Taiwan levert een breed scala aan

verzekeringsproducten die aan diverse

consumentenwensen voldoen. 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 door-

lopende levensverzekering. Voorts heeft

AEGON Taiwan in 2004 een innovatief

variable annuity-product gelanceerd dat

bedoeld is 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 levensverzekeringen 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. Op het terrein van

collectieve verzekeringen, biedt AEGON

Taiwan inkomensbescherming aan

werknemers van zakelijke klanten via

jaarlijks te verlengen levensverzekeringen

en ongevallen- en ziektekosten-

verzekeringen. 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.

AEGON-CNOOC Insurance Co., Ltd.

(AEGON-CNOOC) is een in Shanghai, China,

AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTIEKANALEN

www.aegon.com.tw

BELANGRIJKSTE VESTIGING

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

892 (waarvan 580 agenten)

NETTOWINST 2004

NTD 33 million

Taipei

Traditionele levensverzekeringen, variable life

verzekeringen, annuities, collectieve

levensverzekeringen, ziektekosten- en

ongevallenverzekeringen

Eigen verkooporganisaties, brokers, financiële

instellingen, direct marketing, worksite marketing

Particulieren in het midden en hogere

inkomensegment, bedrijven

AEGON TAIWAN gevestigde joint venture van AEGON (50%)

en China National Offshore Oil Corporation

(50%). AEGON-CNOOC heeft vergunning

om in China zowel traditionele levens-

verzekeringen als ziektekosten- en

ongevallenverzekeringen te verkopen. Op 

1 december 2004 is door de toezicht-

houdende instanties aan AEGON-CNOOC

vergunning verleend om levens-

verzekeringsactiviteiten 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. In

oktober 2004 werd een landelijke

samenwerkingsovereenkomst ondertekend

met Agricultural Bank of China (ABC). 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.

JAMES H.C. LIU (1958)

AEGON TAIWAN
Chinese nationaliteit, actuaris met de Amerikaanse
erkenning FSA (Fellow of the Society of Actuaries),
begon zijn loopbaan in 1985 in een actuariële functie 
bij Paul Revere Life Insurance. Na bij drie
gerenommeerde internationale verzekerings-
maatschappijen te hebben gewerkt, kwam hij in 1994 in
dienst bij AEGON en werd benoemd tot president en 
CEO van AEGON. In 2002 werd hij benoemd als lid van
de Board van AEGON-CNOOC in China.

AANTAL MEDEWERKERS

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN

DISTRIBUTION CHANNELS

www.aegon-cnooc.com

BELANGRIJKSTE VESTIGING

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN

373 (waarvan 259 agenten)

Shanghai

Levensverzekeringen, ziektekosten- en

ongevallenverzekeringen

Eigen verkooporganisaties, financiële instellingen,

direct marketing/telemarketing, brokers

Particulieren in het midden inkomensegment

AEGON CHINA
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RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR

LEDEN RAAD VAN BESTUUR

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 rechts-
voorgangers 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. 

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 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. 

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. De leden van de Raad van Bestuur worden 
op voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders benoemd. 
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LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

PETER 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.

LEO 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.

KEES 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.

MORRIS TABAKSBLAT (1937)
Voorzitter, 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. 

TONI 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.

RENÉ 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.

DUDLEY G. EUSTACE (1936)
Vice-voorzitter, 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 her-
benoeming 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 voor-
zitter van het Audit Committee. Bij aan-
vaarding van het voorzitterschap van de
Raad van Commissarissen zal hij terug-
treden als lid van het Audit Committee.

O.JOHN 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.

WILLEM 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.

IRVING 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.

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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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. 

ONTWIKKELING AANDEEL AEGON VERSUS INDICES (herwogen)
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VERDELING GEWONE AANDELEN AEGON N.V. in procenten (geschat)

Nederland 36

Verenigde Staten 31

Verenigd Koninkrijk 
& Ierland 9 

Rest van Europa 22

Rest van de wereld 2

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 schuld-
instrumenten 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
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 beleggings-
beslissingen 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. Op 14 april 2005 vindt de
eerste publicatie op basis van IFRS plaats.
Op die datum presenteert AEGON ver-
gelijkende 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 belang-
rijke 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. 
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BELANGRIJKE DATA

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 embedded value  rapport 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 apri 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)

24 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 2004

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
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GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31 DECEMBER
Bedragen in miljoenen

2004 20031 2004 20031

USD USD EUR EUR

BELEGGINGEN

3.176 2.862 Onroerende goederen 2.332 2.266

373 3.643 Groepsmaatschappijen en deelnemingen 274 2.884

162.936 150.164 Overige financiële beleggingen 119.621 118.895

270 42 Depots bij verzekeraars 198 33

166.755 156.711 122.425 124.078

142.847 126.412 BELEGGINGEN VOOR REKENING VAN POLISHOUDERS 104.873 100.089

VORDERINGEN

2.460 3.189 Vorderingen uit directe verzekering 1.806 2.525

836 1.136 Vorderingen uit herverzekering 614 899

2.073 1.373 Overige vorderingen 1.522 1.087

5.369 5.698 3.942 4.511

OVERIGE ACTIVA

627 403 Bedrijfsmiddelen 460 319

4.767 2.077 Liquide middelen 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 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. 
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2004 20031 2004 20031

USD USD EUR EUR

19.632 17.615 EIGEN VERMOGEN 14.413 13.947

4.375 2.431 RISICODRAGEND WAARDEPAPIER 3.212 1.925

346 571 ACHTERGESTELDE LENINGEN 254 452

24.353 20.617 AANSPRAKELIJK VERMOGEN 17.879 16.324

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

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

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 2.290 1.653

5.824 5.926 LANGLOPENDE SCHULDEN 4.276 4.692

659 585 DEPOTS VAN HERVERZEKERAARS 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 3.534 3.691

20.162 19.124 14.802 15.141

2.539 2.397 OVERLOPENDE PASSIVA 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.
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SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Bedragen in miljoenen (uitgezonderd cijfers per aandeel)

2004 20031 2004 20031 20021

USD USD EUR EUR EUR

BATEN

24.251 22.020 Brutopremie 19.500 19.468 21.356

8.894 7.297 Opbrengst beleggingen 7.152 6.451 6.246

1.547 1.381 Vergoedingen en provisies 1.244 1.221 978

353 401 Opbrengst bankactiviteiten 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 5.432 6.448 7.556

200 194 Winstdeling en kortingen 161 171 189

7.158 6.029 Provisies en kosten 5.756 5.330 5.143

826 730 Intrestlasten 664 645 730

176 649 Saldo andere baten en lasten 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 —218 0 0

2.692 1.349 WINST VÓÓR BELASTINGEN 2.165 1.193 —315

—635 —428 Belastingen —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 1,05 0,64 —0,18

1,31 0,72 Verwaterde nettowinst per aandeel2 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.
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ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN AANDEELHOUDERS

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.

CONTACTADRESSEN

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.

1 1 1 1 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

WISSELKOERSEN
Ultimo

PER 1 EUR 2004 2003

USD 1,3621 1,2630

CAD 1,6416 1,6234

GBP 0,7051 0,7048

HUF 246 263

NTD 43 43
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COLOFON
Advies en ontwerp 
Pauffley, London (VK)
Tekst AEGON N.V.
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)

www.aegon.com

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.
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