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AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke
aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten 
en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de veranderende wensen van
onze klanten, waarbij ze gebruik maken van distributiekanalen die het meest geschikt zijn
voor hun lokale markten. We zijn er trots op dat we een lokale aanpak kunnen combineren
met de kracht van een groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON’s hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 27.000
medewerkers in dienst. De drie grootste markten van AEGON zijn de Verenigde Staten,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is de Groep actief in een aantal andere
landen, waaronder Canada, China, Hongarije, Polen, Slowakije, Spanje, Taiwan en Tsjechië.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON
streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers
en zakenpartners waar te maken. We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en we
streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.
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Belangrijke markten

AEGON Direct Marketing Services

Canada

Mexico

Brazilië

Australië

Taiwan

Thailand

Japan
Zuid Korea

China

Italië
Spanje

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Polen

Tsjechië

Hongarije

Slowakije

Duitsland
Nederland

AEGON WERELDWIJD
(inclusief ADMS* locaties)

* AEGON Direct Marketing Services (ADMS) is een
van de operationele divisies van AEGON USA.
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KERNCIJFERS
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IFRS: BETEKENIS EN GEVOLGEN

Sinds 1 januari 2005 zijn alle beursgenoteerde ondernemingen in
de Europese Unie, waaronder AEGON, verplicht om hun
jaarrekening op te stellen conform de International Financial
Reporting Standards (IFRS). 

IFRS is door de International Accounting Standards Board (IASB)
ontwikkeld om te komen tot één algemeen stelsel van
hoogwaardige, begrijpelijke en uniforme standaarden voor
financiële verslaggeving. De verzekeringsstandaard binnen IFRS
wordt nog herzien. AEGON is actief betrokken bij het overleg
hierover via het CFO Forum van de Europese verzekerings-
industrie en als lid van de Insurance Working Group van de IASB.

Alle cijfers in de jaarrekening in dit jaaroverzicht, inclusief de
vergelijkende cijfers over 2004, zijn nu gebaseerd op IFRS. 
Onder IFRS zullen op de korte termijn winst en eigen vermogen
naar verwachting meer fluctueren dan onder Nederlandse
waarderingsgrondslagen. Deze grotere fluctuatie heeft vooral een
verslaggevingsoorzaak en is deels het gevolg van een andere
waardering van beleggingen en verzekeringsverplichtingen. Het is
echter belangrijk om te benadrukken dat deze veranderingen in
de externe verslaggeving geen gevolgen hebben voor de
fundamentele economische realiteit of voor de bijbehorende
daadwerkelijke kasstromen van AEGON. De bedrijfsvoering van
AEGON zal door deze nieuwe verslaggevingsregels niet
veranderen. 

Uiteindelijk zou de toepassing van IFRS moeten leiden tot
betere financiële vergelijkbaarheid en meer transparantie in de
financiële verslaggeving. AEGON onderschrijft deze doelstellingen
volledig.



AEGON JAAROVERZICHT 2005 3

BRIEF VAN DE VOORZITTER

Geachte lezer,

Het doet mij genoegen u hierbij namens de Raad van Bestuur het
jaaroverzicht 2005 van AEGON aan te bieden. Het geeft een
gedetailleerd beeld van de vooruitgang die wij hebben geboekt,
zowel in Amerika als in Europa en Azië. Niet alleen rapporteerden
alle belangrijke landenunits hogere winsten over het verslagjaar,
maar bovendien is AEGON’s brede distributienetwerk verder
uitgebouwd, de solide vermogenspositie verder verbeterd en
AEGON’s leidende positie in de groeiende pensioenmarkten in de
Verenigde Staten en Europa verder versterkt.

Uit de jaarcijfers van AEGON over heel 2005, die op 9 maart
2006 zijn bekendgemaakt, blijkt dat het operationeel resultaat
met 21% is toegenomen, de nettowinst met 21% is gestegen en
de verkoop van nieuwe levensverzekeringen met 9% is gegroeid.
De toename van omzet en winst in het verslagjaar, gecombineerd
met de versterking van ons distributienetwerk en onze 
organisatie, laat zien dat we goede vooruitgang hebben geboekt
en dat we in een goede positie verkeren om evenwichtige groei 
na te streven. 

AEGON is ervan overtuigd dat levensverzekeringen en 
pensioenen substantiële groeimogelijkheden bieden. De
demografische ontwikkelingen bieden levensverzekerings- en
pensioenbedrijven de kans om in te spelen op veranderende
behoeften van particulieren en gezinnen aan producten voor
inkomensbescherming, vermogensopbouw en vermogens-
overdracht. Als een van de grootste gespecialiseerde aanbieders
van deze producten is AEGON goed uitgerust dit marktpotentieel
te benutten.

DONALD J. SHEPARD, VOORZITTER 

VAN DE RAAD VAN BESTUUR

In de Verenigde Staten, AEGON’s grootste landenunit, bedienen
we via ons brede distributienetwerk vrijwel alle klanten-
segmenten met een uitgebreid assortiment levensverzekeringen,
pensioenen en daarmee samenhangende spaar- en beleggings-
producten. Dankzij deze grote diversiteit in zowel producten als
distributiekanalen kan AEGON USA op termijn hogere
rendementen realiseren. In de pensioenmarkt richten we ons op
de vraag die ontstaat doordat mensen langer leven en hun
opgebouwde vermogen gedurende een langere periode moeten
beheren. Daarnaast willen we met speciaal afgestemde producten
en advies beter tegemoetkomen aan de behoeften van het
segment middeninkomens (zo’n 60 miljoen huishoudens), willen
we nieuwe initiatieven ontplooien op het gebied van worksite
marketing en bouwen we onze direct marketingexpertise uit om
verdere internationale groei te bewerkstelligen.

In Nederland hebben de recente inspanningen om de orga-
nisatie te stroomlijnen en de dienstverlening aan de klanten te
verbeteren, positieve resultaten opgeleverd. AEGON Nederland,
met zijn expertise in de collectieve sector, heeft in 2005 een
aantal grote collectieve pensioencontracten afgesloten. De 
verwachting is dat de krachtige verkoop van collectieve 
verzekeringen zal doorzetten en dat de verkoop aan particulieren
zal verbeteren als gevolg van nieuwe productinitiatieven. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft AEGON UK zijn netwerk van
onafhankelijke financieel adviseurs in 2005 flink zien groeien.
Het aantal bij Positive Solutions aangesloten tussenpersonen is
sinds AEGON’s aanvankelijke investering in 2002 bijna
verdubbeld. Ook het productaanbod van AEGON in het Verenigd
Koninkrijk is verder uitgebreid. De groei in annuities, bonds,
risico- en beleggingsproducten was bemoedigend en ook met het
pensioenbedrijf van AEGON UK bleef het goed gaan. Wij hebben
alle vertrouwen in de verdere groeivooruitzichten op de sterk in
beweging zijnde Britse markt. 

In 2005 heeft AEGON verder onder meer zijn positie in
Centraal- en Oost-Europa versterkt met de overname van een
toonaangevende levensverzekeringsmaatschappij in Polen. In
Slowakije is door de verplichte deelname aan pensioenfondsen
het in 2004 opgerichte pensioenmanagementfonds krachtig
gegroeid. En in juni 2005 is AEGON gestart met de verkoop van
producten in Tsjechië. Verder hebben we onze activiteiten in deze
regio onder de zeer bekwame leiding van de CEO van AEGON
Hongarije gebracht. De Centraal- en Oost-Europese landen 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER

waar AEGON nu actief is, met in totaal ruim 65 miljoen 
inwoners, bieden een sterk groeipotentieel voor leven- en
pensioenproducten.

Wij zijn ervan overtuigd dat pensioenen een essentiële
groeifactor voor onze onderneming zullen blijven. Voortbouwend
op onze expertise op het gebied van pensioenen is het AEGON
Pension Network opgericht. Het is opgezet in samenwerking met
onze Franse partner La Mondiale om grensoverschrijdende
oplossingen te bieden aan multinationals. Door de recente
toetreding van HDI Pensionsmanagement, een toonaangevende
aanbieder van collectieve pensioenen in Duitsland, bestrijkt dit
initiatief nu tien Europese landen en de Verenigde Staten.

In Spanje zijn, in het verlengde van de succesvolle samen-
werking tussen AEGON en Caja de Ahorros del Mediterráneo,
twee nieuwe joint ventures tot stand gekomen met Caja de
Badajoz en Caja Navarra. Ter versterking van onze aanwezigheid
in Spanje worden verdere mogelijkheden in het bankkanaal
onderzocht.

In het verslagjaar is ook verdere voortgang gemaakt met
onze groeistrategie voor Azië. In Taiwan bleven premiebetalende
levensverzekeringen de belangrijkste groeimotor. AEGON Taiwan
heeft echter ook met succes unit-linked producten op de markt
gebracht en de eerste resultaten zijn bemoedigend. AEGON-
CNOOC heeft nieuwe licenties gekregen voor Beijing en Nanjing,
dat in de sterk ontwikkelde Chinese provincie Jiangsu ligt. In
januari 2006 heeft AEGON als een van de eerste buitenlandse
verzekeraars een licentie gekregen voor de welvarende kust-
provincie Shandong. Daarnaast is AEGON onlangs in Singapore
van start gegaan onder de bekende merknaam Transamerica. 
We hebben duidelijk gemaakt dat we voor de lange termijn bij
China betrokken willen blijven en wij denken dat de 165 miljoen
inwoners in de gebieden waar AEGON nu actief is, een indicatie
vormen voor de toekomstige groeimogelijkheden.

Met ingang van 1 januari 2005 heeft AEGON de International
Financial Reporting Standards (IFRS) ingevoerd. De doelstelling
van deze ingrijpende verandering, die AEGON volledig

onderschrijft, is om de onderlinge vergelijkbaarheid tussen in
Europa gevestigde ondernemingen te vergroten. Al voordat wij
onze eerste volledige IFRS-resultaten – en vergelijkende cijfers
over 2004 – bekendmaakten, zijn wij begonnen om onze
belanghebbenden te informeren over alle implicaties van de
omschakeling en de onvermijdelijke fluctuaties die door IFRS
ontstaan. Daarbij hebben we voortdurend benadrukt dat 
het van belang is om ook andere maatstaven te hanteren bij 
het evalueren van de onderliggende prestaties van AEGON
wereldwijd. Ontwikkelingen in onze embedded value en de
waarde nieuwe productie zullen extra maatstaven blijven vormen
voor het beoordelen van onze resultaten. Hoewel het tijd zal
kosten om aan de nieuwe verslaggevingsregels te wennen,
kunnen onze aandeelhouders, partners en werknemers er zeker
van zijn dat de wijzigingen in de verslaggeving geen invloed
hebben op de onderliggende prestaties van AEGON.

Het behoud van een sterke vermogensbasis is een voor-
waarde voor groei op lange termijn. In 2005 is de vermogens-
positie van AEGON verder verbeterd dankzij de nettowinststijging
met 21%, de groei van het eigen vermogen door de gunstige
ontwikkeling van de financiële markten en de uitgifte van
perpetual capital securities. AEGON blijft profiteren van de
uitstekende kapitalisatie van alle lokale landenunits en ook op
groepsniveau blijft de vermogenspositie van AEGON zeer solide.
Hoewel AEGON verwacht dat de vermogensdefinitie zich in de
loop van de tijd zal ontwikkelen, blijven wij ons inzetten om de
hoge solvabiliteit van onze ondernemingen te behouden.

Het afgelopen jaar hebben de werknemers van AEGON
wereldwijd opnieuw hun betrokkenheid getoond bij de wereld
waarin zij leven en werken. In reactie op de onvoorstelbaar
tragische gevolgen die orkaanrampen in 2005 hebben gehad,
hebben onze werknemers en agenten royaal geld gedoneerd 
– waarbij iedere dollar door de AEGON/Transamerica Foundation
is verdubbeld – en zich op allerlei manieren als vrijwilligers
ingezet. Begin 2005 hadden AEGON werknemers zich ook al
financieel ingezet voor de slachtoffers van de tsunamiramp. 
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STRATEGISCH KADER

GERICHT OP KERNACTIVITEITEN

AEGON legt zich toe op het voorzien in de behoefte van klanten
aan financiële zekerheid en vermogensopbouw op lange termijn,
waarbij de nadruk primair ligt op levensverzekeringen,
pensioenen en spaar- en beleggingsproducten.

DECENTRALE ORGANISATIE

AEGON heeft een gedecentraliseerde landenorganisatie met een
eigen merkenbeleid en maakt zo veel mogelijk gebruik van de
kennis die bij het management van de diverse landenunits
aanwezig is. Op die manier kan worden ingespeeld op de steeds
veranderende behoeften van klanten – in iedere markt met de
juiste producten en diensten en via de meest geschikte
distributiekanalen.

NADRUK OP WINSTGEVENDHEID

AEGON streeft over de langere termijn naar een gemiddelde
groei van de nettowinst van 10% per jaar. Voor de prijsstelling
van nieuwe producten en overnames hanteert AEGON als
criterium dat de rendementen ruim boven de vermogenskosten
moeten liggen. Essentieel voor het behalen van deze doel-
stellingen zijn een strakke kostenbeheersing en het afstoten 
van niet-kernactiviteiten en bedrijfsonderdelen die structureel
onvoldoende presteren.

MARKTPOSITIE

Doelstelling van AEGON is om een leidende positie te verkrijgen
in elke gekozen markt om zodoende van schaalgrootte te
kunnen profiteren.

INTERNATIONALE EXPANSIE

Naast autonome groei streeft AEGON selectief naar acquisities
en samenwerkingsverbanden in landen die op termijn winst-
gevende groeimogelijkheden bieden.

Ook deze bedragen werden verdubbeld door de AEGON/
Transamerica Foundation en AEGON N.V. en zijn overgemaakt 
aan Habitat for Humanity International en het Internationale
Rode Kruis. Wederom hebben de werknemers en partners van
AEGON laten zien dat ze willen meewerken aan een betere
toekomst voor de zwakkeren in onze samenleving. 

Verder willen wij onze medewerkers en partners bedanken
voor het feit dat wij dankzij hun inzet optimaal hebben kunnen
profiteren van nieuwe kansen die zich voordoen in onze markten.
Ook in de toekomst zullen wij alle expertise en middelen blijven
aanwenden om lokale managers nog beter in staat te stellen 
met innovatieve, speciaal afgestemde producten en diensten en
via een omvangrijk en efficiënt distributienetwerk, in te spelen 
op de veranderende behoeften van onze klanten. Wij zijn u 
zeer erkentelijk voor uw blijvende belangstelling voor en steun
aan AEGON. 

Hoogachtend,

Donald J. Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur
Den Haag, 8 maart 2006
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INZICHT
AEGON’S RAAD VAN BESTUUR EN DE VOORZITTERS VAN DE LANDENUNITS AEGON NEDERLAND,

AEGON USA EN AEGON UK BESPREKEN EEN AANTAL BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

VOORZITTER VAN DE RAAD
VAN BESTUUR

DONALD J. SHEPARD 

AEGON blijft zich sterk richten op levensverzekeringen, pen-
sioenen en beleggingsproducten. Waarom zijn dit aantrekkelijke
activiteiten en waarom kiest u voor deze specifieke strategie?
Bij AEGON zijn wij er nog altijd van overtuigd dat we ons moeten
blijven toeleggen op datgene waar we de meeste expertise in
hebben en waar we het beste in zijn. Levensverzekeringen, 
pensioenen en daarmee samenhangende beleggingsproducten
blijven activiteiten met een sterk groeipotentieel. Mensen beseffen
zich dat zij zelf de verantwoordelijkheid zullen moeten nemen
voor hun financiële toekomst en levensverzekeraars hebben de
expertise om de inkomensbeschermings-, spaar- en beleggings-
producten te bieden die daarbij aansluiten. In een groot deel van
Europa worden de pensioenstelsels hervormd en ontstaan er
nieuwe stelsels die uitgaan van individueel sparen en beleggen.

Tegelijkertijd geldt dat het opgebouwde vermogen van
mensen die nu met pensioen gaan, gedurende een langere
periode zal moeten worden beheerd. AEGON wil deze groep
helpen om dat vermogen op een fiscaal aantrekkelijke manier
aan te spreken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zal de
komende zes jaar voor naar schatting USD 6 biljoen aan 
opgebouwd vermogen worden uitgekeerd. In andere landen
verwachten wij eenzelfde trend, omdat ook daar de welvaart en
de levensverwachting toenemen. Wij vertrouwen erop dat AEGON
zijn leidende positie in de levensverzekerings- en pensioenmarkt
zal weten te behouden door met nieuwe producten in te blijven
spelen op nieuwe behoeften, door hoogwaardige dienstverlening
en deskundig advies te garanderen en door het brede distributie-
netwerk van AEGON verder uit te bouwen.

Wat zijn volgens u de belangrijkste groeifactoren voor AEGON,
gegeven de sterke aanwezigheid van AEGON in een aantal
markten die over het algemeen als nogal ontwikkeld worden
aangemerkt?
Wij denken dat er voldoende groeimogelijkheden zijn in die markten
waar AEGON stevig verankerd is. In Nederland hebben wij een
reorganisatie doorgevoerd om efficiënter te kunnen werken en
beter op de wensen van onze klanten te kunnen inspelen, terwijl we
tegelijkertijd vooruitgang hebben weten te realiseren op het gebied
van collectieve pensioencontracten. Wij voorzien een verdere
consolidatie van de Nederlandse markt voor collectieve pensioenen.
Door onze sterke aanwezigheid in pensioenadministratie (TKP
Pensioen) en vermogensbeheer en onze toonaangevende positie 
als aanbieder van pensioenoplossingen, heeft AEGON een goede
uitgangspositie voor verdere groei.

In het Verenigd Koninkrijk hebben wij onze distributiecapaciteit
versterkt met Positive Solutions, ons tussenpersonennetwerk.
Om de kansen in de Britse markt optimaal te kunnen benutten,
hebben we het afgelopen jaar de volledige acquisitie van Positive
Solutions versneld. Hoewel de primaire doelstelling blijft om
AEGON’s toonaangevende positie op de Britse pensioenmarkt te
behouden, is daarnaast het productaanbod uitgebreid met
annuities, risico- en beleggingsproducten.

In de Verenigde Staten is er een toenemende vraag naar een
breder aanbod aan beleggings- en inkomensbeschermings-
producten, omdat mensen voorzien dat zij hun vermogen na hun
pensionering gedurende een langere periode zullen moeten
beheren. Onze bedoeling is om AEGON’s toonaangevende positie
op de Amerikaanse pensioenmarkt te versterken, door klanten te
helpen om hun opgebouwde vermogen in de loop van de tijd op
een goede manier aan te spreken en voorzieningen te treffen
voor vermogensoverdracht naar hun kinderen en kleinkinderen.
Wij zien nog steeds kansen om de markt voor middeninkomens
gericht te bedienen met speciale levensverzekeringen en
vermogensopbouwproducten. Vanwege de consolidatie die de
afgelopen jaren is opgetreden, zien wij tevens goede groei-
mogelijkheden voor onze herverzekeringsactiviteiten. AEGON
Direct Marketing Services blijft een zeer doeltreffende en
efficiënte manier om nieuwe markten te betreden. Dit model is
op een aantal internationale markten goed aangeslagen en zal
ons in de toekomst ongetwijfeld nog meer kansen bieden. Ten
slotte is ons tussenpersonennetwerk een van AEGON’s sterke
punten op de Amerikaanse markt, aangezien de vraag naar
gedegen financieel advies blijft toenemen.

Naast de maatregelen die wij hebben genomen om de
groeimogelijkheden in onze belangrijkste markten te benutten,
hebben we ook succes geboekt met het uitbouwen van onze
activiteiten in Centraal- en Oost-Europa en Azië. In deze markten
zijn levensverzekeringen nog altijd relatief onbekend en het is
duidelijk dat de huidige economische ontwikkelingen een impuls
zullen betekenen voor verdere groei. In de landen in Centraal- en
Oost-Europa waar wij nu actief zijn, heeft zich in de afgelopen vijf
jaar alleen al een groei van meer dan tien procent voorgedaan in
het premie-inkomen uit levensverzekeringen en pensioen-
verzekeringen. In diezelfde periode was de groei in China en
Taiwan zelfs nog veelbelovender. Er liggen dus volop kansen voor
onze branche als geheel en wij zijn ervan overtuigd dat AEGON
goed gepositioneerd is om een flink deel van dat groeipotentieel
voor zijn rekening te nemen, waarbij kostenbeheersing en een
visie voor de lange termijn niet uit het oog worden verloren.
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LID VAN DE RAAD 
VAN BESTUUR

JOSEPH B.M. STREPPEL

Dit is het eerste jaar dat AEGON rapporteert op basis van IFRS.
Welke implicaties heeft dat gehad en verwacht u nog verdere
wijzigingen op dit gebied?
De omschakeling van de Nederlandse waarderingsgrondslagen
naar IFRS was een verandering van ongekende omvang. Gelukkig
was AEGON er goed op voorbereid en dankzij de enorme inzet
van alle betrokkenen is het nieuwe systeem bij AEGON met
succes ingevoerd. Vanaf het begin hebben we de overstap naar
IFRS beschouwd als een groot project, dat een proactieve
informatievoorziening over de mogelijke gevolgen zou vereisen.
Wij hebben onze beleggers, analisten en de media ingelicht over
de veranderingen en hebben de verschillen tussen het oude en
het nieuwe systeem zo open en helder mogelijk uitgelegd.
Aangezien IFRS en de interpretatie van de regels nog steeds
verder worden verfijnd, zullen wij blijven uitleggen wat de
gevolgen zijn voor onze verslaggeving. Zoals reeds is gebleken 
bij de kwartaalresultaten die we in 2005 hebben gepubliceerd,
heeft IFRS geleid tot fluctuaties in onze gerapporteerde 
resultaten, en dat zal zo blijven, maar dit heeft geen invloed
gehad op de onderliggende prestaties. Totdat we overgaan op de
tweede fase van IFRS, die hopelijk voor 2009 zal zijn afgerond, is
dit iets waar me mee zullen moeten leren leven. Wij zullen
uiteraard ons uiterste best blijven doen om uit te leggen welke
factoren van invloed zijn geweest op onze resultaten. Uiteindelijk
denken wij dat de harmonisatie van verslaggevingsstandaarden
kan leiden tot een betere onderlinge vergelijkbaarheid van 
de resultaten van bedrijven en daar is AEGON een groot
voorstander van.

Hoe sterk is de vermogenspositie van AEGON op dit moment en is
deze het afgelopen jaar veranderd?
AEGON heeft een zeer sterke en gezonde financiële positie. We
zijn het jaar met een sterke vermogensbasis begonnen en met
een nog sterkere vermogensbasis geëindigd. De verzekerings-
bedrijven in al onze belangrijke markten hebben hun solide AA
ratings voor financiële kracht weten te behouden, terwijl de
vermogensratio’s op holdingniveau verder zijn verbeterd. 
Eind 2005 vormde het eigen vermogen 76% van onze totale
vermogensbasis, vergeleken met 72% eind 2004, en het groeps-
vermogen maakte eind 2005 89% van het totale vermogen uit.
Als gevolg van de invoering van de IFRS-grondslagen is de
samenstelling van het gerapporteerde eigen vermogen veranderd
en zal het eigen vermogen ook meer fluctueren. AEGON zal zijn
vermogensratio’s onder IFRS nauwlettend in de gaten houden en
de gehanteerde definities eventueel herzien om binnen onze
historische bandbreedtes te blijven, zodat ook in de toekomst
sprake zal zijn van een hoge solvabiliteit. Het afgelopen jaar
hebben wij twee uitgiften van perpetual capital securities met
succes afgerond, waardoor de vermogensbasis op kosten-

In alle belangrijke markten van AEGON vragen toezichthouders
steeds meer transparantie en openheid van verzekerings-
maatschappijen. Wat betekent dit voor AEGON en voor de 
manier waarop AEGON wereldwijd opereert?
Transparantie staat al lang hoog op de agenda bij AEGON. Het is
de enige manier om het vertrouwen van onze partners, klanten
en aandeelhouders daadwerkelijk te verkrijgen – en te behouden.
De manier waarop wij werken, de relaties waarvan wij afhankelijk
zijn en de producten die wij leveren, moeten niet alleen voor
toezichthouders transparant zijn, maar voor al onze belang-
hebbenden. Daar zijn uiteraard aanzienlijke kosten mee gemoeid
en die zullen vermoedelijk alleen maar verder toenemen. Wij zijn
bezig om de transparantie nog beter te waarborgen en dat
vereist een substantiële inzet van middelen, zowel personele als
financiële. Daarom hebben we ook gekozen voor meer
centralisatie op bepaalde terreinen, zoals risicomanagement,
kapitaalmanagement en compliance. Deze maatregelen zijn niet
alleen genomen omdat ze onder de huidige omstandigheden
nodig zijn, maar ook omdat ze eraan zullen bijdragen dat we het
vertrouwen van onze vele belanghebbenden kunnen vasthouden.
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In Nederland is van alles veranderd in de wet- en regelgeving 
en in de fiscale behandeling van producten. Wat zijn de vooruit-
zichten voor de Nederlandse markt en hoe staat AEGON ervoor?
In 2005 is de sociale en fiscale wetgeving in Nederland op een
aantal terreinen ingrijpend gewijzigd. De veranderingen met
betrekking tot arbeidsongeschiktheid, pensioenen en de
Levensloopregeling hebben grote gevolgen voor de markt voor
verzekeringen en andere financiële producten. Alle collectieve
pensioenregelingen moeten grondig worden doorgelicht en in
veel gevallen worden aangepast om aan de nieuwe regels te
voldoen. Dat brengt veel werk met zich mee, maar ook nieuwe
kansen. Vanuit AEGON's sterke positie op de collectieve markt
biedt de Levensloopregeling kansen voor worksite marketing. 
Met een concurrerend en gedifferentieerd product zijn we goed
van start gegaan en eind 2005 hebben veel werkgevers
Levensloopcontracten voor hun werknemers afgesloten bij
AEGON. Deze contracten helpen werkgevers om soepel aan de
eisen van de Levensloopregeling te voldoen. In 2006 moeten
werknemers hun keuze voor een Levensloopregeling maken en
beginnen met sparen. De belangstelling onder werknemers is
vooralsnog bemoedigend en AEGON Nederland verwacht een
aanzienlijk deel van de Levensloopmarkt te kunnen veroveren.

In 2005 heeft AEGON Nederland zijn producten en diensten
op het gebied van direct ingaande lijfrentes en hypotheken
vernieuwd en verbeterd. Met extra inspanningen en winstgevende
producten willen we ons marktaandeel in deze markten
vergroten.

Hoe denkt u dat het distributielandschap in Nederland zich zal
ontwikkelen en beschikt AEGON Nederland over voldoende
distributiecapaciteit?
AEGON Nederland maakt gebruik van allerlei distributiekanalen,
zoals onafhankelijke tussenpersonen, onze dochtermaatschappij
Meeùs, en eigen verkooporganisaties, zoals Spaaradvies. Onze
eigen organisaties, inclusief Meeùs, voldoen aan de eisen van de
nieuwe wetgeving: de Wet Financiële Dienstverlening. Kleinere,
onafhankelijke tussenpersonen zullen soms meer moeite hebben
om aan de eisen van deze wet te voldoen. Wij staan klaar om
tussenpersonen daarbij te helpen.

Voor de distributie via onafhankelijke tussenpersonen maakt
AEGON Nederland gebruik van serviceconcepten die kunnen
worden afgestemd op de specifieke behoeften en werkwijzen van
de verschillende tussenpersonen. Terwijl de één zich misschien
toespitst op producten die intensief advies vereisen, wil de ander
juist graag nieuwe methoden toepassen om efficiënter en doel-
treffender te kunnen werken. Sommige tussenpersonen opereren
lokaal, andere landelijk. Hoe het ook zij, onze serviceconcepten
passen altijd bij hun wensen.

LID VAN DE RAAD 
VAN BESTUUR 
EN VOORZITTER 
AEGON NEDERLAND

JOHAN G. VAN DER WERF 

efficiënte wijze is versterkt zonder dat verwatering optrad. 
De opbrengsten hiervan zijn grotendeels gebruikt voor het
aflossen van senior en perpetual subordinated debt. Dankzij 
onze sterke vermogenspositie en goede kasstromen hebben 
we het totale dividend met 7% kunnen verhogen tot EUR 0,45
per aandeel.

Wat is het dividendbeleid van AEGON en verwacht u dat u de
keuze tussen dividend in contanten en in aandelen kunt blijven
aanbieden?
AEGON beseft hoe belangrijk het is om de aandeelhouders een
dividend uit te keren, dat in lijn is met de kasstroom en de
vermogensbasis van het bedrijf. Het totale dividend voor het 
hele jaar bestaat uit een interim-dividend, dat wordt vastgesteld
bij de publicatie van de halfjaarresultaten in augustus, en een
slotdividend, dat wordt voorgesteld bij de publicatie van de
eindejaarsresultaten in maart en moet worden goedgekeurd
tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
Onderdeel van het dividendbeleid van AEGON is om aandeel-
houders de keuze te bieden tussen een dividend in contanten en
een dividend in aandelen. De afgelopen jaren is ruim 50% van
het dividend van AEGON uitgekeerd in aandelen. Hoewel dit
percentage naar verwachting lager zal liggen voor het slot-
dividend over 2005, vanwege ons voorstel om de waarde van 
het dividend in aandelen ongeveer gelijk te stellen aan de waarde
van het dividend in contanten, geloven wij dat veel van onze
aandeelhouders het waarderen dat zij kunnen kiezen tussen
contanten en aandelen. We zullen hen deze keuze dan ook 
blijven bieden. 

De rente is nog steeds relatief laag. Wat heeft dat voor gevolgen
voor AEGON?
Hoewel de lage rente geen problemen oplevert voor AEGON,
zouden we het eerlijk gezegd wel prettig vinden als de rente zou
stijgen, en dan het liefst geleidelijk. Lage rentestanden maken
sommige van onze producten, zoals vaste annuities, minder 
aantrekkelijk in vergelijking met bepaalde andere spaar- en
beleggingsproducten. Bovendien leidt een lage rente tot lagere
opbrengsten uit herbeleggingen. Hierdoor zouden te zijner tijd de
marges voor bepaalde producten onder druk kunnen komen te
staan, vooral daar waar sprake is van minimumgaranties. AEGON
bewaakt de mismatch tussen beleggingen en verplichtingen op
een gedisciplineerde manier en als zodanig vormen de huidige
rentestanden dan ook geen reden tot bezorgdheid.
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AEGON Nederland heeft vooral een sterke positie op het gebied
van collectieve pensioenen. Wat zijn de verwachtingen ten
aanzien van de ontwikkeling van dit segment?
In de collectieve pensioenmarkt hangen de belangrijkste 
veranderingen samen met het feit dat de pensioenadministratie
steeds moeilijker en complexer wordt, als gevolg van de
inhoudelijke eisen van toezichthouders en wetgever. Hierdoor
neigt de markt naar consolidatie. Kleinere ondernemings- en
bedrijfstakpensioenfondsen sluiten zich aan bij grotere bedrijven.
AEGON Nederland biedt tal van diensten aan voor deze markt,
zowel waar het gaat om verzekerde pensioenoplossingenen, als
met betrekking tot dienstverlening aan pensioenfondsen die
zelfstandig willen blijven. Zo kan TKP Pensioen het bestuur van
een pensioenfonds ondersteuning bieden op het gebied van
pensioenadministratie, vermogensbeheer en op allerlei andere
terreinen, waaronder ook actuariële of juridische diensten.

AEGON Nederland werkt er hard aan om de organisatie
klantgerichter te maken. Kunt u aangeven hoe u dit wilt bereiken
en welke resultaten tot nu toe zijn geboekt?
De nieuwe organisatiestructuur van AEGON Nederland heeft
geleid tot een meer gestroomlijnde en samenhangende 
organisatie. Een van de uitgangspunten achter de vorming van de
nieuwe organisatie is om een einde te maken aan dubbel werk.
AEGON Nederland kan nu zijn tussenpersonen en klanten beter
van dienst zijn, met hoogwaardige producten en diensten. Ook
zullen we hierdoor onze dienstverlening in 2006 verder kunnen
verbeteren. Onze nieuwe producten en diensten op het gebied
van direct ingaande lijfrentes, hypotheken en vermogensbeheer
zijn deels mogelijk gemaakt door de nieuwe organisatiestructuur.
De merkbekendheid van AEGON in Nederland is goed. AEGON
heeft een aantal jaren een relatief terughoudend reclamebeleid
gevoerd. In het najaar van 2005 zijn we met een grootschalige,
innovatieve televisiecampagne voor pensioenen gestart. In 2006
gaan we door met nieuwe reclamecampagnes.

LID VAN DE RAAD 
VAN BESTUUR

ALEXANDER R.

WYNAENDTS

Veel verzekeraars proberen de groeikansen te benutten die zich
momenteel in Azië voordoen. Wat is het beleid van AEGON in dit
opzicht en in hoeverre wijkt AEGON hierin af van de concurrentie?
AEGON blijft de aandacht richten op een beperkt aantal markten
in Azië die voldoende schaalgrootte en groeimogelijkheden
bieden. Op dit moment hebben we een sterke positie in Taiwan,
waar AEGON tot de grootste buitenlandse levensverzekeraars
behoort. Dankzij onze joint venture met CNOOC hebben wij ook in
China volwaardige levensverzekeringsactiviteiten. Deze joint
venture is in 2003 in Shanghai van start gegaan en is sindsdien
uitgebreid met activiteiten in Beijing en Nanjing, dat in de
welvarende provincie Jiangsu ligt. Begin 2006 heeft AEGON als
een van de eerste buitenlandse verzekeraars toegang gekregen
tot de kustprovincie Shandong. Verder hebben we een licentie
verkregen voor het verkopen van levensverzekeringen in
Singapore. Andere markten in die regio die mogelijk aan AEGON’s
criteria voor het opstarten van levensverzekeringsactiviteiten
voldoen zijn India, Japan en Zuid-Korea. 

Behalve door deze gerichte benadering onderscheidt AEGON
zich ook door het distributiemodel dat wij hanteren. Terwijl veel
verzekeraars het vooral van een omvangrijk agentennetwerk
moeten hebben, bewerkt AEGON de markt op basis van zijn
veelzijdige distributiestrategie. In deze regio verkopen wij onze
producten thans via banken, brokers, agenten en door middel van
direct marketing. Overigens heeft AEGON Direct Marketing
Services het mogelijk gemaakt dat wij in een aantal Aziatische
landen, waaronder Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en Japan, en ook
in Australië, activiteiten hebben kunnen ontplooien. 

Wat zijn de belangrijkste zaken die AEGON kan inzetten bij het
betreden van nieuwe markten of het opzetten van nieuwe
samenwerkingsverbanden?
AEGON heeft al jaren het beleid om de kennis en kunde waarmee
in onze belangrijkste markten succes is geboekt, ook in te zetten
voor nieuwe markten. Daarbij gaat het niet alleen om onze
expertise op het gebied van  veelzijdige distributie en direct
marketing, waarvan we in een aantal landen goed gebruik hebben
kunnen maken, maar ook om de vraag of bepaalde product-
kenmerken zouden kunnen aansluiten bij de behoeften van
klanten in andere geografische gebieden. AEGON was bijvoor-
beeld een van de eerste aanbieders van een variabele annuity 
in Taiwan. Verder gaan we kijken of we het productaanbod van
onze recente aanwinst in Polen kunnen uitbreiden met premie-
betalende risicoproducten, collectieve en individuele pensioenen
en levensverzekeringen die zijn gekoppeld aan kredieten/
hypotheken.

AEGON heeft zijn kennis en ervaring als toonaangevende
pensioenverzekeraar in de Verenigde Staten en Europa kunnen
inzetten voor het opzetten van pensioenactiviteiten in nieuwe
landen, zoals Slowakije. Naarmate de demografische trends
doorzetten, zal dit voor AEGON een onmiskenbaar concurrentie-
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CEO AEGON USA

PAT BAIRD 

voordeel blijken. Wij vertrouwen op sterke lokale partners, zoals
de bankpartners die wij in Spanje hebben, om de kansen die wij
zien optimaal te benutten. Door deze benadering kunnen wij 
van een breder potentieel aan middelen en kennis gebruik 
maken en zodoende beter inspelen op de mogelijkheden in 
onze groeimarkten.

Wat doet AEGON om te voldoen aan de vraag naar grensover-
schrijdende pensioenoplossingen?
Samen met onze partner La Mondiale loopt AEGON via het
AEGON Pension Network voorop als aanbieder van grensover-
schrijdende pensioenoplossingen voor multinationals en hun
werknemers. Veel internationale ondernemingen hebben hun
behoefte geuit aan een meer geïntegreerde aanpak van risk
pooling en asset pooling, verslaggeving, maatwerk op het gebied
van lokale pensioenregelingen, employee benefit pakketten en
oplossingen voor expats. Het AEGON Pension Network zal
gebruikmaken van de expertise van AEGON Nederland, 
Scottish Equitable, Diversified Investment Advisors, La Mondiale
en onze nieuwste partner HDI Pensionsmanagement AG
in Duitsland, om pensioenregelingen te vereenvoudigen en
te flexibiliseren. 

Een van de sterke punten van AEGON vergeleken met de
concurrentie is de veelzijdige distributiestrategie. Wat is er het
afgelopen jaar gedaan om de distributiecapaciteit verder te
versterken?
In 2005 heeft AEGON zowel op zijn traditionele markten als op
zijn groeimarkten de distributiecapaciteit versterkt. In het
Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, hebben we extra vaart gezet
achter de acquisitie van de resterende 40% van Positive
Solutions, ons tussenpersonennetwerk dat in aantal nog steeds
toeneemt. Daarnaast hebben we nauwe banden met een aantal
van de grote multi-tie distributienetwerken en denken wij dat we
goed gepositioneerd zijn om baat te hebben van het nieuwe
klimaat dat na de depolarization in het Verenigd Koninkrijk 
is ontstaan. In de Verenigde Staten hebben we onze
distributierelaties met een aantal belangrijke bankpartners
versterkt, zijn we doorgegaan met de werving van nieuwe
levensverzekeringsagenten en hebben we verkoopcapaciteit
onder broker-dealers en wirehouses uitgebreid. In Spanje hebben
we nieuwe samenwerkingsverbanden met twee spaarbanken -
Caja de Badajoz en Caja Navarra - aangekondigd. Deze vormen
een aanvulling op onze succesvolle samenwerking met Caja de
Ahorros del Mediterráneo en een versterking van onze positie in
de Spaanse leven- en pensioenmarkt. In China hebben we
nationale samenwerkingsovereenkomsten gesloten met twee
grote banken, zodat we onze producten in het hele land kunnen
gaan verkopen. Distributie blijft dus beslist een essentiële
groeifactor voor AEGON, zowel op onze traditionele markten als
op onze groeimarkten.

Kenmerkend voor de strategie van AEGON is enerzijds dat het
bedrijf zich richt op de kernactiviteiten leven-, pensioen- en
beleggingsproducten en anderzijds dat een opvallende
verscheidenheid aan producten en distributiekanalen wordt
ontwikkeld. Wat zijn volgens u de voordelen van deze diversiteit
binnen AEGON USA? 
Wij zien diversiteit als de grote kracht van AEGON in de 
Verenigde Staten en als een voorwaarde om onze winst-
gevendheid op peil te kunnen houden en onze risico’s te kunnen
beheersen. Soms raken producten uit de gratie vanwege
marktontwikkelingen of veranderingen in wet- en regelgeving. Bij
AEGON USA nemen andere producten het dan over. Op die
manier kunnen wij blijven groeien zonder onze winstgevendheid
en risicomanagementdiscipline op te geven en kunnen we
tegelijkertijd ons vermogen beter beheren. Uiteindelijk betekent
de diversiteit op zowel product- als distributiegebied dat AEGON
USA betere rendementen kan behalen. 

Een goed voorbeeld is het levenherverzekeringsbedrijf, dat
een sterke groei laat zien als gevolg van teruglopende markt-
capaciteit, stijgende tarieven, strengere verzekeringsnormen en
de daaruit voortvloeiende marktverstoring. Wij denken dat de
groei in levenherverzekering nog een aantal jaren andere
producten voorbij zal blijven streven. De hogere herverzekerings-
kosten die wij als directe verzekeraar hebben moeten maken,
worden enigszins gecompenseerd door onze rendementen in 
dit segment.

Welk merkenbeleid voert AEGON in de Amerikaanse markt en
klopt het dat een sterk merk steeds belangrijker wordt in de
concurrentiestrijd?
Wij blijven meerdere merken voeren in de Verenigde Staten, maar
de laatste tijd zijn we ons meer gaan richten op het uitbouwen
van het merk Transamerica, zowel onder particulieren als binnen
onze distributiekanalen. Het voeren van meerdere merken biedt
ons de kans om onze producten te verkopen via meerdere
distributiekanalen, vaak in hetzelfde geografische gebied,
waardoor we een bepaalde markt intensiever kunnen bewerken
dan anders het geval zou zijn. Sommige van onze activiteiten
vereisen echter in toenemende mate een sterk en krachtig merk
voor de particuliere markt, dus we blijven investeren in het
uitbouwen van onze merknaam Transamerica.
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OTTO THORESEN 

Hoe ziet de toekomst van het pensioenbedrijf in het Verenigd
Koninkrijk eruit, gegeven de recente ontwikkelingen in de
bedrijfstak? 
Pensioenen staan hoog op de politieke agenda in het Verenigd
Koninkrijk. Onder de burgers vergroot dat het besef dat zij
gedurende hun werkzame leven meer zullen moeten sparen om
na hun pensionering nog dezelfde levensstijl te kunnen 
bekostigen. Door de publicatie van het Turner Report, eind 2005,
heeft deze discussie een extra impuls gekregen en is de aandacht
gevestigd op een aantal essentiële aspecten die in 2006
onderwerp van verdere discussie zullen zijn.

Hoewel het ongetwijfeld moeilijk wordt om tot een brede
consensus te komen over de toekomstige vorm van de 
pensioenen in het Verenigd Koninkrijk, denken wij dat de
levensverzekeringsbranche een centrale rol kan spelen in het
streven om mensen zelf meer voor hun pensioen te laten sparen.
Onze bedrijfstak beschikt over de infrastructuur om de grote
bedragen die gemoeid zijn met periodieke premiebetalingen voor
pensioenproducten op een kosteneffectieve manier te verwerken.
Wij zijn ervan overtuigd dat de aanwezige expertise kan worden
benut om mensen oplossingen te beiden om efficiënter voor hun
pensioen te sparen.

Er zijn uiteraard al enorme pensioenvermogens opgebouwd
en daarin zien we interessante kansen. We zien bijvoorbeeld een
voortdurende druk op bedrijven die hun werknemers eindloon-
regelingen bieden, waardoor extra mogelijkheden ontstaan voor
pensioenverzekeraars. Over het geheel genomen gaan wij ervan
uit dat het pensioenlandschap in het Verenigd Koninkrijk
ingrijpend zal veranderen. We ervaren dat echter niet als een
bedreiging, maar als een kans voor onze bedrijfstak.

Na de depolarization is het distributielandschap in het Verenigd
Koninkrijk sterk gewijzigd. Hoe is AEGON UK gepositioneerd?
Ongeacht het regelgevingskader vinden wij de rol van adviseurs
cruciaal om klanten te kunnen helpen met het kiezen van de
beste producten voor hun oudedagsvoorziening. 

De depolarization heeft tot nu toe twee belangrijke effecten
gehad: ten eerste zijn veel tussenpersonen die vroeger aan één
bepaalde levensverzekeraar waren gebonden, producten van
meerdere verzekeraars gaan verkopen; ten tweede zijn sommige

Wat doet AEGON USA om aansluiting te vinden bij de verande-
rende behoeften van de groeiende groep gepensioneerden?
AEGON USA heeft een nieuwe divisie gevormd, Transamerica
Retirement Management. Deze gaat zich richten op klanten die
(binnenkort) met pensioen gaan en zal deze klanten vervolgens
gedurende de rest van hun leven blijven bedienen. Veel van de
producten waaraan klanten in deze levensfase behoefte hebben,
zijn reeds ontwikkeld door AEGON USA. 

Door een nieuwe, aparte divisie te vormen, krijgen we
specialisten die deze producten afstemmen op de wensen van
onze klanten en die ook kunnen presenteren in relatie tot de
pensioendoelstellingen van de klanten.

Sommigen beschouwen de Verenigde Staten als een 
ontwikkelde markt. Welke groeikansen ziet u voor AEGON 
in de Verenigde Staten?
De meeste van onze bedrijfsonderdelen zijn op groei gericht.
Voorts zien we binnen onze definitie van kernactiviteiten nog
altijd allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een voorbeeld is de
markt voor middeninkomens. Zestig miljoen huishoudens hebben
een jaarinkomen tussen USD 25.000 en USD 100.000. De
afgelopen dertig jaar is het aantal agenten dat deze groep
bedient echter met 30% gedaald. Daardoor is het aantal
huishoudens met een levensverzekering sterk afgenomen en
momenteel heeft minder dan de helft een individuele polis. Er
liggen ruime mogelijkheden voor de verkoop van
maatwerkproducten, zowel via traditionele kanalen als met
behulp van kostenefficiënte distributietechnieken. De komende
twee jaar beginnen we met worksite marketing. Dat zien we als
een efficiënte en effectieve manier om de markt voor
middeninkomens te bedienen. Daarnaast hebben we met succes
een nieuw product gelanceerd, Equity-Indexed Universal Life, dat
volgens ons zeer geschikt is voor deze markt.

Een tweede voorbeeld is ons pensioenbedrijf, waar we meer
dan USD 60 miljard aan pensioenvermogen in beheer hebben, en
waarmee wij tot de top vijf pensioenspelers onder de levens-
verzekeraars behoren. Demografische ontwikkelingen spelen een
doorslaggevende rol, aangezien mensen steeds beter beseffen
dat de verantwoordelijkheid voor hun pensioen meer bij henzelf
komt te liggen en minder bij de overheid of de werkgever.
Daarom zien wij de pensioenmarkt als een belangrijke motor
voor winstgevende groei. 

Een derde groeifactor is de manier waarop wij expertise
vanuit AEGON USA overbrengen naar nieuwe markten buiten de
Verenigde Staten. Zo past AEGON Direct Marketing Services een
succesvolle formule toe om met weinig kosten en weinig risico’s
toegang te krijgen tot nieuwe landen in Azië, Latijns-Amerika en
Europa. Het overbrengen van in de Verenigde Staten ontwikkelde,
innovatieve distributie-expertise naar nieuwe markten zal
medebepalend blijven voor onze groei.
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hebben begeven. Dankzij deze diversificatie kunnen we nu ook
andere soorten risico’s op ons nemen en tegelijkertijd blijven
vertrouwen op onze sterke balanspositie en de sterke 
vermogenspositie van ons moederbedrijf. 

Over welke sterke punten beschikt AEGON UK om, in de zeer
concurrerende Britse markt, tot de hoofdrolspelers in de
bedrijfstak te blijven behoren?
AEGON UK heeft onmiskenbaar een aantal sterke punten die de
onderneming uniek maken en blijvend concurrentievoordeel
bieden. Een van onze sterke kanten is onze expertise op het
gebied van collectieve en individuele pensioenen. Op andere
markten, waarvan wij denken dat ze AEGON UK aanzienlijke extra
winstmogelijkheden bieden, hebben wij onze positie versterkt. 
De nadruk blijft liggen op het streven naar winstgevende 
activiteiten, in lijn met de strategie van de AEGON Groep als
geheel. Daarnaast bezitten wij een van de grootste en meest
winstgevende distributiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk.
Verder hebben we het voortouw genomen bij de toepassing van
technologie bij productontwikkeling en distributie. Dit heeft
belangrijke efficiencyvoordelen opgeleverd in onze dagelijkse
werkzaamheden en hierdoor hebben wij onze operationele kosten
sinds 2002 met 25% kunnen verlagen. Wij blijven streven naar
verdere efficiencyverbeteringen, terwijl wij daarnaast blijven
diversifiëren en onze activiteiten blijven uitreiden, een strategie
die absoluut voordelen zal opleveren voor AEGON UK. En ten
slotte hebben we een zeer sterk moederbedrijf, dat ons toegang
biedt tot allerlei middelen en expertise.

Wij hebben alle vertrouwen in onze positie op de
veranderende Britse markt. Als we de beschikbare mogelijkheden
optimaal benutten via de distributiekanalen die we hebben
verworven, als we ons productaanbod diversifiëren en als we de
juiste maatregelen nemen om te zorgen voor een efficiënte en
alerte organisatie, dan zal AEGON UK zijn sterke leidende positie
op de Britse markt beslist weten vast te houden.

onafhankelijke financieel adviseurs voor een deel volgens het
multi-tie model gaan werken.

AEGON UK is zeer verheugd dat het distributie-
overeenkomsten heeft gesloten met tal van ondernemingen uit de
eerste groep, zoals Openwork (voorheen Zurich), St James’s
Place, Royal Liver en The Principality Building Society. Dankzij
deze overeenkomsten worden allerlei AEGON producten nu
verkocht door meer dan 4.000 verkoopadviseurs met wie we
vroeger geen banden hadden.
Hoewel er veel is gespeculeerd over de gevolgen van het multi-tie
model voor tussenpersonen die vroeger onafhankelijk waren, is
via hen slechts een beperkt aantal transacties tot stand gekomen,
met name op het gebied van hypotheekproducten. Wij doen
daaraan mee als wij duidelijke mogelijkheden zien voor
winstgevende transacties. Dit betekent uiteraard dat we alert
moeten blijven en meteen moeten reageren als marktontwikke-
lingen het nodig maken om een andere koers te gaan volgen.

Hoewel AEGON UK van oudsher puur als pensioenverzekeraar
wordt gezien, is er sprake van een significante groei op andere
terreinen, zoals inkomensbeschermingsproducten en annuities.
Welke overwegingen en factoren liggen aan deze groei ten
grondslag?
Ofschoon wij ervan uitgaan dat pensioenen het belangrijkste
productsegment zullen blijven vormen in de Britse markt voor
langetermijnspaarproducten, beseften wij dat in een stakeholder
pensions omgeving de marges op pensioenproducten 
onvermijdelijk omlaag zouden gaan. Daarom hebben we besloten
tot uitbreiding in andere segmenten, waar hogere marges
haalbaar waren. 

Deze diversificatie van ons productaanbod houdt onder meer
in dat we offshore activiteiten hebben opgezet, dat we hebben
voortgebouwd op de kennis van risicoproducten die we met onze
Guardian activiteiten hadden verworven en meer recentelijk dat
we ons op de markt voor annuities en beleggingsproducten
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AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld, en
een marktleider op het gebied van beleggingsproducten. We zijn voortdurend
op zoek naar innovatieve ideeën om te blijven voldoen aan de wensen van
onze klanten. We stimuleren onze lokale vestigingen hun producten, diensten
en distributie zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen
van onze klant. We zijn er trots op dat we deze lokale aanpak kunnen
combineren met de kracht van onze groeiende wereldwijde organisatie.  
We streven ernaar de beste in onze bedrijfstak te zijn.

Op de volgende pagina’s laten we zien dat AEGON op elk moment van de dag
bezig is blijvende waarde te creëren voor onze klanten, medewerkers en de
vele andere stakeholders.

Local knowledge. Global power.

JAAROVERZICHT 2005



AEGON House, Lytham St Annes, Verenigd Koninkrijk
Gespecialiseerde en internationale pensioenproducten
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OVERZICHT

In 2005 heeft AEGON zijn positie in de drie grootste 
landenunits - de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en
Nederland – versterkt. Bovendien is AEGON blijven investeren in
Centraal- en Oost-Europa, Spanje en Azië, waar de Groep goede
groeivooruitzichten ziet. AEGON heeft een aantal stappen gezet
om zijn activiteiten te verbeteren en om AEGON’s strategische
positie in de levensverzekerings- en pensioensectoren uit te
bouwen. AEGON is verheugd te kunnen melden dat alle
belangrijke landenunits hebben bijgedragen aan de stijging van
het resultaat in 2005, dat de distributie is uitgebreid en de
balanspositie is versterkt. AEGON is van mening dat de Groep
goed gepositioneerd is om die producten en diensten te leveren
die zullen leiden tot aanhoudende groei van het bedrijf.

RESULTATEN

Het operationeel resultaat vóór belastingen steeg in 2005 met
21% tot EUR 2.147 miljoen. De drie grootste landenunits, Amerika,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk, rapporteerden alledrie een
toename van het operationeel resultaat vóór belastingen. 
De nettowinst nam in 2005 met 21% toe tot EUR 2.732 miljoen
als gevolg van een hoger operationeel resultaat, per saldo
toegenomen winst op beleggingen en bijzondere waarde-
verminderingen en een hoger niet-operationeel resultaat. 
Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON Amerika
bedroeg in 2005 USD 2.365 miljoen, een stijging van USD 339
miljoen of 17% ten opzichte van 2004. De toename in Amerika
was met name het gevolg van groei van de activiteiten, gunstige
sterfteresultaten en de effecten van volatiele posten, gedeeltelijk
tenietgedaan door krappere marges op institutionele GIC-
contracten en lagere beleggingsopbrengsten. 

Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON
Nederland bedroeg in 2005 EUR 322 miljoen, een toename met
EUR 126 miljoen of 64% vergeleken met 2004. In Nederland is de
stijging van het operationeel resultaat vóór belastingen vooral
het gevolg van betere renteresultaten, de vrijval van
voorzieningen voor winstdeling en employee benefits en betere
technische resultaten voor leven en schade, gedeeltelijk
tenietgedaan door extra toevoegingen aan de voorzieningen voor
garanties en aanpassingen in de Spaarkas-producten in 2005.
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Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON UK
bedroeg in 2005 GBP 111 miljoen, een stijging met 2% vergeleken
met 2004. De toename was vooral het gevolg van het positieve
effect van de hogere aandelen- en obligatiemarkten. De stijging is
grotendeels tenietgedaan door de kosten van een bonusuitkering
aan tussenpersonen in verband met de versnelde acquisitie van
de resterende 40% van Positive Solutions.

Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON
Hongarije steeg in 2005 met HUF 2,7 miljard tot HUF 17,9 miljard,
vooral als gevolg van betere technische resultaten, strikte
kostenbeheersing en een hogere winst uit vermogensbeheer.
AEGON Polen, dat in oktober is overgenomen, behaalde in het
vierde kwartaal 2005 een recordverkoop. De nieuwe levens-
verzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis bedroeg in
het vierde kwartaal PLN 41 miljoen en het operationeel resultaat
vóór belastingen bedroeg PLN 4 miljoen negatief.

Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON
Slowakije bedroeg in 2005 SKK 463 miljoen negatief, tegen 
SKK 325 miljoen negatief in 2004. Het premie-inkomen steeg 
van SKK 76 miljoen tot SKK 105 miljoen.

AEGON is in het tweede kwartaal van 2005 begonnen met de
verkoop van verzekeringsproducten in Tsjechië. De nieuwe
levensverzekeringsproductie op gestandaardiseerde basis
bedroeg CZK 44 miljoen en het operationeel resultaat vóór
belastingen bedroeg CZK 212 miljoen negatief.

Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON 
Spanje bedroeg in 2005 EUR 2 miljoen negatief, tegen EUR 63
miljoen positief in 2004. Deze daling is vooral het gevolg van 
de verkoop van de schadeverzekeringsactiviteiten per 1 januari
2005, welke activiteiten in 2004 nog voor EUR 56 miljoen aan
het operationeel resultaat vóór belastingen bijdroegen, en een
bedrag van EUR 9 miljoen aan eenmalige kosten in verband met
de verkoop van het schadeverzekeringsbedrijf.

Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON
Taiwan bedroeg NTD 21 miljoen, tegen NTD 149 miljoen in 2004.
Het aandeel van AEGON in het operationeel resultaat vóór
belastingen van AEGON-CNOOC bedroeg in 2005 CNY 68 miljoen
negatief, tegen CNY 41 miljoen negatief in 2004.
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New York, VS
Spaar- en beleggingsproducten

ONZE ACTIVITEITEN IN AMERIKA
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AEGON Amerika omvat de activiteiten in de Verenigde Staten, die
gezamenlijk worden aangeduid als AEGON USA en de bedrijven in
Canada, die gezamenlijk als AEGON Canada worden aangeduid.

De bedrijven in de Verenigde Staten zijn ondergebracht in vijf
operationele divisies die activiteiten verrichten via een of meer
levensverzekeringsmaatschappijen van AEGON USA: 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 informatietechnologie, 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 de AEGON bedrijven in de Verenigde Staten.
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VERENIGDE STATEN

AANTAL MEDEWERKERS 13.341, waarvan 2.654 agenten

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN Baltimore, Cedar Rapids

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
vaste en variabele annuities, institutionele gegarandeerde producten,
vermogensbeheer (incl. beleggingsfondsen), ziektekosten- en
ongevallenverzekeringen, levensherverzekering

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren, bedrijven,
instellingen

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN onafhankelijke tussen-
personen, eigen verkooporganisaties, marketingorganisaties,
financiële instellingen, broker-dealers, wirehouses, belangen-
organisaties, directe verkoop, worksite marketing, institutionele
tussenpersonen

www.aegonins.com

www.transamerica.com

AGENCY GROUP  

De divisies van de Agency Group bieden een breed scala aan
verzekeringsproducten via onafhankelijke tussenpersonen, eigen
verkooporganisaties, 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.

DIRECT MARKETING SERVICES GROUP  

AEGON Direct Marketing Services (ADMS) richt zich op klanten
die niet via de andere distributiekanalen van AEGON USA worden
bereikt. ADMS streeft ernaar cliënten te werven die hun
verzekeringsproducten liever rechtstreeks en niet via een
tussenpersoon kopen. Daartoe heeft het bedrijf met behulp van
geavanceerde databasetechnologie een methode ontwikkeld om
niche markten 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. ADMS heeft zijn expertise op het gebied van directe
verkoop ook internationaal ingezet. De onderneming is inmiddels
actief in Europa, Azië, Australië en Latijns-Amerika. 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. Het
bankdistributiekanaal is van bijzonder belang voor FMG. In nauwe
samenwerking met zijn partners levert FMG maatwerk en
ondersteuning, zodat banken de relatie met hun cliënten verder
kunnen uitbouwen.
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ONZE ACTIVITEITEN IN AMERIKA

Toronto, Canada
Verzekeringsoplossingen voor de toekomst
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AEGON Canada biedt veelzijdige oplossingen op het gebied van
verzekeringen, financiële dienstverlening en portefeuille- en
fondsbeheer; via dochtermaatschappijen is AEGON Canada ook
actief op het gebied van vermogensbeheer.

Transamerica Life Canada (TLC) biedt tijdelijke levens-
verzekeringen, fiscaal gefaciliteerde universal life producten,
segregated funds, guaranteed interest accounts en annuities.
Money Concepts (MCC) is een onafhankelijke financiële
planningsadviseur met een netwerk van 57 franchisenemers door
heel Canada. MCC levert een breed scala aan planningsproducten
en -diensten aan beleggers en is de enige franchiseorganisatie op
het gebied van financiële planning in Canada. AEGON Dealer
Services levert ondersteuning aan adviseurs en tussenpersonen
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 (AFM) in
heel Canada. AFM is een dochtermaatschappij van AEGON Canada
die zich specialiseert in imaxx-beleggingsfondsen en in beleggings-
fondsen waarbij gebruik wordt gemaakt van geselecteerde
vermogensbeheerders uit de hele wereld. ACM richt zich op
Canadese beleggers die op maat gemaakte portefeuille-
oplossingen zoeken. AEGON Capital Management (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 retailsector.

CANADA

AANTAL MEDEWERKERS 674

BELANGRIJKSTE VESTIGING Toronto

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, pensioenen, variabele annuities, vermogensbeheer (incl.
beleggingsfondsen) ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN onafhankelijke tussenper-
sonen, brokers, financiële planningsadviseurs, financiële instellingen

www.transamerica.ca

INSTITUTIONAL PRODUCTS AND SERVICES GROUP  

De Institutional Products and Services Group bestaat uit 
AEGON Institutional Markets Division en Transamerica
Reinsurance Group. AEGON Institutional Markets Division is 
goed gepositioneerd en kent een lange traditie op de ontwikkelde,
concurrerende institutionele markt. Transamerica Reinsurance
werkt al ruim 30 jaar nauw samen met levensverzekeraars en
financiële dienstverleners ten behoeve van de levering van
oplossingen op het gebied van overlijdensrisico- en kapitaal-
beheer voor individuele levenproducten en annuityproducten.
Deze rechtstreekse samenwerkingsverbanden zorgen ervoor 
dat de te lopen risico’s beter worden ingeschat en een 
waardevol inzicht wordt verkregen in de behoeften van 
cliënten en markttrends.

PENSION GROUP

De Pension Group wordt gevormd door Diversified Investment
Advisors en Transamerica Retirement Services. Diversified
Investment Advisors is een erkende beleggingsadviseur die zich
richt op het beheer van pensioenvoorzieningen. Transamerica
Retirement Services biedt beschikbare premieregelingen en
collectieve vaste annuitycontracten aan bedrijven met een fiscaal
gefaciliteerde pensioenregeling die hun bestaande, op een
gegarandeerde uitkering gebaseerde pensioenregeling willen
beëindigen.
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ONZE ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Den Haag, Nederland
Vermogensbeheer en vermogensoverdracht
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AEGON Nederland N.V. is de houdstermaatschappij van alle
Nederlandse verzekerings- en bankactiviteiten. De activiteiten van
AEGON in Nederland worden gezamenlijk aangeduid als AEGON
Nederland.

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 servicecentra en vier marketing- 
en verkooporganisaties. In de periode vóór de reorganisatie
waren de activiteiten ondergebracht in business units. Het
herstructureringsproces werd in 2005 voortgezet. Daarbij 
zijn de marketingactiviteiten ondergebracht in één centrale
marketingorganisatie voor Nederland. Dankzij deze reorganisatie
heeft de ontwikkeling van nieuwe producten een impuls gekregen
en kon een begin worden gemaakt met het integreren van de 
IT-systemen. Dit integratieproces zal in 2006 worden afgerond.

De verkooporganisaties, Corporate & Institutional Clients,
Intermediair en AEGON Spaarbeleg, vormen een afspiegeling 
van de diverse verkoopkanalen, zoals onafhankelijke tussen-
personen, aan AEGON gelieerde organisaties en de eigen
adviseurs van AEGON Nederland. AEGON Nederland biedt 
vijf soorten producten: pensioenen, levensverzekeringen,
schadeverzekeringen, bancaire diensten en 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 verkooporganisatie Corporate & Institutional Clients
benaderd.
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NEDERLAND

AANTAL MEDEWERKERS 5.698, waarvan 1.487 agenten

BELANGRIJKSTE VESTIGINGEN Den Haag, Leeuwarden

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
vermogensbeheer (incl. beleggingsfondsen), ziektekosten- en onge-
vallenverzekeringen, overige schadeverzekeringen, bankactiviteiten

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren, bedrijven,
instellingen

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN onafhankelijke
tussenpersonen, eigen verkooporganisaties, directe verkoop,
franchisenemers, worksite marketing

www.aegon.nl
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ONZE ACTIVITEITEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Edinburgh, Verenigd Koninkrijk
Deskundig advies en planning
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AEGON UK is een toonaangevende vermogensbeheerder en
aanbieder en distributeur van pensioenen, levensverzekeringen,
inkomensbeschermings- en beleggingsproducten. De belangrijkste
houdstermaatschappij van de AEGON bedrijven in het Verenigd
Koninkrijk is AEGON UK plc (AEGON UK).

AEGON UK is actief op vier specifieke markten: 

• AEGON Individual — alle activiteiten op het gebied van
individuele beleggingen, inkomensbescherming en pensioenen
in het Verenigd Koninkrijk. Deze activiteiten vinden
grotendeels plaats onder de merknaam Scottish Equitable

• AEGON Corporate — alle productontwikkelings- en
administratieve activiteiten op het gebied van bedrijfs-
pensioenen en employee benefits in het Verenigd Koninkrijk

• AEGON Asset Management — activiteiten op het gebied van
vermogensbeheer

• AEGON UK Distribution — distributienetwerk

AEGON UK is een vooraanstaande financiële dienstverlener die
actief is op de markt voor langetermijnsparen en inkomens-
bescherming. De diverse producten van AEGON UK worden
afgezet via financiële adviseurs in het Verenigd Koninkrijk. 
De bedrijfsactiviteiten richten zich op twee kernmarkten:
particulieren en bedrijven. Dit onderscheid is gemaakt vanuit het
streven om de klant tot speerpunt van de strategie te maken.
Binnen AEGON Individual zijn alle activiteiten gebundeld op het
gebied van individuele pensioenen en inkomensbescherming,
alsmede de binnenlandse en buitenlandse levensverzekerings-
activiteiten, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de
behoeften van particulieren op het gebied van inkomens-
bescherming, langetermijnsparen en pensioenen. Deze
activiteiten vinden grotendeels plaats onder de merknaam
Scottish Equitable. AEGON Corporate biedt collectieve 
pensioen- en employee benefit regelingen onder de merknaam
Scottish Equitable, verzorgt de uitvoering van deze regelingen
onder de merknaam HS Administrative Services en levert
worksite marketing software onder de merknaam AEGON 
Benefit Solutions.
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VERENIGD KONINKRIJK

AANTAL MEDEWERKERS 4.539, waarvan 161 agenten

BELANGRIJKSTE VESTIGING Edinburgh

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
vermogensbeheer (incl. beleggingsfondsen) 

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren, bedrijven,
instellingen

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN financieel adviseurs

www.aegon.co.uk
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ONZE ACTIVITEITEN IN OVERIGE LANDEN EUROPA

Boedapest, Hongarije
Financiële oplossingen 
voor veranderende
behoeften
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AEGON Hongarije Composite Insurance Company Limited by Shares
(AEGON Hongarije) maakt sinds 1992 deel uit van de AEGON Groep.
De rechtsvoorganger van AEGON Hongarije was het staatsbedrijf
ÁB, opgericht in de jaren veertig van de vorige eeuw. De
belangrijkste activiteiten van AEGON Hongarije betreffen
levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenverzekeringen
en vermogensbeheer. De activiteiten van AEGON Hongarije zijn
ingedeeld op basis van verkoopkanalen en functionele gebieden.

AEGON Hongarije is een verzekeraar die zowel levens-
verzekeringen als schadeverzekeringen aanbiedt. De belangrijkste
producten zijn levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken en
gezinsverzekeringen. De sterke verkoop van het pensioenbedrijf
heeft in bijzondere mate bijgedragen aan de verkoopresultaten
van AEGON Hongarije over 2005. 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 aandeel van AEGON Hongarije binnen het segment
gezinsverzekeringen kwam in 2004 uit op 36% (bron: jaarverslag
van de Hongaarse vereniging van verzekeraars over 2004). 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 Polen maakt sinds 4 oktober 2005 deel uit van de 
AEGON Groep. De vennootschap werd op 24 december 1999
opgericht. AEGON Polen is actief op de Poolse markt voor
levensverzekeringen. De activiteiten van AEGON Polen zijn
ingedeeld op basis van verkoopkanalen en functionele gebieden.

AEGON Polen is een levensverzekeringsmaatschappij die met
name individuele unit-linked producten aanbiedt, met inbegrip van
langetermijnspaarproducten en pensioenproducten. Met een
aandeel van 21% in het koopsomsegment neemt AEGON Polen
binnen dit segment de eerste plaats in. Op de totale markt voor
levensverzekeringen staat de onderneming op de vijfde plaats,
met een marktaandeel van 5% (op basis van geschreven premies,
bron: jaarverslag KNUiFE – Toezichthoudende Commissie voor
Verzekeraars en Pensioenfondsen, 2004).
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Hongarije in miljoenen HUF

HONGARIJE

AANTAL MEDEWERKERS 818

BELANGRIJKSTE VESTIGING Boedapest

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
vermogensbeheer (incl. beleggingsfondsen), ziektekosten- en onge-
vallenverzekeringen, overige schadeverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN onafhankelijke tussen-
personen, eigen verkooporganisaties, pensioenadviseurs, directe
verkoop, worksite marketing

www.aegon.hu

POLEN

AANTAL MEDEWERKERS 90

BELANGRIJKSTE VESTIGING Warschau

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN levensverzekeringen voor
rekening polishouders

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN eigen verkooporganisaties,
banken, brokers

www.aegonpolska.pl
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ONZE ACTIVITEITEN IN OVERIGE LANDEN EUROPA

SLOWAKIJE

AANTAL MEDEWERKERS 64

BELANGRIJKSTE VESTIGING Bratislava

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN eigen verkooporganisaties,
pensioenadviseurs, brokers

www.aegon.sk

De levenactiviteiten in Slowakije werden op 2 september 2003
opgericht als onderdeel van AEGON Levensverzekering N.V. Eind
oktober 2004 werden de activiteiten opgestart door AEGON
Slowakije. De vestiging wordt momenteel omgezet in een lokale
vennootschap.

In Slowakije heeft AEGON twee werkmaatschappijen: AEGON Life
Insurance en AEGON Pension Asset Management. AEGON
Slowakije biedt de volgende producten aan: universal life en 
unit-linked kapitaalverzekeringen, tijdelijke en doorlopende
levensverzekeringen en studieverzekeringen, aanvullende
dekkingen (overlijden, langdurige ziekte, premievrijstelling, basis-
en uitgebreide ongevallendekking), hypotheken (in combinatie
met levensverzekeringen) en collectieve levenproducten. AEGON
Pension Asset Management is actief op het gebied van
pensioenvermogensbeheer voor verplichte pensioenfondsen. Op 1
oktober 2004 is aan de onderneming vergunning verleend. De
markt voor verplichte pensioenfondsen in Slowakije is per 1
januari 2005 vrijgegeven. Beide AEGON bedrijven verkopen de
producten via het eigen verkoopnetwerk en via het broker kanaal.
Sinds kort wordt voor hypotheekproducten ook gebruikgemaakt
van het bankkanaal.

In april 2005 werd door het Tsjechische ministerie van Financiën
vergunning verleend voor de verzekeringsactiviteiten van AEGON
in Tsjechië. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij een lokale
vennootschap.

PRODUCTEN EN DISTRIBUTIE

AEGON Tsjechië bood in 2005 de volgende drie producten aan:
reguliere premieproducten, koopsompolissen en studie-
verzekeringen. AEGON Tsjechië bood verder vijf aanvullende
dekkingen: overlijden, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit bij
kinderen, ziekte en premievrijstelling. De distributie in Tsjechië
loopt via een intern distributienetwerk (IDN), een extern
distributienetwerk (EDN) en via de distributienetwerken en senior
accountmanagers van partners. Het IDN bestaat uit eigen
verkopers die verbonden zijn aan tien regionale kantoren. Het
EDN wordt gevormd door brokers. De senior accountmanagers
zijn verantwoordelijk voor de zakelijke markt.

TSJECHIË

AANTAL MEDEWERKERS 45

BELANGRIJKSTE VESTIGING Praag

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren, bedrijven

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN eigen verkooporganisaties,
brokers, directe verkoop

www.aegon.cz
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AEGON was in 2005 via twee verzekeringsmaatschappijen 
in Spanje actief, te weten AEGON Seguros Salud en AEGON
Seguros de Vida. Deze verzekeraars vallen onder één
houdstermaatschappij, AEGON España S.A. 

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 banknetwerk
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 ziektekosten-
verzekeringen van AEGON Spanje blijven verkopen. Tevens heeft
AEGON Spanje de levensverzekeringsportefeuille van Reale in
Spanje overgenomen en kan het bedrijf vijf jaar lang gebruik kan
maken van het agentennetwerk van Reale, met een optie op
verlenging. In juli 2005 is AEGON Spanje een strategische
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Caja de Badajoz 
(CB) en in november 2005 heeft AEGON Spanje een strategische
samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Spaanse
spaarbank Caja Navarra (CN). AEGON Spanje zal zijn levens-
verzekeringsactiviteiten verder uitbreiden door versterking van 
zijn eigen verkoopnetwerk, een intensievere samenwerking met 
de huidige bankpartners CAM, CB en CN en de ontwikkeling van
nieuwe distributiemogelijkheden. In de afgelopen jaren heeft
AEGON Spanje zich toegelegd op groei van het levenbedrijf. 
Door via diverse distributiekanalen unit-linked variabele levens-
verzekeringen aan te bieden, heeft AEGON Spanje een belangrijke
positie weten te verwerven op een markt waar het beeld van
oudsher wordt bepaald door de banken. AEGON Spanje richt zich
met name op de individuele consument. Traditionele levens-
verzekeringen en unit-linked producten vormen de voornaamste
producten van AEGON Spanje. Deze producten worden uitsluitend
op de markt gebracht via het tussenpersonenkanaal, waarbij
gebruikgemaakt wordt van een netwerk van tussenpersonen en
brokers. Individuele levensverzekeringen worden in de stedelijke
gebieden aangeboden door gespecialiseerde tussenpersonen en
brokers en in de landelijke gebieden door gespecialiseerde tussen-
personen en via direct marketing. De distributie van collectieve
levensverzekeringen geschiedt via banken en financiële instellingen
en daarnaast via brokers en gespecialiseerde tussenpersonen.
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SPANJE

AANTAL MEDEWERKERS 228 (excl. medewerkers van joint ventures
en/of samenwerkingsverbanden)

BELANGRIJKSTE VESTIGING Madrid

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren, bedrijven

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN financiële instellingen,
onafhankelijke tussenpersonen, eigen verkooporganisaties, brokers,
directe verkoop, worksite marketing

www.aegon.es
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ONZE ACTIVITEITEN IN OVERIGE LANDEN AZIË

Taipei, Taiwan
Distributie op maat om nieuwe klanten te bereiken
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AEGON Life Insurance Inc. (AEGON Taiwan) werd in 2001
opgericht met het doel levensverzekeringsactiviteiten te
ontplooien in de Republiek China (Taiwan).

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 tussenpersonen verkocht. Een van de
nieuwe productinitiatieven in 2003 was een geactualiseerde
versie van een doorlopende levensverzekering. Voorts heeft
AEGON Taiwan in 2004 een innovatief variabel annuityproduct
gelanceerd dat bedoeld is voor langetermijnsparen en pensioen-
planning. Beide producten worden via diverse distributiekanalen
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GESTANDAARDISEERDE
NIEUWE PREMIEPRODUCTIE
China in miljoenen CNY 

TAIWAN

AANTAL MEDEWERKERS 964, waarvan 612 agenten

BELANGRIJKSTE VESTIGING Taipei

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, pensioenen,
variabele annuities, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren, bedrijven

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN eigen verkooporganisaties,
brokers, banken, worksite marketing, directe verkoop

www.aegon.com.tw

CHINA1

AANTAL MEDEWERKERS 1.023, waarvan 629 eigen verkopers
(100%)

BELANGRIJKSTE VESTIGING Shanghai

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN traditionele levensverzeke-
ringen, levensverzekeringen voor rekening polishouders, ziektekosten-
en ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE KLANTENSEGMENTEN particulieren

BELANGRIJKSTE DISTRIBUTIEKANALEN eigen verkooporganisaties,
banken, directe verkoop, brokers

www.aegon.cnooc.com

1 50/50 joint venture van China National Offshore Oil Corporation en AEGON N.V.

afgezet. Het tussenpersonennetwerk bestaat uit meer dan 600
professionele tussenpersonen 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 tussen-
personen. Doorlopende levensverzekeringen worden ook via het
bankkanaal verkocht. Wat collectieve verzekeringen betreft, biedt
AEGON Taiwan inkomensbescherming aan werknemers van
bedrijven via jaarlijks te verlengen levensverzekeringen en
ongevallen- en ziektekostenverzekeringen. De distributie via
brokers en het bankkanaal heeft in de afgelopen drie jaar voor
AEGON Taiwan in een substantiële groei van nieuwe klanten en
nieuwe productie geresulteerd.

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 begin gemaakt. AEGON-CNOOC
heeft vergunning om in China zowel traditionele levens-
verzekeringen als ziektekosten- en ongevallenverzekeringen te
verkopen. Na afronding van de vereiste registratieprocedure is de
vestiging van AEGON-CNOOC in Beijing sinds april 2005 volledig
operationeel. In september 2005 opende ook het kantoor in
Nanjing zijn deuren. Dit kantoor is een van de eerste joint venture
levensverzekeraars in de provincie Jiangsu.

Na de start in 2003 heeft AEGON-CNOOC met succes diverse
distributiekanalen opgezet, met inbegrip van tussenpersonen,
banken, direct marketing en telemarketing. De distributie via
brokers verloopt goed sinds de opening van het kantoor in
Nanjing in de provincie Jiangsu in september 2005. De distributie
via tussenpersonen betreft met name universal life en traditio-
nele levenproducten, alsmede kortlopende ongevallen- en lang-
lopende ziektekostenverzekeringen. Het belangrijkste product dat
via het bankkanaal wordt afgezet, zijn kortlopende universal life
koopsompolissen. Via telemarketing wordt met name een jaarlijks
te verlengen ongevallenverzekering verkocht. De belangrijkste
producten die via brokers worden afgezet, betreffen universal life
producten en traditionele levenproducten, kortlopende onge-
vallenverzekeringen en langlopende ziektekostenverzekeringen.
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Preston, Verenigd Koninkrijk
AEGON medewerker als vrijwilliger en mentor bij het 
Young Enterprise programma, Carr Hill High School
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Als een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter 
wereld draagt AEGON medeverantwoordelijkheid voor samenleving
en milieu.

Bij AEGON is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Dat houdt in dat AEGON
opereert op basis van de kernwaarden respect, kwaliteit,
transparantie en vertrouwen, die zijn neergelegd in de gedragscode.
MVO betekent ook dat AEGON zich verantwoordelijk voelt voor alle
belanghebbenden: klanten, werknemers, aandeelhouders, zakelijke
relaties en de samenleving.

De Raad van Bestuur van AEGON erkent het belang van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Johan van der Werf, lid van de
Raad van Bestuur van AEGON N.V. en voorzitter AEGON Nederland,
is op groepsniveau verantwoordelijk voor MVO, met inbegrip van alle
maatschappelijke en milieuvraagstukken.

In lijn met de decentrale groepsbenadering hebben de landenunits
de autonomie om MVO-zaken aan te pakken die relevant zijn voor
hun markt en hun cultuur en tezamen vormen deze de kern van
AEGON’s MVO-activiteiten. De nationale MVO-inspanningen worden
aangevuld met bredere MVO-programma’s op groepsniveau. 

De afgelopen jaren heeft AEGON grote vooruitgang geboekt op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is een
gedragscode ontwikkeld, er is een milieubeleid tot stand gekomen en
er wordt nu jaarlijks een MVO-verslag gepubliceerd. In 2005 AEGON
is gestart met de voorbereiding van een e-learning programma om
de medewerkers – wereldwijd – beter vertrouwd te maken met de
gedragscode en de kernwaarden. Dit programma zal medio 2006
worden geïntroduceerd en vormt een aanvulling op de cursus 
gedragscode die in 2004 door AEGON Amerika is ontwikkeld. 
Verder wist AEGON zich goed te handhaven in de belangrijkste 
MVO-indexen: AEGON staat in de top tien van de Dow Jones
Sustainability Index en heeft zijn positie in de FTSE4Good-lijst 
weten vast te houden. 

AEGON ziet erop toe dat de MVO-activiteiten aansluiten bij de
bedrijfsstrategie en bij de meest relevante zakelijke aandachts-
punten. Daarom gaat AEGON zich, naast het in praktijk brengen van
de kernwaarden, ook in toenemende mate richten op thema’s als
corporate governance, risicomanagement, compliance en
werknemersvraagstukken, zoals arbeidsomstandigheden en
opleiding en ontwikkeling. Bij dit alles neemt AEGON enkele van de
meest algemeen aanvaarde MVO-maatstaven in aanmerking,
waaronder de Global Reporting Indicators (GRI). 

Het eerste MVO-verslag dat AEGON publiceerde, betrof het jaar
2003. Daarin werd een uitgebreid en nauwkeurig beeld geschetst
van AEGON’s ontwikkeling op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en de gedecentraliseerde strategie van de
groep. Ook over 2004 heeft AEGON een MVO-verslag gepubliceerd.
Beide verslagen zijn te vinden op de website www.aegon.com. Medio
2006 zal AEGON een MVO-verslag over 2005 uitbrengen, dat
eveneens op de website van de Groep zal worden geplaatst.

Meer informatie is te vinden op www.aegon.com onder 
corporate responsibility.

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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LEDEN RAAD VAN BESTUUR AEGON N.V.

JOHAN G. VAN DER WERF
(1952, Nederlandse nationaliteit)
begon in 1973 als officier bij de
koopvaardij. In 1982 werd hij
verkoopleider bij een van de
rechtsvoorgangers van AEGON. Van
1987 tot 1992 was hij voorzitter van
de directie van Spaarbeleg en in 1992
trad hij toe tot de directie van AEGON
Nederland. Sinds april 2002 is hij 
lid van de Raad van Bestuur van 
AEGON N.V. en directievoorzitter 
van AEGON Nederland. De heer 
Van der Werf is ook lid van de Raad
van Commissarissen van Delta
Nutsbedrijven N.V.

ALEXANDER R. WYNAENDTS 
(1960, Nederlandse nationaliteit)
begon zijn loopbaan in 1984 bij ABN
AMRO en vervulde verschillende
functies op het gebied van asset
management (Amsterdam) en
corporate finance (Londen). In 1997
trad hij in dienst bij de groeps-
stafafdeling Group Business
Development van AEGON en in mei
1998 werd hij 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 
(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. In 1992 werd hij lid van
de Raad van Bestuur van AEGON N.V.
en op 18 april 2002 werd hij benoemd
tot voorzitter van de Raad van
Bestuur. De heer Shepard is voorts lid
van de Board of Directors van
Mercantile Bankshares Corp. en van
CSX Corporation.

JOSEPH B.M. STREPPEL 
(1949, Nederlandse nationaliteit)
begon zijn loopbaan in 1973 bij een
van de rechtsvoorgangers van
AEGON, waar hij verschillende
functies bekleedde 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 bestuurs-
voorzitter 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. 
De heer Streppel is verder lid van 
de Raad van Commissarissen van
Koninklijke KPN N.V. en Van Lanschot
Bankiers N.V.

Van links naar rechts
ALEXANDER R. WYNAENDTS 
JOHAN G. VAN DER WERF
DONALD J. SHEPARD 
JOSEPH B.M. STREPPEL   
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LEDEN EN COMMISSIES RAAD VAN COMMISSARISSEN AEGON N.V.

KEES J. STORMWILLEM F.C. STEVENS 

TONI REMBESHEMAYA LEVY 

LEO M. VAN WIJKPETER R. VOSER

O. JOHN OLCAYDUDLEY G. EUSTACE RENÉ DAHANIRVING W. BAILEY, II

DUDLEY G. EUSTACE — VOORZITTER
(1936, Britse nationaliteit) is chairman
van Smith & Nephew plc (Londen, VK)
en voormalig vice-voorzitter van
Koninklijke Philips Electronics. Hij trad 
in 1997 toe tot de Raad van Commis-
sarissen van AEGON; zijn huidige
zittingsperiode loopt af in 2009. Hij is
tevens lid van de Raad van Commis-
sarissen van Koninklijke KPN N.V. en
Hagemeyer N.V. De heer Eustace is
momenteel voorzitter van het 
Nominating Committee en het
Strategy Committee van de Raad van
Commissarissen.

O. JOHN OLCAY — VICE-VOORZITTER
(1936, Amerikaanse nationaliteit) is
vice-chairman en managing director
van Fischer, Francis, Trees and 
Watts, Inc. (New York, VS). Hij werd 
in 1993 benoemd tot commissaris bij
AEGON; zijn huidige zittingsperiode
loopt af in 2008. Verder is hij
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 van de Raad
van Commissarissen.

IRVING W. BAILEY, II 
(1941, Amerikaanse nationaliteit) is
senior advisor bij Chrysalis Ventures.
Hij is voormalig chairman en CEO van
Providian Corp., voormalig managing
director van Chrysalis Ventures en
voormalig chairman van de Board of
Directors van AEGON USA Inc. In 2004
werd hij benoemd tot commissaris bij
AEGON; zijn huidige zittingsperiode
loopt af in 2008. Hij is tevens lid van
de Board of Directors van Computer
Sciences Corp. en Hospira Inc. De heer
Bailey is momenteel lid van het
Strategy Committee van de Raad van
Commissarissen.

RENÉ DAHAN 
(1941, Nederlandse nationaliteit) is
voormalig executive vice-president en
oud-directeur van Exxon Corporation.
Hij werd in 2004 benoemd tot
commissaris bij AEGON; 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 Commis-
sarissen van TNT N.V. en VNU N.V. en
lid van de International Advisory
Board van de Guggenheim Group. De
heer Dahan is momenteel voorzitter
van het Compensation Committee en
lid van het Nominating Committee van
de Raad van Commissarissen.

SHEMAYA LEVY
(1947, Franse nationaliteit) is voor-
malig executive vice-president and
chief financial officer van de Renault
Group. Hij werd in 2005 benoemd tot
commissaris bij AEGON; zijn huidige
zittingsperiode loopt af in 2009.
Verder is hij non-executive director bij
Nissan Motor Co., Renault Finance,
Renault Spanje en de Safran Group en
lid van de Raad van Commissarissen
van de Segula Technologies Group en
TNT N.V. De heer Levy is momenteel
voorzitter van het Audit Committee
van de Raad van Commissarissen.

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 van AEGON; haar
huidige zittingsperiode loopt af in
2008. Zij is tevens lid van de Board of
Directors van AT&T, Inc. (VS). Mevrouw
Rembe is momenteel lid van het Audit
Committee van de Raad van
Commissarissen.

COMMISSIES VAN DE RAAD

VAN COMMISSARISSEN

AUDIT COMMITTEE
Shemaya Levy, voorzitter
Toni Rembe, lid
Willem F.C. Stevens, lid
Peter R. Voser, lid

NOMINATING COMMITTEE
Dudley G. Eustace, voorzitter
René Dahan, lid
O. John Olcay, lid

STRATEGY COMMITTEE
Dudley G. Eustace, voorzitter
Irving W. Bailey, II, lid
O. John Olcay, lid
Kees J. Storm, lid

COMPENSATION COMMITTEE
René Dahan, voorzitter
Willem F.C. Stevens, lid
Leo M. van Wijk, lid

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 van Commissarissen
van AEGON; zijn huidige zittingsperiode
loopt tot 2009. Verder is hij 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 van de Raad van
Commissarissen.

KEES J. STORM 
(1942, Nederlandse nationaliteit) is
voormalig 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 KLM
Royal Dutch Airlines N.V., lid van de
Raad van Commissarissen van Pon
Holdings B.V., lid van de Board of
Directors van InBev S.A. (Leuven,
België) en van Baxter International Inc.
(VS). De heer Storm is momenteel lid
van het Strategy Committee van de
Raad van Commissarissen.

PETER R. VOSER 
(1958, Zwitserse nationaliteit) is chief
financial officer van Royal Dutch Shell
plc. Tot 2004 was hij groeps-CFO en
lid van het Group Executive Committee
van ABB (Asea Brown Boveri) Ltd. Hij
werd in 2004 benoemd tot commis-
saris bij AEGON; zijn huidige zittings-
periode loopt af in 2008. De heer
Voser is ook lid van de Board of
Directors van UBS in Zwitserland. De
heer Voser is momenteel lid van het
Audit Committee van de Raad van
Commissarissen.

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 benoemd tot commissaris bij
AEGON; 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 van de Raad
van Commissarissen.
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GECONSOLIDEERDE BALANS VAN DE AEGON GROEP 
OP 31 DECEMBER 2005
Bedragen in miljoenen

2005 2004 2005 2004
USD USD EUR EUR

ACTIVA

5.518 5.698 Immateriële activa 4.678 4.183

172.325 175.052 Beleggingen  146.075 128.516

150.467 145.524 Beleggingen voor rekening van polishouders 127.547 106.838

2.708 2.337 Derivaten 2.295 1.716

639 659 Geassocieerde deelnemingen 542 484

4.866 4.493 Herverzekeringsactiva 4.125 3.298

483 440 Vorderingen inzake vergoedingen aan personeel 409 323

98 17 Actieve belastinglatenties 83 13

13.387 12.338 Overlopende kosten en kortingen 11.348 9.058

8.029 8.800 Overige activa en vorderingen 6.806 6.460

8.620 10.628 Geldmiddelen en kasequivalenten 7.307 7.803

367.140 365.986 TOTAAL ACTIVA 311.215 268.692

PASSIVA

22.740 20.261 Eigen vermogen 19.276 14.875

3.986 3.908 Overige eigen-vermogensinstrumenten 3.379 2.869

Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders 
26.726 24.169 van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V. 22.655 17.744

18 21 Minderheidsbelangen 15 15

26.744 24.190 GROEPSVERMOGEN 22.670 17.759

515 515 Trust pass-through securities 437 378

335 346 Achtergestelde leningen 284 254

112.886 112.804 Verzekeringsovereenkomsten 95.690 82.816

82.909 81.595 Verzekeringsovereenkomsten met beleggingen voor rekening van polishouders 70.280 59.904

45.822 45.807 Beleggingscontracten  38.842 33.630

69.277 64.212 Beleggingscontracten met beleggingen voor rekening van polishouders 58.724 47.142

2.598 2.690 Derivaten 2.202 1.975

6.526 7.712 Langlopende schulden 5.532 5.662

298 381 Voorzieningen 253 280

2.377 2.667 Schulden inzake vergoedingen aan personeel 2.015 1.958

100 104 Overlopende omzet 84 76

3.434 4.653 Latente belastingverplichtingen 2.911 3.416

12.661 17.625 Overige schulden 10.733 12.939

658 685 Overlopende interest 558 503

340.396 341.796 TOTAAL VERPLICHTINGEN 288.545 250.933

367.140 365.986 TOTAAL PASSIVA 311.215 268.692

De presentatievaluta van de Groep is de euro. De bedragen in US dollar zijn uitsluitend opgenomen uit oogpunt van
informatieverschaffing.
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING VAN DE AEGON GROEP
VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2005
Bedragen in miljoenen

2005 2004 2005 2004
USD USD EUR EUR

BATEN

23.519 22.794 Premie-inkomen 18.882 18.329

12.378 11.611 Opbrengst beleggingen 9.937 9.337

1.799 1.620 Vergoedingen en provisies 1.444 1.303

91 412 Overige opbrengsten 73 331

37.787 36.437 TOTAAL OMZET 30.336 29.300

2.106 1.925 Baten uitgaande herverzekering 1.691 1.548
869 256 Winst uit reële waarden en vreemde valuta’s 698 206

14.125 7.304 Winst uit beleggingen voor rekening van polishouders 11.340 5.873

1.581 1.604 Winst uit beleggingen 1.269 1.290

219 172 Overige baten 176 138

56.687 47.698 TOTAAL BATEN 45.510 38.355

LASTEN

1.936 1.944 Premies uitgaande herverzekering 1.554 1.563

42.110 33.557 Uitkeringen en verzekeringstechnische lasten 33.807 26.984

213 194 Winstdeling en kortingen 171 156

6.878 7.193 Provisies en kosten 5.522 5.784

479 247 Verlies uit reële waarden en vreemde valuta’s 385 199

2 16 Verlies uit beleggingen voor rekening van polishouders 2 13

139 108 Verlies uit beleggingen 112 87

—17 228 Bijzondere waardeverminderingen en terugnames —14 183

465 495 Interestlasten en bijbehorende vergoedingen 373 398

4 271 Overige lasten 3 218

52.209 44.253 TOTAAL LASTEN 41.915 35.585

4.478 3.445 WINST VÓÓR AANDEEL IN RESULTAAT GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN EN BELASTING 3.595 2.770

25 31 Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 20 25

4.503 3.476 WINST VÓÓR BELASTING 3.615 2.795

—1.102 —668 Belastingen —885 —537

3.401 2.808 WINST NA BELASTING 2.730 2.258

2 —2 Aandeel minderheidsbelangen 2 —2

3.403 2.806 NETTOWINST TOEREKENBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN AEGON N.V. 2.732 2.256

NETTOWINST EN DIVIDEND PER AANDEEL

2,03 1,72 Gewone nettowinst per aandeel (in centen per aandeel)1 1,63 1,38
2,03 1,72 Verwaterde nettowinst per aandeel (in centen per aandeel)1 1,63 1,38

Dividend per aandeel (in centen per aandeel) 0,45 0,42

1Na aftrek van preferent dividend en couponrente van perpetuele leningen.

De presentatievaluta van de Groep is de euro. De bedragen in US dollar zijn uitsluitend opgenomen uit oogpunt van
informatieverschaffing.
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN VAN DE AEGON GROEP 
VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2005 
Bedragen in miljoenen euro’s

Overige
Reserve Herwaar- eigen- Uitstaand Minder-

Aandelen- ingehouden derings- Overige vermogens- kapitaal en heids-
kapitaal winst reserves reserves instrumenten reserves1 belang Totaal

JAAR 2005

Standen op 1 januari 6.590 6.825 2.141 —681 2.869 17.744 15 17.759

Herwaarderingen — — —293 — — —293 — —293

Overboekingen tussen herwaarderingsreserves 
en reserve ingehouden winst — 4 —4 — — — — —

Winsten en verliezen uit verkoop en 
waardeverminderingen overgeboekt 
naar de winst- en verliesrekening — — 54 — — 54 — 54

Vermogensmutaties van 
geassocieerde deelnemingen — — — 19 — 19 — 19

Omrekeningsverschillen vreemde valuta — — 142 — — 142 — 142

Mutatie reserves omrekeningsverschillen 
vreemde valuta en afdekking van 
netto-buitenlandse investeringen — — — 1.515 — 1.515 — 1.515

Gecumuleerd belastingeffect van posten die 
direct in het eigen vermogen zijn verantwoord — — 242 — — 242 — 242

Overig — —55 11 — — —44 2 —42

NETTOWINST DIRECT VERWERKT 

IN HET VERMOGEN — —51 152 1.534 — 1.635 2 1.637

Nettowinst verantwoord in de 
winst- en verliesrekening — 2.732 — — — 2.732 —2 2.730

TOTAAL VERANTWOORDE NETTOWINST 

OVER 2005 — 2.681 152 1.534 — 4.367 — 4.367

Aandelenuitgifte 2 — — — — 2 — 2

Ingekochte eigen aandelen 220 —146 — — — 74 — 74

Uitgegeven andere eigen-vermogensinstrumenten — — — — 1.456 1.456 — 1.456

Afgeloste andere eigen-vermogensinstrumenten — — — — —950 —950 — —950

Betaald dividend op gewone aandelen — —193 — — — —193 — —193

Preferent dividend — —79 — — — —79 — —79

Coupons perpetuele leningen — —132 — — — —132 — —132

Aandelenopties  — — — — 4 4 — 4

Overig — 362 — — — 362 — 362

STANDEN OP 31 DECEMBER 2005 6.812 9.318 2.293 853 3.379 22.655 15 22.670

1Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V.



AEGON JAAROVERZICHT 2005 37

Overige
Reserve Herwaar- eigen- Uitstaand Minder-

Aandelen- ingehouden derings- Overige vermogens- kapitaal en heids-
kapitaal winst reserves reserves instrumenten reserves1 belang Totaal

JAAR 2004

Standen op 1 januari 6.353 5.269 1.660 15 1.517 14.814 29 14.843

Herwaarderingen — — 921 — — 921 — 921

Winsten en verliezen uit verkoop en 
waardeverminderingen overgeboekt 
naar de winst- en verliesrekening — — —23 — — —23 — —23

Vermogensmutaties van 
geassocieerde deelnemingen — — — 59 — 59 — 59

Omrekeningsverschillen vreemde valuta — — —77 — — —77 — —77

Mutatie reserves omrekeningsverschillen 
vreemde valuta en afdekking van 
netto-buitenlandse investeringen — — — —755 — —755 — —755

Gecumuleerd belastingeffect van posten die 
direct in het eigen vermogen zijn verantwoord — —29 —329 — — —358 — —358

Overig — 5 —11 — — —6 —16 —22

NETTOWINST DIRECT VERWERKT 

IN HET VERMOGEN — —24 481 —696 — —239 —16 —255

Nettowinst verantwoord in de 
winst- en verliesrekening — 2.256 — — — 2.256 2 2.258

TOTAAL VERANTWOORDE NETTOWINST 

OVER 2004 — 2.232 481 —696 — 2.017 —14 2.003

Aandelenuitgifte 1 — — — — 1 — 1

Ingekochte eigen aandelen 236 —214 — — — 22 — 22

Uitgegeven andere eigen-vermogensinstrumenten — — — — 1.352 1.352 — 1.352

Betaald dividend op gewone aandelen — —256 — — — —256 — —256

Preferent dividend — —95 — — — —95 — —95

Coupons perpetuele leningen — —84 — — — —84 — —84

Overig — —27 — — — —27 — —27

STANDEN OP 31 DECEMBER 2004 6.590 6.825 2.141 —681 2.869 17.744 15 17.759

1Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V.
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AEGON EN DE FINANCIËLE WERELD

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 bedoeld om de
aandeelhouderswaarde te verhogen door middel van heldere
informatievoorziening en is gericht op een efficiënte en effec-
tieve toegang tot de mondiale kapitaalmarkten. De gewone
aandelen AEGON zijn genoteerd aan de belangrijkste beurzen,
waaronder Euronext Amsterdam, de London Stock Exchange 
en de New York Stock Exchange. Het aandeel AEGON is ook
opgenomen in verschillende van belang zijnde aandelenindices.
Voorts heeft AEGON diverse schuldinstrumenten uitstaan in 
een aantal belangrijke valuta´s.

Met het oog op een correcte waardering van zijn effecten streeft
AEGON ernaar om beleggers in aandelen en vastrentende waar-
den goed inzicht te geven in de prestaties en zakelijke vooruit-
zichten van de onderneming. Het investor relations programma
van AEGON is er dan ook op gericht om de internationale
beleggingswereld 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 onder-
neming. AEGON acht het van groot belang dat financiële en 
niet-financiële informatie nauwkeurig, volledig, tijdig en op
consistente wijze wordt verstrekt. 

Sinds 2005 zijn de International Financial Reporting
Standards (IFRS) van toepassing. Dit heeft belangrijke wijzi-
gingen tot gevolg voor de financiële verslaggeving van alle
beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie. AEGON
heeft zijn belanghebbenden hierover op een proactieve manier
geïnformeerd. De afgelopen twee jaar heeft AEGON diverse
presentaties gegeven om de financiële wereld uit te leggen welke
wijzigingen in de grondslagen relevant zijn en wat de gevolgen
daarvan zijn voor de financiële resultaten. Op 14 april 2005
presenteerde AEGON, als een van de eerste ondernemingen in 
de verzekeringssector, volledig vergelijkende cijfers over 2004

conform IFRS. Vanaf de publicatie van de resultaten over het
eerste kwartaal van 2005, op 11 mei 2005, rapporteert AEGON 
de resultaten op basis van IFRS.  

AEGON is van mening dat, naast de IFRS-resultaten, ook
informatie over de waarde nieuwe productie en de embedded
value in aanmerking moeten worden genomen om tot een
evenwichtige beoordeling van de onderliggende prestaties te
komen. AEGON onderschrijft de Europese embedded value
grondslagen, die zijn bedoeld om de rapportage van embedded
value in de levensverzekeringssector consistenter en trans-
paranter te maken. In het streven de informatieverstrekking
verder te verbeteren zal AEGON met ingang van de eerste
kwartaalresultaten 2006 ieder kwartaal de waarde nieuwe
productie publiceren. Daarnaast zal AEGON informatie over
diverse activiteiten verstrekken in een statistische bijlage bij 
de kwartaalcijfers.

In 2005 heeft AEGON een aantal kapitaalmarkttransacties
afgerond, waaronder twee succesvolle uitgiften van perpetual
capital securities, waardoor de vermogensbasis op kosten-
efficiënte wijze werd versterkt zonder dat verwatering optrad.

Met het oog op een gelijkwaardige en gelijktijdige informatie-
voorziening onderhoudt AEGON actief contact met de financiële
wereld, onder meer door middel van roadshows in de Verenigde
Staten, Europa en Azië, webcasts, persberichten en beleggers-
dagen, die regelmatig worden georganiseerd. Verder worden
AEGON aandeelhouders, obligatiehouders en potentiële
beleggers aangemoedigd om zich nader te informeren over
AEGON’s activiteiten en beleidsbeslissingen, die erop zijn gericht
om op de belangrijkste markten én op de groeimarkten winst-
gevende groei te realiseren voor de lange termijn. Omdat AEGON
een open dialoog met de financiële wereld centraal stelt, staan
de deskundige medewerkers van de afdeling Investor Relations
altijd klaar om vragen te beantwoorden. 

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

BEURSNOTERING

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

Vrij verhandelbare gewone aandelen* 31/12/2005 88%

Gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag in 2005
(miljoenen gewone aandelen) 8,4

* Percentage van uitstaande gewone aandelen exclusief aandelen in bezit van Vereniging 
AEGON en treasury aandelen.

Bron: Bloomberg.

CIJFERS PER AANDEEL (IN EUR)

2005 2004 2003 2002 2001

Hoogste koers 14,25 12,98 13,47 28,89 41,85

Laagste koers 9,63 8,24 5,87 9,04 22,15

Ultimo koers 13,75 10,03 11,73 11,79 29,23

K/W verhouding 8,44 7,27

Bron: Bloomberg.

CIJFERS PER AANDEEL (IN USD)

2005 2004 2003 2002 2001

Hoogste koers 16,78 16,12 14,80 26,00 39,96

Laagste koers 12,19 10,41 6,76 8,88 20,19

Ultimo koers 16,32 13,71 14,80 12,33 25,74

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

Nederland 37

Verenigde Staten            27

Verenigd Koninkrijk & Ierland 13

Overig Europa 22

Overig wereld 1
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INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN AANDEELHOUDERS

HOOFDKANTOOR

AEGON N.V.
AEGONplein 50
Postbus 202
2501 CE Den Haag
Nederland
Telefoon: (070) 344 32 10

GROUP CORPORATE AFFAIRS & 
INVESTOR RELATIONS

CONTACTADRESSEN EUROPA

Media
Telefoon: (070) 344 83 44
Fax: (070) 344 84 45
E-mail: gca-ir@aegon.com

Analisten en beleggers
Telefoon: (070) 344 83 05
Fax: (070) 344 84 45
E-mail: gca-ir@aegon.com

CONTACTADRESSEN VERENIGDE STATEN

Media
Telefoon: + 1 410 576 45 26
Fax: + 1 410 347 86 85
E-mail: ir@aegonusa.com

Analisten en beleggers
Toll free : + 1 877 548 96 68 (alleen VS)
Telefoon: + 1 410 576 45 77
Fax: + 1 410 347 86 85
E-mail: ir@aegonusa.com

BELANGRIJKE DATA

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2006

9 maart AEGON rapporteert resultaten over 2005
25 april Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
26 april Ex-dividenddatum Verenigde Staten
28 april Registratiedatum voor bepaling tot

dividendgerechtigdheid
2 mei Ex-dividenddatum Nederland
2 mei — 5 mei Keuzeperiode voor uitkering van slotdividend in

contanten of aandelen
10 mei AEGON publiceert resultaten over de eerste drie

maanden 2006
10 mei AEGON publiceert embedded value rapport 2005
16 mei Beschikbaarstelling slotdividend 2005
22/23 mei Analistenconferentie (Londen)
10 augustus AEGON publiceert resultaten over de eerste zes

maanden 2006, aankondiging interim-dividend
1 1 augustus Registratiedatum voor bepaling gerechtigheid tot

interim-dividend 2006 in Nederland
14 augustus Ex-dividend datum
16 augustus Interim-dividenddatum 2006 Verenigde Staten
september Interim-dividenddatum 2006 Nederland (een dag is

nog niet vastgesteld)
9 november AEGON publiceert resultaten over de eerste negen

maanden 2006
28/29 november Analistenconferentie (New York)

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 2007

8 maart AEGON rapporteert resultaten over 2006
25 april Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
9 mei AEGON publiceert resultaten over de eerste drie

maanden 2007
9 augustus AEGON publiceert resultaten over de eerste zes

maanden 2007
8 november AEGON publiceert resultaten over de eerste negen

maanden 2007i
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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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