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OVER AEGON
AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een  

toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale  

vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten  

bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte  

distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren  

met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON’s hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer  

29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig  

landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten,  

Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

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. AEGON is voortdurend op zoek naar  

innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

“Op vrijwel elke markt waar ook  
ter wereld is er sprake van een 
groeiende behoefte aan een breder 
aanbod van pensioenproducten. 
Daarom zijn we van mening dat  
wij ons op het juiste moment  
op de juiste markt richten.” 
DonalD J. SheparD, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR



NETTOWINST 
Bedragen in miljoenen EUR

2006

2005

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

NETTOWINST PER AANDEEL 
Bedragen in EUR

2006

2005

0 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN PER PRODUCTGROEP 
Bedragen in miljoenen EUR

Levensverzekeringen

2006

2005

–700 0 700 1.400 2.100 2.800 3.500 0 800 1.600 2.400 3.200 4.000

WINST VÓÓR BELASTINGEN GEOGRAFISCH 
Bedragen in miljoenen EUR

2006

2005

Schadeverzekeringen

Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen

Bank activiteiten

Financieringslasten en overige

Overige activiteiten

Nederland

Amerika

Overige landen

Verenigd Koninkrijk

0 200 400 600 800 1.000

WAARDE NIEUWE PRODUCTIE 
Bedragen in miljoenen EUR

2006

2005

INKOMSTEN GENERERENDE BELEGGINGEN 
Bedragen in miljarden EUR

2006

2005

0 100 200 300 400 500

DIVIDEND PER AANDEEL 
Bedragen in EUR

 

2006

2005

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,600,50

Voorstel

7%Verenigd Koninkrijk 777%%%Verenigd Koninkrijk Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk

21%Nederland 212121%%%NederlandNederlandNederland

1% Overige landen 1%1%1%%%% Overige landenOverige landenOverige landen

71% Amerika71%71%71% AmerikaAmerikaAmerikaAmerika

miljoenmiljoenmiljoenmiljoen

miljoenmiljoenmiljoenmiljoen

225225225225

634634634634

37373737miljoenmiljoenmiljoenmiljoenmiljoen

2.1742.2.2.11177774444 miljoenmiljoenmiljoenmiljoen

ToelichTing op waarDe nieuwe proDucTie  

en inTern renDemenT op nieuwe proDucTie

waarde nieuwe productie (‘value of new business’, VNB) maakt deel uit 

van de embedded value-rapportage en wordt gezien als een belangrijke 

extra maatstaf van de prestaties. VNB wordt in de verzekeringsindustrie 

veelvuldig gebruikt als maatstaf voor de winstgevendheid van nieuwe 

polissen. De waarde nieuwe productie geeft de contante waarde weer 

van toekomstige uitkeerbare winsten van nieuwe polissen die in een 

bepaalde verslagperiode zijn verkocht. De VNB geeft aan hoeveel winst 

is te verwachten van nieuwe productie, verdisconteerd naar de huidige 

waarde, op basis van aannames over wijzigingen in rentepercentages, 

economische omstandigheden en andere variabelen.

Daarnaast publiceert AEGON zijn intern rendement (‘internal rate of 

return’, IRR) op nieuwe productie. Intern rendement op nieuwe 

productie geeft de discontovoet weer waarbij de contante waarde van 

de uitkeerbare winsten van nieuwe productie gelijk is aan de 

investering in nieuwe productie, d.w.z. het verwachte rendement op 

de initiële investering in nieuwe productie.

AEGON is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met 

de overige financiële informatie die het regelmatig publiceert, voor 

beleggers en aandeelhouders zinvolle aanvullende informatie kan 

bieden over de activiteiten van AEGON.

VNB en IRR moeten echter niet worden gezien als vervanging voor 

AEGON’s primaire financiële gegevens. De methodiek die AEGON 

gebruikt voor de berekening van de waarde nieuwe productie komt 

overeen met de Europese embedded value-grondslagen. Deze zijn 

beschreven in AEGON’s Embedded Value rapport (uitsluitend 

Engelstalig), dat beschikbaar is op AEGON’s website: www.aegon.com.
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operaTioneel reSulTaaT Vóór BelaSTingen geograFiSch 

Bedragen in miljoenen eur en %

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen 

historische feiten, kunnen verwachtingen zijn zoals bedoeld in de 

U.S. Private Securities Litigation Reform Act. Verwachtingen zijn 

gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management met 

betrekking tot toekomstige ontwikkelingen en hun potentiële 

effecten op de onderneming. Deze mededelingen zijn geen garantie 

dat de toekomstige ontwikkelingen die de onderneming 

beïnvloeden, die zullen zijn die het management verwacht. De 

feitelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de 

verwachtingen. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere 

risico’s en onzekerheden, waaronder de factoren die zijn 

opgenomen in ons Annual Report on Form 20-F, dat beschikbaar is 

op www.aegon.com en www.sec.gov.
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Mexico

Brazilië

Ierland

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Spanje

Nederland

Duitsland

Italië

Polen

Tsjechië Hongarije

Slowakije

Thailand China
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Taiwan

Zuid-Korea

Japan

Australië

Canada Verenigde Staten

SingaporeChili

Bermuda

VERENIGDE	STATEN	
AANTAL	MEDEWERKERS 13.544,	waarvan	

2.483	agenten

BELANGRIJKSTE	VESTIGINGEN Baltimore,	

Cedar	Rapids

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

traditionele	levensverzekeringen,	levens-	

verzekeringen	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	tussenpersonen,	eigen	

verkooporganisaties,	marketingorganisaties,	

financiële	instellingen,	broker-dealers,	

wirehouses,	belangenorganisaties,	directe	

verkoop,	worksite	marketing,	institutionele	

tussenpersonen

www.aegonins.com

www.transamerica.com

NEDERLAND
AANTAL	MEDEWERKERS 6.404,	waarvan		

1.356	agenten

BELANGRIJKSTE	VESTIGINGEN Den	Haag,	

Leeuwarden,	Groningen,	Nieuwegein

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

levensverzekeringen,	pensioenen,	levens-

loopregelingen,	vermogensbeheer		

(incl.	beleggingsfondsen),	ziektekosten-		

en	ongevallenverzekeringen,	overige	

schadeverzekeringen,	bankactiviteiten

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren,	bedrijven,	instellingen

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

tussenpersonen,	eigen	verkooporganisaties,	

directe	verkoop,	franchisenemers,	worksite	

marketing

www.aegon.nl

VERENIGD	KONINKRIJK
AANTAL	MEDEWERKERS 4.639,	waarvan		

150	agenten

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Edinburgh

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

traditionele	levensverzekeringen,	levens-

verzekeringen	voor	rekening	polishouders,	

pensioenen,	vermogensbeheer	(incl.	

beleggingsfondsen)

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren,	bedrijven,	instellingen

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

financieel	adviseurs

www.aegon.co.uk

1		AEGON	Direct	Marketing	Services	
(ADMS)	is	een	van	de	divisies	van	
AEGON	USA.

	 Belangrijke	markten

	 AEGON	Direct	Marketing	Services	1

	 Overige	activiteiten

In	een	oogopslag

AEGON	WERELDWIJD
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CANADA
AANTAL	MEDEWERKERS 692

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Toronto

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

traditionele	levensverzekeringen,		

variabele	annuities,	vermogensbeheer		

(incl.	beleggingsfondsen)

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

onafhankelijke	tussenpersonen,	brokers,	

financiële	planningsadviseurs,	financiële	

instellingen

www.transamerica.ca

CHINA*

AANTAL	MEDEWERKERS 1.497,	waarvan	

909	agenten	(100%)

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Shanghai

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

traditionele	levensverzekeringen,		

universal	life	producten,	ziektekosten-	en	

ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

eigen	verkooporganisaties,	banken,		

directe	verkoop,	brokers

www.aegon-cnooc.com

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

FRANKRIJK*

AANTAL	MEDEWERKERS	525

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Parijs

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

traditionele	levensverzekeringen,		

unit-linked	producten,	pensioenen

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren,	bedrijven

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

brokers,	financiële	instellingen

www.lamondiale.com

*		Joint	ventures/geassocieerde	deelnemingen:		
La	Mondiale	Participations	(35%).

HONGARIJE
AANTAL	MEDEWERKERS 960

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Boedapest

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

traditionele	levensverzekeringen,	

levensverzekeringen	voor	rekening	

polishouders,	pensioenen,	vermogensbeheer	

(incl.	beleggingsfondsen),	ziektekosten-	en	

ongevallenverzekeringen,	overige	

schadeverzekeringen,	hypotheken

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

onafhankelijke	tussenpersonen,	eigen	

verkooporganisaties,	pensioenadviseurs,	

directe	verkoop,	worksite	marketing

www.aegon.hu

POLEN
AANTAL	MEDEWERKERS 113

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Warschau

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

levensverzekeringen	voor	rekening	

polishouders

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

eigen	verkooporganisaties,	onafhankelijke	

tussenpersonen,	banken,	brokers

www.aegon.pl	

SLOWAKIJE
AANTAL	MEDEWERKERS 67

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Bratislava

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

universal	life	producten,	unit-linked	

producten,	pensioenen,	ziektekosten-	en	

ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren,	bedrijven,	instellingen

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

eigen	verkooporganisaties,	

pensioenadviseurs,	brokers	

www.aegon.sk	

SPANJE*

AANTAL	MEDEWERKERS 221		

(excl.	medewerkers	van	joint	ventures/

geassocieerde	deelnemingen)	

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Madrid

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

traditionele	levensverzekeringen,	

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	

*		Joint	ventures/geassocieerde	deelnemingen:		
Caja	de	Badajoz	Vida	(50%),	Seguros	Navarra	(50%),	
CAM	AEGON	Holding	Financiero	(49,99%)

TAIWAN
AANTAL	MEDEWERKERS 1.109,	waarvan	

706	agenten

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Taipei

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

variabele	universal	life	producten,	

traditionele	levensverzekeringen,		

structured	notes,	ziektekosten-	en	

ongevallenverzekeringen

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren,	bedrijven,	instellingen

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

eigen	verkooporganisaties,	brokers,	banken,	

worksite	marketing,	directe	verkoop

www.aegon.com.tw

TSJECHIË
AANTAL	MEDEWERKERS 55

BELANGRIJKSTE	VESTIGING Praag

BELANGRIJKSTE	PRODUCTGROEPEN 

unit-linked	producten,	universal	life	

producten,	risicoproducten

BELANGRIJKSTE	KLANTENSEGMENTEN 

particulieren,	bedrijven

BELANGRIJKSTE	DISTRIBUTIEKANALEN 

eigen	verkooporganisaties,	brokers,		

directe	verkoop

www.aegon.cz



�    AEGON JAAROVERZICHT 2006

Donald	J.	Shepard

VOORZITTER	VAN		

DE	RAAD	VAN	BESTUUR

GEACHTE	LEZER,

Het	afgelopen	jaar	hebben	wij	een	aantal	belangrijke	stappen	gezet	om	AEGON’s	

positie	als	toonaangevende	aanbieder	van	levensverzekeringen,	pensioenen		

en	spaar-	en	beleggingsproducten	internationaal	te	versterken.	Het	doet	mij	

genoegen	u	hierbij	namens	de	Raad	van	Bestuur	dit	Jaaroverzicht	aan	te	bieden.	

Het	geeft	een	gedetailleerd	beeld	van	wat	wij	hebben	bereikt	en	laat	zien	hoe	wij	

ons	blijven	inzetten	om	onze	klanten	betrouwbare	en	speciaal	op	hun	behoeften	

afgestemde	producten	en	diensten	te	bieden,	en	waarde	te	creëren	voor	de		

vele	belanghebbenden	van	AEGON.

VOORTDURENDE	NADRUK	OP	WINSTGEVENDHEID

Winstgevendheid	 is	 nog	 altijd	 een	 belangrijke	 pijler	 van	 de	 groei-

strategie	van	AEGON.	 In	2006	bleek	dit	duidelijk	uit	de	stijging	van	

het	operationeel	resultaat	vóór	belastingen	met	32	procent,	alsmede	

uit	 de	 stijging	 van	 de	 waarde	 nieuwe	 productie	 voor	 de	 groep	 als	

geheel	 met	 41	 procent.	 Dit	 komt	 neer	 op	 een	 samengestelde	

jaarlijkse	groei	 van	33	procent	 sinds	2003.	Daarnaast	 is	 het	 intern	

rendement	op	nieuwe	productie	in	2006	verbeterd	tot	14,5	procent,	

vergeleken	 met	 12,4	 procent	 in	 2005.	 Dit	 betekent	 een	 beter	 dan	

Groei	en	winstgevendheid

BRIEF	VAN	DE	VOORZITTER

verwachte	 vooruitgang	 richting	 onze	 doelstelling	 om	 de	 waarde	

nieuwe	 productie	 in	 2010	 te	 verdubbelen	 naar	 EUR	 1,1	miljard.	Wij	

hebben	 er	 alle	 vertrouwen	 in	 dat	 onze	 bedrijven	 in	 Amerika,	

Nederland	en	het	Verenigd	Koninkrijk	goed	zullen	blijven	presteren.	

Deze	landen	zullen	de	komende	jaren	gezamenlijk	het	grootste	deel	

van	de	winstgroei	voor	hun	rekening	nemen.	Tegelijkertijd	denken	wij	

echter	dat	Centraal-	en	Oost-Europa,	de	Overige	Europese	landen	en	

Azië	 de	 komende	 jaren	 een	 groter	 aandeel	 zullen	 verwerven	 in	 de	

groei	van	de	nieuwe	productie.	
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“	Een	belangrijk	element	van	onze	groeistrategie	zijn	de	mogelijkheden		

die	de	pensioenmarkten	bieden.”

Mexico	afgerond.	Tegelijkertijd	hebben	we	plannen	aangekondigd	om	

in	dat	 land	gezamenlijk	een	pensioenbeheerbedrijf	op	te	gaan	zetten	

onder	de	naam	Afore	Argos.	Het	afgelopen	jaar	hebben	wij	ook	onze	

activiteiten	 in	 de	 sterk	 ontwikkelde	 kustprovincies	 van	 China	 verder	

uitgebouwd,	 met	 de	 opening	 van	 een	 AEGON-CNOOC	 vestiging	 in	

Shandong.	En	 in	december	hebben	we	overeenstemming	bereikt	met	

Ranbaxy	Promoter	Group	in	India	om	gezamenlijk	levensverzekerings-	

en	 vermogensbeheerproducten	 te	 gaan	 aanbieden	 via	 Ranbaxy-

dochter	Religare.	In	januari	2007	konden	wij	ons	plan	om	in	Roemenië	

actief	 te	 worden,	 uitvoeren.	 Samen	 met	 Banca	 Transilvania	 wordt,	

vooruitlopend	 op	 het	 volgend	 jaar	 in	 te	 voeren	 verplichte	 pensioen-

stelsel,	een	nieuw	pensioenbedrijf	opgericht.	Daarnaast	gaat	AEGON	in	

Roemenië	een	levensverzekeringsbedrijf	opzetten,	dat	een	distributie-

overeenkomst	 zal	 aangaan	 met	 Banca	 Transilvania	 voor	 de	 verkoop	

van	gezamenlijke	producten	via	het	uitgebreide	netwerk	van	die	bank		

van	340	kantoren.	

INTERNATIONALE EXPANSIE IS EEN 
ESSENTIËLE PIJLER VAN AEGON’S 
GROEISTRATEGIE

Verder	kondigde	AEGON	in	januari	2007	het	voornemen	aan	om	samen	

met	Sony	Life	een	nieuwe	levensverzekeringsmaatschappij	op	te	zetten	

in	 Japan.	 Deze	 50/50	 joint	 venture	 gaat	 annuity-producten	 ont-

wikkelen,	waarbij	de	nadruk	 in	eerste	 instantie	op	variabele	annuities	

zal	 liggen.	De	producten	zullen	worden	verkocht	via	het	Lifeplanner®	

netwerk	 van	 Sony	 Life,	 alsmede	 via	 banken	 en	 andere	 financiële	

instellingen.	AEGON	ziet	deze	nieuwe	overeenkomst,	met	een	van	de	

meest	 vooraanstaande	 Japanse	 bedrijven,	 als	 een	 uitstekende	 basis	

voor	 voortgaande	 samenwerking	 in	 de	 op	 één	 na	 grootste	 levens-

verzekeringsmarkt	ter	wereld.

VERSTERKING	VAN	DE	DISTRIBUTIE

Ook	AEGON’s	wijdvertakte	distributienetwerk	werd	in	2006	met	succes	

verder	uitgebouwd.	In	november	kondigden	wij	plannen	aan	om	Clark	

Incorporated,	een	toonaangevende	Amerikaanse	aanbieder	van	bank-

owned	 en	 corporate-owned	 levensverzekeringen,	 over	 te	 nemen.	

AEGON	verwierf	bovendien	de	resterende	55	procent	van	Unirobe,	een	

grote	organisatie	van	onafhankelijke	tussenpersonen	in	Nederland.

WERELDWIJD	KANSEN	OP	DE	PENSIOENMARKT	BENUTTEN

Een	 ander	 belangrijk	 element	 van	 AEGON’s	 groeistrategie	 zijn	 de	

mogelijkheden	 die	 de	 pensioenmarkten	 wereldwijd	 bieden.	 Uit	

demografische	cijfers	en	ontwikkelingen	op	vrijwel	alle	markten	blijkt	

dat	wij	ons	op	het	juiste	moment	op	de	juiste	markt	richten.	Er	is	een	

duidelijke	 en	 toenemende	 behoefte	 aan	 een	 breder	 aanbod	 van	

vermogensbeschermings-	en	(pre)pensioenproducten,	omdat	mensen	

hun	opgebouwde	vermogen	gedurende	een	langere	pensioenperiode	

succesvol	moeten	beheren.

Het	is	om	die	reden	dat	AEGON	pensioenen	wereldwijd	als	initiatief	

voor	groei	aanmerkt.	We	zijn	van	mening	dat	AEGON	zijn	 toonaan-

gevende	 positie	 op	 de	 groeiende	 pensioenmarkt	 verder	 kan	 ver-

sterken	 door	 productideeën	 op	 elkaar	 af	 te	 stemmen	 en	 de	 ruime	

kennis	 en	 expertise	 van	 onze	 verschillende	 business	 units	 en	

landenunits	 onderling	 uit	 te	 wisselen.	 	 Dat	 we	 ons	 op	 pensioenen	

richten	 bleek	 ook	 uit	 onze	 beslissing	 om	 PTE	 Ergo	 Hestia,	 een	

pensioenbeheerbedrijf	 met	 een	 top-10	 positie	 in	 Polen,	 over	 te	

nemen.	 Deze	 overname	 vormt	 een	 uitstekende	 aanvulling	 op	 ons	

levenbedrijf	 in	 Polen,	 dat	 zich	 sinds	 onze	 toetreding	 tot	 de	 Poolse	

markt	in	2005	met	succes	heeft	ontwikkeld.

	

UIT ALLE ONTWIKKELINGEN BLIJKT  
DAT WIJ ONS OP HET JUISTE MOMENT  
OP DE JUISTE MARKT RICHTEN

In	 2006	 trad	 HDI	 Pensionsmanagement	 –	 de	 derde	 pensioenaan-

bieder	van	Duitsland	–	toe	tot	het	AEGON	Pension	Network.	Daardoor	

zullen	 wij	 nog	 beter	 in	 staat	 zijn	 om	 innovatieve,	 grensoverschrij-

dende	pensioenoplossingen	te	bieden	voor	multinationale	onderne-

mingen	 en	 hun	 werknemers.	 Multinationals	 beginnen	 een	 meer	

internationale	 pensioenvisie	 te	 ontwikkelen	 en	 AEGON	 Pension	

Network	biedt	oplossingen	die	hen	beter	in	staat	stellen	de	moeilijk-

heden	op	dat	terrein	het	hoofd	te	bieden.	

INTERNATIONALE	UITBREIDING	VAN	AEGON

Internationale	 expansie	 is	 een	 andere	 essentiële	 pijler	 van	 AEGON’s	

groeistrategie.	Het	afgelopen	jaar	was	in	dit	opzicht	bijzonder	goed.	In	

oktober	hebben	wij	de	acquisitie	van	49	procent	van	Seguros	Argos	in	
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Brief	van	de	voorzitter

VERVOLG

Groei	en	winstgevendheid	 	 Brief	van	de	voorzitter

Door	de	sterke	relatie	met	banken	 in	de	Verenigde	Staten,	Europa	en	

Azië	heeft	AEGON	toegang	tot	een	groeiend	klantensegment	 in	zowel	

onze	 bestaande	 markten	 als	 onze	 groeimarkten.	 Daarom	 zien	 wij	

uitbreiding	van	AEGON’s	positie	in	het	bankkanaal	eveneens	als	een	van	

onze	 wereldwijde	 initiatieven	 voor	 groei.	 Naast	 onze	 succesvolle	

samenwerking	met	Caja	de	Ahorros	del	Mediterráneo	zijn	in	2006	twee	

nieuwe	joint	ventures	met	Spaanse	spaarbanken	–	Caja	de	Badajoz	en	

Caja	Navarra	–	operationeel	geworden,	zodat	de	producten	en	diensten	

van	 AEGON	 nu	 via	 bijna	 1.500	 bankfilialen	 in	 heel	 het	 land	 worden	

verkocht.	Aangezien	banken	hun	productaanbod	aan	het	uitbreiden	zijn	

met	vermogensbeschermings-	 en	pensioenproducten,	willen	wij	 graag	

de	 naam	 die	 AEGON	 heeft	 als	 preferred	 partner	 in	 dit	 belangrijke	

distributiekanaal	verder	versterken.	

DE	VOORDELEN	VAN	GEBUNDELDE	EXPERTISE

In	november	hebben	we	de	vorming	van	de	nieuwe	Management	Board	

bekendgemaakt.	Doel	hiervan	is	om	nog	beter	te	kunnen	inspelen	op	de	

kansen	die	we	internationaal	zien	voor	AEGON.	Naast	mijn	collega’s	van	

de	 Raad	 van	 Bestuur,	 Jos	 Streppel	 en	 Alex	 Wynaendts,	 omvat	 de	

Management	Board	ook	de	voorzitters	van	de	belangrijkste	landenunits:	

Pat	Baird,	President	en	CEO	van	AEGON	USA,	Otto	Thoresen,	CEO	van	

AEGON	UK,	 en	 Johan	 van	 der	Werf,	 CEO	 van	 AEGON	Nederland.	 De	

Raad	 van	 Bestuur	 blijft	 juridisch	 het	 hoogste	 bestuursorgaan	 van	

AEGON	N.V.	De	Management	Board	 richt	 zich	op	kansen	en	mogelijk-

heden	die	passen	binnen	de	internationale	groeistrategie.

DOOR ZIJN STERKE RELATIE MET  
BANKEN HEEFT AEGON TOEGANG TOT  
EEN GROEIEND KLANTENSEGMENT

De	nieuwe	structuur	is	ingegeven	door	de	toenemende	behoefte	aan	

samenwerking	tussen	de	landenunits	en	de	business	units,	alsmede	

door	het	belang	dat	wordt	gehecht	aan	wereldwijde	coördinatie	van	

activiteiten	 en	 door	 de	 wens	 om	 AEGON’s	 uitgebreide	 expertise	

beter	te	benutten.

VERDERE	GROEI	DOOR	FINANCIËLE	KRACHT

AEGON	richt	 zich	al	 lang	op	het	ontwikkelen	en	behouden	van	zijn	

financiële	kracht.	Financiële	kracht	biedt	niet	alleen		een	basis	voor	

verdere	groei	en	expansie,	maar	is	ook	een	belangrijke	maatstaf	voor	

het	vermogen	van	een	onderneming	om	in	de	toekomst	de	beloften	

aan	klanten,	zakenpartners	en	aandeelhouders	na	te	komen.	In	2006	

is	 de	 vermogenspositie	 van	 AEGON	 verder	 verbeterd.	 Daardoor	

konden	wij	blijven	investeren	in	nieuwe	samenwerkingsverbanden	en	

acquisities	 en	 konden	 wij	 het	 dividend	 voor	 aandeelhouders	 met		

22	procent	verhogen	naar	EUR	0,55.	Daarnaast	hebben	wij	in	2006	

een	 programma	 geïnitieerd	 om	 aandelen	 terug	 te	 kopen	 teneinde	

het	 effect	 van	 het	 dividend	 in	 aandelen	 te	 neutraliseren.	 Het	 is	

AEGON’s	bedoeling	om	het	dividend	in	de	toekomst	 jaarlijks	te	ver-

hogen,	afhankelijk	van	de	ontwikkeling	van	de	kapitaalpositie	en	de	

kasstromen.

De	mogelijkheden	die	AEGON	heeft	om	de	groei	 te	continueren	en	

zijn	financiële		kracht	te	behouden,	zijn	afhankelijk	van	het	talent	en	

de	 inzet	 van	 onze	managers,	 werknemers	 en	 vaste	 zakenpartners.	

De	vooruitgang	die	wij	over	2006	kunnen	rapporteren,	is	mede	aan	

hun	 inzet	 te	 danken.	 	 Kijkend	 naar	 de	mogelijkheden	 die	 voor	 ons	

liggen,	 zullen	 we	 de	 kracht	 van	 onze	 groeiende	 wereldwijde	 orga-

nisatie	 blijven	 combineren	 met	 de	 kennis	 en	 expertise	 van	 onze	

lokale	managers	en	partners.	Tegelijkertijd	zullen	wij	blijven	streven	

naar	 efficiencyverbeteringen	 en	 kostenbesparingen,	 om	 AEGON’s	

naam	 als	 concurrerende	 en	 betrouwbare	 aanbieder	 van	 levens-

verzekeringen,	pensioenen	en	spaarproducten	hoog	te	houden.

Wij	 zijn	u	 zeer	 erkentelijk	 voor	uw	blijvende	belangstelling	 voor	en	

steun	aan		AEGON.

Hoogachtend,	namens	de	Raad	van	Bestuur,

Donald	J.	Shepard

VOORZITTER	VAN	DE	RAAD	VAN	BESTUUR
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Groei	en	winstgevendheid

STRATEGIE	IN	ACTIE

AEGON	heeft	zich	tot	doel	gesteld	blijvende	waarde	te	creëren	voor	

alle	belanghebbenden.	Met	dit	als	uitgangspunt,	richt	AEGON	zich	op	

zijn	 kernactiviteiten	 levensverzekeringen,	 pensioenen	 en	 aanver-

wante	beleggingsproducten.	AEGON	wil	met	deze	strategie	aanhou-

dende	 winstgevendheid	 realiseren,	 ondernemerszin	 op	 de	 lokale	

markten	stimuleren,	 in	alle	 landen	waar	AEGON	actief	 is	voldoende	

schaalgrootte	bereiken	en	internationale	expansiemogelijkheden	op-

timaal	benutten.

GERICHT	OP	KERNACTIVITEITEN

Gezien	de	demografische	veranderingen	 is	AEGON	van	mening	dat	

de	 kernactiviteiten	 van	 de	 onderneming	 -	 levensverzekeringen,	

pensioenen	 en	 aanverwante	 beleggingsproducten	 –	 de	 komende	

jaren	 belangrijk	 groeipotentieel	 bieden.	 Door	 vergrijzing	 en	 een	

dalende	 beroepsbevolking	 zal	 met	 name	 de	 groei	 in	 het	

pensioenbedrijf	sterk	zijn.

In	2006	heeft	AEGON	een	aantal	belangrijke	stappen	gezet	om	zijn	

wereldwijde	pensioenactiviteiten	uit	 te	breiden	en	verkeert	AEGON	

in	een	goede	positie	om	toekomstige	groeimogelijkheden	te	benutten	

in	 zowel	 de	 bestaande	 markten	 van	 de	 VS,	 Nederland	 en	 het	

Verenigd	Koninkrijk,	als	in	nieuwe	en	opkomende	markten.

In	 Centraal-	 en	 Oost-Europa	 groeien	 AEGON’s	 pensioenactiviteiten	

snel.	AEGON	Hongarije	realiseerde	wederom	een	sterke	groei,	terwijl	

in	buurland	Slowakije	het	aantal	deelnemers	aan	het	pensioenfonds	

van	 AEGON	 in	 2006	 toenam	 tot	 boven	 de	 200.000.	 De	 aange-

kondigde	 overname	 van	 PTE	 Ergo	 Hestia,	 een	 toonaangevende	

pensioenbeheerder	 in	 Polen,	 betekent	 een	 verdere	 versterking	 van	

de	pensioenpositie	van	AEGON	in	deze	regio.	Dankzij	deze	overname	

beheert	 AEGON	 binnenkort	 de	 pensioenvermogens	 van	 meer	 dan		

1,2	miljoen	klanten	in	Centraal-	en	Oost-Europa.

In	de	Verenigde	Staten,	de	grootste	markt	van	AEGON,	wordt	hard	

gewerkt	 aan	 een	 belangrijk	 initiatief	 om	 klanten	 die	 binnen	

afzienbare	tijd	met	pensioen	gaan	financiële	oplossingen	te	bieden.	

Transamerica	Retirement	Management	is	een	in	2006	opgezet	nieuw	

bedrijfsonderdeel,	 met	 als	 doel	 klanten	 te	 helpen	 hun	 vermogen	

tijdens	 hun	 pensioen	 te	 beheren.	 Als	 de	 levensverwachting	 stijgt,	

moeten	 meer	 mensen	 hun	 pensioenvermogen	 over	 een	 langere	

periode	 beheren	 en	 AEGON	 is	 van	 mening	 dat	 het	 uitgebreide	 en	

innovatieve	 oplossingen	 kan	 aanbieden	 voor	 dit	 snel	 groeiende	

segment	van	de	pensioenmarkt.

AEGON	IS	VAN	MENING	DAT	DE	KERNACTIVITEITEN	
BELANGRIJK	GROEIPOTENTIEEL	BIEDEN

LOKALE	BEHOEFTEN	-	MONDIALE	EXPERTISE

AEGON	vertrouwt	 op	het	 lokale	management	 om	de	 veranderende	

behoeften	 van	 klanten	 en	 de	mogelijkheden	 die	 de	markt	 biedt,	 in	

kaart	 te	 brengen.	 Op	 die	manier	 streeft	 AEGON	 er	 naar	 de	 kracht	

van	 zijn	 groeiende	 wereldwijde	 organisatie	 te	 combineren	 met	 de	

specifieke	lokale	kennis	en	expertise.

Via	 AEGON	 Pension	 Network	 (APN)	 ondersteunt	 AEGON	 zijn	

multinationale	 klanten	 die	 te	 maken	 hebben	 met	 verschillende	

pensioenstelsels,	 door	 hen	 nationale	 oplossingen	 te	 bieden	 in	 een	

breder,	meer	internationaal	kader.

AEGON	 Pension	 Network	 is	 ontwikkeld	 in	 samenwerking	 met	 de	

Franse	 partner	 La	 Mondiale.	 APN	 is	 het	 eerste	 gecoördineerde	

grensoverschrijdende	netwerk	dat	oplossingen	biedt	voor	zaken	als	

asset	 pooling,	 voorgeschreven	 verslaglegging,	 belastingverschillen	

en	pensioenoplossingen	voor	expatriates.

Sinds	 de	 oprichting	 is	 APN	 gestaag	 uitgebreid.	 Tot	 de	 deelnemers	

behoort	 nu	 ook	 HDI	 Pensionsmanagement	 AG,	 de	 op	 twee	 na	

grootste	pensioenaanbieder	van	Duitsland.

In	2006	heeft	AEGON	 in	een	aantal	 landen	ook	 zijn	 samenwerking	

met	 banken	 uitgebreid.	 Dit	 vormt	 een	 essentieel	 onderdeel	 van	 de	

veelzijdige	 distributiestrategie	 van	 AEGON.	 AEGON’s	 twee	 nieuwe	

joint	ventures	in	Spanje	–	met	de	toonaangevende	spaarbanken	Caja	

de	 Badajoz	 en	 Caja	 Navarra	 –	 vormen	 een	 aanvulling	 op	 de	

succesvolle	 alliantie	 met	 Caja	 de	 Ahorros	 del	 Mediterráneo,	 die	 in	

2003	tot	stand	kwam.

In	Azië	behoort	AEGON	tot	de	eerste	aanbieders	van	bancassurance	

op	de	Taiwanese	markt	en	is	AEGON-CNOOC	gaan	samenwerken	met	

drie	 grote	 toonaangevende	 banken	 in	 China	 om	 zo	 de	 positie	 van	

AEGON	in	dit	land	verder	uit	te	breiden.

Voorts	heeft	AEGON	in	2006	zijn	distributienetwerk	verder	versterkt	

door	 de	 acquisitie	 van	 de	 resterende	 55	 procent	 van	 Unirobe,	 een	

toonaangevende	 organisatie	 van	 onafhankelijke	 tussenpersonen	 in	

Nederland,	 en	 door	 de	 overname	 van	 Clark	 Inc.,	 een	 aanbieder	 van	

bank-owned	en	corporate-owned	levensverzekeringen	in	de	Verenigde	

Staten.

NADRUK	OP	WINSTGEVENDHEID

Het	realiseren	van	winstgevende	nieuwe	productie	is	een	essentiële	

voorwaarde	 voor	 groei	 op	 zowel	 de	 bestaande	 als	 de	 opkomende	
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markten	waar	AEGON	actief	 is.	Het	 levert	 een	goed	 rendement	 op	

voor	 de	 aandeelhouders	 en	 zorgt	 voor	 een	 financieel	 gezonde	

onderneming.	

In	 2006	 realiseerde	 AEGON	 een	 stijging	 van	 het	 operationeel	

resultaat	 van	 32	 procent,	 een	 stijging	 van	 de	 waarde	 nieuwe	

productie	 van	 41	 procent,	 terwijl	 het	 intern	 rendement	 op	 nieuwe	

productie	–	een	maatstaf	om	de	winstgevendheid	van	nieuwe	produc-

tie	te	meten	–	in	2006	toenam	van	12,4	procent	tot	14,5	procent.	In	

november	2006	heeft	AEGON	N.V.	 bekendgemaakt	 te	 streven	naar	

een	verdubbeling	van	de	waarde	nieuwe	productie	voor	de	groep	tot	

EUR	1,1	miljard	in	2010.

De	 resultaten	 over	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 maken	 duidelijk	 dat	

AEGON	 nog	 steeds	 de	 nadruk	 legt	 op	 winstgevendheid,	 gezien	 de	

forse	toename	van	de	waarde	nieuwe	productie	en	de	aanhoudende	

verbeteringen	 van	 het	 interne	 rendement.	 De	 nieuwe	 doelstelling	

laat	zien	dat	AEGON	vertrouwen	heeft	in	het	sterke	groeipotentieel	

van	zijn	kernactiviteiten.

MARKTPOSITIE

AEGON	 streeft	 naar	 een	 leidende	 positie	 in	 elke	 gekozen	 markt.	

Hierdoor	kunnen	omvangrijke	 schaalvoordelen	worden	gerealiseerd	

en	 is	het	gemakkelijker	om	sterke	 lokale	zakenpartners	en	getalen-

teerde	managers	en	werknemers	te	werven.	AEGON	behoort	op	dit	

moment	tot	de	toonaangevende	aanbieders	van	levensverzekeringen	

en	 pensioenen	 in	 de	Verenigde	 Staten,	Nederland	 en	 het	Verenigd	

Koninkrijk.	 AEGON	 bekleedt	 tevens	 een	 toonaangevende	 positie	 in	

Hongarije,	Slowakije	en	Polen.	Verder	is	de	onderneming	een	van	de	

grootste	buitenlandse	aanbieders	van	levensverzekeringen	in	Taiwan	

en	groeit	de	positie	van	AEGON	in	China.

INTERNATIONALE	EXPANSIE

In	2006	heeft	AEGON	goede	vooruitgang	geboekt	in	zijn	streven	zijn	

internationale	positie	uit	te	breiden.	Gedurende	het	jaar	heeft	AEGON	

zijn	 ambitie	 waargemaakt	 om	 de	 Mexicaanse	 markt	 opnieuw	 te	

betreden,	 door	 een	 belang	 van	 49	 procent	 te	 nemen	 in	 de	 levens-

verzekeraar	 Seguros	 Argos.	 In	 Polen	 heeft	 AEGON	PTE	 Ergo	Hestia	

overgenomen,	 een	 pensioenbeheerder.	 In	 India	 is	 AEGON	 een	 joint	

venture	aangegaan	met	de	Ranbaxy	Promoter	Group,	terwijl	in	China	

verdere	uitbreiding	werd	gerealiseerd	met	de	opening	van	een	nieuwe	

vestiging	 in	 de	 provincie	 Shandong.	 Begin	 2007	 heeft	 AEGON	 zijn	

internationale	 expansie	 voortgezet.	 AEGON	 heeft	 plannen	 aange-

kondigd	 voor	 een	 nieuw	 samenwerkingsverband	 in	 Roemenië,	 met	

Banca	 Transilvania,	 de	 op	 4	 na	 grootste	 handelsbank	 van	 het	 land,	

vooruitlopend	 op	 de	 invoering	 begin	 2008	 van	 een	 nieuw	 verplicht	

pensioenstelsel.

AEGON	heeft	 ook	 afspraken	gemaakt	 om	 samen	met	Sony	Life	 een	

nieuwe	 joint	venture	 in	Japan	op	te	zetten,	waarmee	toegang	wordt	

verkregen	tot	de	tweede	levensverzekeringsmarkt	van	de	wereld.

AEGON	blijft	op	zoek	naar	verdere	mogelijkheden	voor	internationale	

expansie,	in	lijn	met	zijn	strategie	om	winstgevende	en	blijvende	groei	

te	realiseren	voor	de	producten	en	diensten	die	worden	aangeboden.

Groei	en	winstgevendheid	 	 Strategie	in	actie

STRATEGISCH	KADER
GERICHT	OP	KERNACTIVITEITEN

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

financiële	 zekerheid	 en	 vermogensopbouw	 op	 de	 lange	 termijn,	

waarbij	de	nadruk	primair	 ligt	op	 levensverzekeringen,	pensioenen	

en	spaar-	en	beleggingsproducten.

LOKALE	BEHOEFTEN	–	MONDIALE	EXPERTISE

Ondersteund	 door	 een	 wereldwijde	 organisatie	 met	 een	 brede	

ervaring,	 vertrouwt	AEGON	op	de	kennis	van	het	 lokale	manage-

ment	 om	 de	 veranderende	 behoeften	 van	 klanten	 in	 kaart	 te	

brengen	 en	 daarop	 in	 te	 spelen.	 Voorts	 streeft	 AEGON	 er	 naar	

innovatieve	producten	en	diensten	aan	te	bieden	via	verschillende	

distributiekanalen	die	het	beste	aansluiten	bij	de	lokale	situatie.

NADRUK	OP	WINSTGEVENDHEID

AEGON’s	 strategie	 is	 gericht	 op	 winstgevendheid	 en	 duurzame	

groei.	AEGON	streeft	over	de	langere	termijn	naar	een	gemiddelde	

groei	 van	 de	 nettowinst	 van	 10	 procent	 per	 jaar.	 Op	middellange	

termijn	stelt	AEGON	zich	ten	doel	de	waarde	nieuwe	productie	 in	

de	periode	2005-2010	 te	verdubbelen.	AEGON	hanteert	als	crite-

rium	dat	de	rendementen	ruim	boven	de	vermogenskosten	moeten	

liggen,	 daarbij	 rekeninghoudend	 met	 de	 marktrisico’s.	 Essentieel	

voor	 het	 behalen	 van	 deze	 doelstellingen	 zijn	 een	 strakke	

kostenbeheersing	 en	 het	 afstoten	 van	 niet-kernactiviteiten	 en	

bedrijfsonderdelen	die	structureel	onvoldoende	presteren.

MARKTPOSITIE

De	doelstelling	van	AEGON	is	om	een	leidende	positie	te	verkrijgen	

in	elke	gekozen		markt	om	zodoende	van	schaalgrootte	te	kunnen	

profiteren	 en	 daarnaast	 te	 zorgen	 voor	 werving	 en	 behoud	 van	

kwalitatief	hoogwaardig	management	en	sterke	lokale	partners.

INTERNATIONALE	EXPANSIE

AEGON	 streeft	 naar	 groei	 in	 landen	 die	 op	 lange	 termijn	

winstgevende	 groeimogelijkheden	 bieden	 voor	 de	 producten	 en	

diensten	die	door	AEGON	worden	aangeboden.	AEGON	streeft	er	

naar	 zijn	positie	op	de	gekozen	markten	uit	 te	breiden	via	 zowel	

autonome	 groei	 als	 gerichte	 overnames	 en	 samenwerkings-

verbanden.
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BLAUWDRUK	VOOR	GROEI

In	2006	heeft	AEGON	zijn	nieuwe	initiatieven	voor	groei	gelanceerd.	

Met	deze	initiatieven	probeert	AEGON	de	mogelijkheden	te	benutten	

die	het	op	drie	belangrijke	 terreinen	ziet:	pensioenen,	distributie	via	

het	 bankkanaal	 en	 internationale	 uitbreiding.	 Alexander	 Wynaendts,	

lid	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 van	 AEGON,	 heeft	 als	 taak	 om	 alle	

activiteiten	 rondom	 deze	 initiatieven	 voor	 de	 hele	 groep	 te	

coördineren.	Voor	het	eerst	heeft	AEGON	in	2006	ook	een	ambitieuze	

financiële	doelstelling	vastgesteld	voor	de	middellange	termijn.

WERELDWIJD	KANSEN	OP	DE	PENSIOENMARKT	

De	pensioenmarkt	is	wereldwijd	aan	snelle	veranderingen	onderhevig.	

AEGON	 is	 ervan	 overtuigd	 dat	 zich	 de	 komende	 jaren	 door	 deze	

veranderingen	 grote	 mogelijkheden	 zullen	 aandienen.	 In	 de	 gehele	

geïndustrialiseerde	wereld	leven	mensen	langer,	terwijl	de	omvang	van	

de	 beroepsbevolking	 die	 beschikbaar	 is	 om	 de	 pensioenen	 te	

financieren,	 kleiner	 wordt.	 Naar	 verwachting	 zal	 in	 het	 midden	 van	

deze	 eeuw	 de	 beschikbare	 beroepsbevolking	 in	 Europa	 met	 twintig	

procent	zijn	gedaald.	In	dezelfde	periode	zal	dat	deel	van	de	bevolking	

ouder	 dan	 65	 jaar	 met	 tachtig	 procent	 zijn	 toegenomen.	 Deze	

ontwikkeling	zet	een	zware	druk	op	de	pensioensystemen	in	heel	veel	

landen.	Vandaar	dat	overal	ter	wereld	regeringen	in	toenemende	mate	

de	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 financiering	 van	 pensioenstelsels	

verschuiven	 van	 de	 publieke	 naar	 de	 private	 sector.	 Steeds	 meer	

bedrijven,	zich	bewust	van	hun	groeiende	verplichtingen,	stappen	voor	

hun	pensioenregelingen	over	van	een	salaris/dienstjarenregeling	naar	

een	beschikbare-premieregeling,	waarmee	ze	 in	feite	de	verantwoor-

delijkheid	voor	de	pensioenplanning	naar	het	individu	overhevelen.

Door	deze	ontwikkelingen	ontstaat	vraag	naar	het	type	pensioen-	en	

lange	 termijn	 spaarproducten	 waarin	 AEGON	 is	 gespecialiseerd,	

omdat	veel	mensen	nu	hun	eigen	pensioenvermogen	over	een	veel	

langere	periode	moeten	beheren	dan	 in	 het	 verleden.	Vandaar	 dat	

AEGON	vast	 van	 plan	 is	 om	 zijn	wereldwijd	 al	 sterke	 positie	 in	 het	

pensioenbedrijf	 verder	 uit	 te	 bouwen,	 niet	 alleen	 op	 belangrijke	

markten	 als	 de	 Verenigde	 Staten,	 Nederland	 en	 het	 Verenigd	

Koninkrijk,	 maar	 ook	 in	 de	 snelgroeiende,	 opkomende	 markten	 in	

Centraal-	en	Oost-Europa	en	Azië.	

GROEIKANSEN	VIA	HET	BANKKANAAL

Voor	AEGON	vormen	samenwerkingsverbanden	met	banken	met	hun	

gevestigde	 lokale	 kantorennetwerk	 een	 belangrijk	 distributiekanaal,	

gezien	 de	 groeiende	 rol	 die	 banken	 spelen	 als	 aanbieder	 van	 een	

breed	assortiment	pensioen-	en	andere	financiële	producten.	Daarom	

is	AEGON	vast	van	plan	dit	netwerk	van	samenwerkingsovereenkomsten	

uit	 te	 breiden,	 als	 onderdeel	 van	 zijn	 brede,	 veelzijdige	 distributie-

strategie.	 In	 veel	 gevallen,	 in	 het	 bijzonder	 in	 de	 Verenigde	 Staten,	

onderhoudt	 AEGON	 vaak	 al	 tientallen	 jaren	 relaties	 met	 banken.	 In	

sommige	 landen	 vormen	 banken	 al	 jarenlang	 het	 belangrijkste	

distributiekanaal.	 In	 Spanje	 bijvoorbeeld,	 waar	 AEGON	 distributie-

overeenkomsten	 heeft	 gesloten	 met	 drie	 van	 de	 grootste	 regionale	

spaarbanken	van	het	land,	wordt	naar	schatting	zeventig	procent	van	

de	levensverzekeringspolissen	verkocht	via	banken.

GROEI	VIA	INTERNATIONALE	EXPANSIE

Als	onderdeel	van	zijn	groeistrategie,	werkt	AEGON	aan	uitbreiding	van	

zijn	 internationale	 positie	 via	 geselecteerde	 samenwerkingsovereen-

komsten	 en	 joint	 ventures,	 waarbij	 de	 aandacht	 vooral	 uitgaat	 naar	

markten	 die	 de	 komende	 jaren	 een	 bovengemiddelde	 groei	 te	 zien	

zullen	 geven.	 Deze	 opkomende	 markten	 zijn	 veelbelovend.	 Door	

hervormingen	neemt	de	economische	groei	en	de	welvaartsvorming	al	

toe,	terwijl	de	verkoop	van	levensverzekeringen	en	pensioenproducten	

nog	altijd	erg	laag	is	vergeleken	met	AEGON’s	belangrijkste	markten.	In	

veel	 landen	 staan	 pensioenhervormingen	 op	 stapel,	 die	 nieuwe	

mogelijkheden	 zullen	 bieden.	 In	 Hongarije,	 Polen	 en	 Slowakije	 zijn	 al	

verplichte	pensioenstelsels	 ingevoerd.	Naar	verwachting	zal	Roemenië	

zo’n	 stelsel	 in	 2008	 invoeren.	 Dat	 is	 ook	 de	 reden	 dat	AEGON	begin	

2007	 een	 nieuwe	 samenwerkingsovereenkomst	 is	 aangegaan	 met	

Banca	Transilvania.

AMBITIEUzE	GROEIDOELSTELLING

Voor	 het	 eerst	 heeft	 AEGON	 in	 2006	 een	 ambitieuze	 financiële	

doelstelling	 vastgesteld	 voor	 de	 middellange	 termijn,	 een	 duidelijk	

bewijs	dat	de	onderneming	vertrouwen	heeft	in	zijn	kernactiviteiten	en	

in	 de	 groeimogelijkheden	 die	 zich	 daar	 de	 komende	 jaren	 zullen	

aandienen.	 AEGON	 heeft	 zich	 tot	 doel	 gesteld	 de	 waarde	 nieuwe	

productie	in	de	jaren	tot	2010	te	verdubbelen	tot	EUR	1,1	miljard.	Dit	is	

een	ambitieuze,	maar	realistische	doelstelling.	Om	deze	doelstelling	te	

bereiken,	 is	 het	 van	 essentieel	 belang	 dat	 de	 komende	 jaren	 het	

pensioenbedrijf	wordt	uitgebreid,	dat	de	samenwerkingsovereenkomsten	

voor	distributie	via	het	bankkanaal	verder	worden	uitgebouwd	en	dat	

nieuwe,	snelgroeiende	opkomende	markten	worden	betreden.

Groei	en	winstgevendheid

BLAUWDRUK	VOOR	GROEI
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“	AEGON	is	warm	voorstander		

van	ontwikkelingen	die	kunnen		

leiden	tot	meer	transparantie		

en	betere	vergelijkbaarheid.”

Inzicht	in	de	onderneming

AEGON	GROEP

Ook	de	kasstromen	en	de	vermogenspositie	van	AEGON	zijn	verder	

verbeterd,	 zodat	 wij	 het	 dividend	 substantieel	 kunnen	 verhogen.	

AEGON	stelt	een	slotdividend	voor	van	EUR	0,31	per	aandeel.	Samen	

met	het	interim-dividend	levert	dit	een	totaaldividend	over	2006	op	

van	EUR	0,55	per	aandeel,	een	stijging	van	22	procent	ten	opzichte	

van	het	voorgaande	 jaar.	Net	als	bij	het	 interim-dividend	zal	AEGON	

ook	nu	aandelen	terugkopen	in	de	markt	teneinde	het	effect	van	het	

dividend	 in	 aandelen	 te	 neutraliseren.	Ook	 hieruit	 blijkt	 dat	AEGON	

over	solide	kasstromen	beschikt.	Afhankelijk	van	het	behoud	van	zijn	

sterke	kapitaalpositie	en	kasstromen,	streeft	AEGON	er	naar	om	het	

dividend	in	de	toekomst	te	verhogen.

In	 2006	 is	 belangrijke	 vooruitgang	 geboekt	 met	 de	 verdere	

ontwikkeling	 van	 de	 Solvency	 II-richtlijnen	 voor	 de	 verzekerings-

industrie.	 Naar	 verwachting	 wordt	 in	 2007	 een	 conceptrichtlijn	

gepubliceerd,	hoewel	de	implementatie	waarschijnlijk	niet	vóór	2010	

zal	 plaatsvinden.	 AEGON	 is	 tevreden	 met	 de	 vooruitgang	 die	 is	

geboekt	met	 de	 ontwikkeling	 van	 Solvency	 II,	 aangezien	 de	 nieuwe	

richtlijn	 naar	 verwachting	 gebaseerd	 zal	 zijn	 op	 een	 economisch	

kapitaal	 	 model,	 	 waardoor	 de	 transparantie	 en	 de	 onderlinge	

vergelijkbaarheid	 van	 verzekeringsmaatschappijen	 in	 heel	 Europa	

toenemen.	AEGON	ziet	 dit	 als	 een	 zeer	positieve	ontwikkeling,	mits	

Solvency	II	gelijktijdig	wordt	ingevoerd	met	de	nieuwe	fase	van	IFRS,		

zodat	 	 extra	 administratieve	 lasten	 voor	 de	 verzekeringsindustrie	

worden	voorkomen.	Gezien		het	belang	van	alle	ontwikkelingen	op	het	

gebied	 van	wet-	 en	 regelgeving	 voor	AEGON	 en	 voor	 de	 sector	 als	

geheel	 heeft	 AEGON	 in	 2006	 in	 Brussel	 een	 Public	 &	 Regulatory	

Affairs	 Representative	 Office	 geopend	 ter	 ondersteuning	 van	 de	

besluitvorming.	

In	 2007	 zal	AEGON	het	 economisch	 kapitaal	model	 intern	uittesten	

voor	 kalibratie	 doeleinden,	 	 waarna	 het	 in	 de	 loop	 van	 2008	 naar	

verwachting	 gefaseerd	 volledig	 zal	 worden	 ingevoerd.	 Grote,	

gediversificeerde	bedrijven	zoals	AEGON	zijn	waarschijnlijk	het	beste	

gepositioneerd	 om	gebruik	 te	maken	 van	 de	 diversificatievoordelen	

van	 een	 economisch	 kapitaal	 	model.	 Zo	 heeft	AEGON	bij	 sommige	

Gezien	de	resultaten	kan	AEGON	terugkijken	op	een	succesvol	2006.	De	

verschillende	financiële	maatstaven	laten	allemaal	een	positieve	ontwikkeling	

zien,	met	significante	stijgingen	van	de	operationele	winst	(32	procent),	de	

nettowinst	(2	procent)	en	de	waarde	nieuwe	productie	(41	procent).

Joseph	B.M.	Streppel

CFO,	LID	VAN	DE		

RAAD	VAN	BESTUUR

OMzET	2006	GEOGRAFISCH

Amerika Nederland
Verenigd 

Koninkrijk
Overige 
landen

Holdings, 
overige 

activiteiten 
en 

eliminaties TotaalBedragen	in	miljoenen	EUR	

Totaal	brutopremies	levensverzekeringen  7.709  3.028  9.214  1.817  0  21.768 

Premies	ziektekosten-	en	ongevallenverzekeringen	  1.981  191  0  69  0  2.241 

Premies	schadeverzekeringen	  0  434  0  127  0  561 

Totale	brutopremies	  9.690  3.653  9.214  2.013  0  24.570 

Opbrengst	beleggingen	  5.718  2.006  2.413  192  47  10.376 

Vergoedingen	en	provisies	  971  375  278  41  0  1.665 

Overige	opbrengsten	  0  0  0  1  3  4 

TOTALE	OPBRENGSTEN	  16.379  6.034  11.905  2.247  50  36.615 

Aantal	medewerkers,	inclusief	agenten	  14.236  6.404  4.639  3.274  173  28.726
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DIVIDEND PER AANDEEL 
Bedragen in EUR

 

2006

2005

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,600,50

Voorgesteld

RESULTATEN
Bedragen	in	miljoenen	EUR

2006 200� %

Per	productsoort

Traditioneel	leven 790  823 - 4

Leven	voor	rekening	van	polishouders  614  243  153 

Fixed	annuities  433  425  2 

Variabele	annuities  261  130  101 

Institutionele	producten	met	gegarandeerde	uitkering  275  280 - 2

Vermogensbeheer	–	niet	in	de	balans	opgenomen	producten  75  33  127 

Herverzekering  163  105  55 

Ziektekosten-	en	ongevallenverzekeringen  369  324  14 

Schadeverzekeringen  55  55  0 

Bankactiviteiten  35  15  133 

Overige  0 - 6

Financiële	lasten	en	overige - 242 - 280 - 14

Operationeel	resultaat	vóór	belastingen  2.828  2.147  32 

Gesaldeerde	winsten/verliezen	op	beleggingen  469  1.157 - 59

Bijzondere	waardeverminderingen - 25  14 

Overige	niet-operationele	baten/lasten  86  277 - 69

Aandeel	in	winst/verlies	van	geassocieerde	deelnemingen  32  20  60 

Winst	vóór	belastingen  3.390  3.615 - 6

Belastingen	 - 601 - 885 - 32

Winst	na	belastingen  2.789  2.730  2

Minderheidsbelangen  0  2 

NETTOWINST	1  2.789  2.732  2

Winst	vóór	belasting	geografisch

Amerika 2.140  2.181 - 2

Nederland  1.042  1.286 - 19

Verenigd	Koninkrijk  331  272  22 

Overige	landen  81  248 - 67

Holding	en	overige	activiteiten - 196 - 352 - 44

Eliminaties - 8 - 20  60 

Winst	vóór	belasting  3.390  3.615 - 6

Belastingen - 601 - 885 - 32

Minderheidsbelangen  0  2 

NETTOWINST	1  2.789  2.732  2
1	 	Onder	nettowinst	wordt	verstaan	de	voor	houders	van	eigen-vermogensinstrumenten		

van	AEGON	N.V.	beschikbare	winst.
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VERVOLG

verzekeringen	meer	dan	verdubbelen	tot	EUR	52	miljoen	als	gevolg	van	

de	 recente	 samenwerkingsovereenkomsten	 die	 zijn	 gesloten	met	 een	

aantal	grote	spaarbanken.	In	Centraal-	en	Oost-Europa	was	de	verkoop	

van	levensverzekeringen	met	name	in	Polen	het	gehele	jaar	sterk,	met	

recordverkopen	in	het	vierde	kwartaal	van	2006.	AEGON	Taiwan	maakte	

in	2006	een	overgang	naar	een	meer	evenwichtige	productportefeuille.	

Bijna	de	helft	van	AEGON	Taiwan’s	nieuwe	productie	was	afkomstig	van	

beleggingsproducten	met	een	hogere	marge.

RESULTATEN

Het	 operationeel	 resultaat	 vóór	 belastingen	 steeg	 in	 2006	 met		

32	procent	 (en	 tegen	gelijkblijvende	wisselkoersen	met	33	procent)	

tot	 EUR	 2.828	 miljoen,	 dankzij	 stijgingen	 van	 AEGON	 Amerika,	

AEGON	 Nederland	 en	 AEGON	 UK.	 Het	 operationeel	 resultaat	 vóór	

belastingen	van	AEGON	Amerika	bedroeg	in	2006	USD	2.732	miljoen,	

een	toename	van	USD	367	miljoen	ofwel	16	procent	ten	opzichte	van	

2005.	 Het	 rendement	 op	 hedgefondsen,	 commanditaire	 vennoot-

schappen	 en	 converteerbare	 obligaties	 leverde	 een	 belangrijke	

bijdrage	 aan	 de	 winstgroei.	 De	 verbetering	 van	 het	 resultaat	 van	

AEGON	 Amerika	 is	 verder	 te	 danken	 aan	 groei	 in	 de	 meeste	

productsegmenten	 en	 een	 gunstiger	 sterfteverloop.	 Het	 hogere	

operationeel	resultaat	van	AEGON	Nederland	is	met	name	het	gevolg	

van	 de	 per	 saldo	 positieve	 gevolgen	 van	 rentewijzigingen	 op	 de	

voorzieningen	 voor	 gegarandeerde	 uitkeringen	 en	 bijbehorende	

hedges.	 Het	 hogere	 operationeel	 resultaat	 vóór	 belastingen	 van	

AEGON	 UK	 houdt	 vooral	 verband	 met	 het	 positieve	 effect	 van	 de	

hogere	 aandelen-	 en	 obligatiemarkten	 en	 met	 groei	 bij	 de	 diverse	

bedrijfsonderdelen.	Deze	ontwikkeling	werd	deels	tenietgedaan	door	

de	 gevolgen	 van	 een	 groter	 aantal	 afkopen	 naar	 aanleiding	 van	

‘Pension	A-day’.	Het	 lagere	operationeel	 resultaat	vóór	belastingen	

in	 Overige	 landen	 weerspiegelt	 primair	 de	 investeringen	 die	 zijn	

gedaan	ter	uitbreiding	van	de	activiteiten	van	AEGON	in	Slowakije	en	

China.	 Deze	 daling	 werd	 deels	 gecompenseerd	 door	 een	 hoger	

resultaat	in	Hongarije	en	Spanje.

De	per	saldo	winst	op	beleggingen	(vóór	belastingen)	en	de	bijzondere	

waardeverminderingen	 kwamen	 in	 totaal	 uit	 op	 EUR	 444	 miljoen,	

vergeleken	met	een	per	saldo	winst	van	EUR	 1.171	miljoen	 in	2005.	

producten	 te	 maken	 met	 sterfterisico,	 zoals	 bij	 traditionele	

levensverzekeringen,	 terwijl	 bij	 de	 omvangrijke	 pensioenactiviteiten	

weer	 sprake	 is	 van	 langlevenrisico.	 Deze	 risico’s	 werken	 in	

tegengestelde	richting	en	matigen	daarmee	het	algehele	risiconiveau	

voor	een	gediversificeerd	bedrijf	als	AEGON.	Dit	resulteert	 in	 lagere	

vereisten	met	betrekking	 tot	het	economisch	kapitaal,	een	voordeel	

dat	veel	moeilijker	te	realiseren	is	voor	kleine,	lokale	verzekeraars	die	

op	een	nichemarkt	opereren.

Ten	slotte	blijven	ook	de	Europese	Embedded	Value	grondslagen	zich	

verder	 ontwikkelen.	 Het	 CFO	 Forum	 werkt	 momenteel	 aan	 een	

definitie	van	marktconsistente	embedded	value	(MCEV)	die	voor	alle	

leden	gaat	gelden,	zodat	ook	de	MCEV	van	de	deelnemende	bedrijven	

vergeleken	kan	worden.	Als	actieve	deelnemer	aan	het	CFO	Forum	is	

AEGON	warm	voorstander	van	ontwikkelingen	die	kunnen		leiden	tot	

meer	 transparantie	 en	 betere	 vergelijkbaarheid	 binnen	 de	 verzeke-

ringsindustrie.	 AEGON	 publiceert	 zijn	 volledige	 Embedded	 Value	

Report	 2006	 in	 mei	 2007.	 Daarin	 wordt	 belangrijke	 aanvullende	

informatie	gegeven	omtrent	de	financiële	prestaties	van	AEGON.

OVERzICHT	

Het	afgelopen	jaar	hebben	wij	goede	vooruitgang	geboekt	overeen-

komstig	de	strategie	van	AEGON,	die	erop	is	gericht	de	winstgevend-

heid	 te	verhogen,	de	distributie	 te	versterken	en	geografisch	uit	 te	

breiden	 naar	 regio’s	 die	 blijvende	 groeimogelijkheden	 bieden	 voor	

onze	kernproducten.

De	 verbetering	 van	 het	 operationeel	 resultaat	 met	 32	 procent	

weerspiegelt	 de	 groei	 die	 wij	 in	 de	 meeste	 productsegmenten	 in	

Amerika,	het	Verenigd	Koninkrijk	en	Nederland	hebben	behaald.	De	

toename	van	de	nettowinst	met	2	procent	weerspiegelt	het	hogere	

operationeel	 resultaat,	 alsmede	 lagere	 winsten	 op	 de	 beleggings-

portefeuille	van	het	bedrijf	en	lagere	boekwinsten.

De	verkoop	van	levensverzekeringen1	gaf	over	geheel	2006	een	stijging	

te	zien	van	20	procent,	dankzij	recordverkopen	door	AEGON	UK	(stijging	

54	 procent),	 herstel	 van	 de	 verkoop	 van	 levensverzekeringen	 op	 de	

retailmarkt	door	AEGON	USA	en	hogere	verkopen	van	levenproducten	

door	 AEGON	 Nederland.	 AEGON	 Spanje	 zag	 de	 verkoop	 van	 levens-

1	 	Onder	 de	 verkoop	 van	 nieuwe	 levensverzekeringen	 wordt	 verstaan	 de	 gestan-
daardiseerde	 nieuwe	 premieproductie	 en	 is	 gedefinieerd	 als	 nieuwe	 periodieke	
premie	+	1/10	koopsommen.
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Deze	daling,	die	deels	gecompenseerd	werd	door	een	nettowinst	op	

de	verkoop	van	aandelen	in	Nederland,	is	met	name	het	gevolg	van	

een	negatieve	aanpassing	van	de	reële	waarde	van	derivaten	die	 in	

Nederland	 ten	 behoeve	 van	 asset	 liability	 management	 (ALM)	

worden	gebruikt	en	lagere	resultaten	uit	normale	handelsactiviteiten	

in	 de	 Verenigde	 Staten.	 Dit	 gebeurde	 in	 een	 klimaat	 van	 hogere	

rentestanden.

De	 overige	 niet-operationele	 baten/lasten	 en	 het	 aandeel	 in	 de	

winsten/verliezen	 van	 geassocieerde	 deelnemingen	 bedroegen	

tezamen	EUR	118	miljoen.	In	het	vergelijkbare	cijfer	over	2005	is	een	

boekwinst	 vóór	 belastingen	 begrepen	 uit	 de	 verkoop	 van	 het	

schadebedrijf	in	Spanje	van	EUR	176	miljoen.

De	nettowinst	steeg	in	2006	met	2	procent	(en	met	3	procent	tegen	

gelijkblijvende	wisselkoersen)	tot	EUR	2.789	miljoen.	Het	hogere	ope-

rationeel	 resultaat	werd	deels	 tenietgedaan	door	een	 lagere	gesal-

deerde	 winst	 op	 beleggingen	 en	 lagere	 overige	 niet-operationele	

baten.	De	effectieve	belastingdruk	daalde	van	24	procent	in	2005	tot	

18	 procent	 in	 2006,	 hoofdzakelijk	 als	 gevolg	 van	 hogere	 onbelaste	

vermogenswinsten	in	Nederland	en	van	de	verlaging	van	de	Neder-

landse	vennootschapsbelasting	van	29,6	procent	tot	25,5	procent	in	

NET INCOME  
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2007	na	goedkeuring	door	het	Nederlandse	parlement	in	het	vierde	

kwartaal	 van	 2006,	 hetgeen	 resulteerde	 in	 een	 vrijval	 van	 latente	

belastingverplichtingen.	De	nettowinst	per	aandeel	bedroeg	EUR	1,63	

en	is	daarmee	gelijk	gebleven	ten	opzichte	van	2005.

De	 provisies	 en	 kosten	 stegen	 met	 10	 procent	 (en	 met	 11	 procent	

tegen	gelijkblijvende	wisselkoersen)	tot	EUR	6.085	miljoen	als	gevolg	

van	aanpassingen	in	de	productmix,	groei	van	de	activiteiten	en	een	

hogere	afschrijving	op	overlopende	acquisitiekosten.

De	 inkomsten	 genererende	 beleggingen	 bedroegen	 per	 ultimo	

december	 2006	 EUR	 363	 miljard,	 tegen	 EUR	 358	 miljard	 per	

ultimo	2005.

PRODUCTIE

De	verkoop	van	levensverzekeringen	steeg	in	2006	met	20	procent	

tot	EUR	3.051	miljoen,	met	name	als	gevolg	van	recordverkopen	 in	

het	Verenigd	Koninkrijk.	De	verkoop	van	nieuwe	levensverzekeringen	

steeg	 daar	 in	 het	 verslagjaar	 met	 54	 procent,	 dankzij	 sterke	

pensioenverkopen,	 die	 deels	 zijn	 toe	 te	 schrijven	 aan	 ‘Pension	 A-

Day’,	 en	 hogere	 verkopen	 van	 lijfrentes	 en	 individuele	 vermogens-
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beschermingsproducten.	 De	 verkoop	 van	 nieuwe	 levensverzeke-

ringen	in	Amerika	steeg	in	2006	met	7	procent.	

Hogere	verkopen	van	bank-owned	en	corporate-owned	 levensverze-

keringen	en	van	herverzekeringen,	alsmede	groei	op	de	markt	voor	

middeninkomens	 werden	 deels	 tenietgedaan	 door	 lagere	 retail-

verkopen	via	het	agentenkanaal	van	Transamerica	eerder	in	het	jaar.	

De	verkoop	van	levensverzekeringen	steeg	in	Nederland	met	7	procent	

tot	 EUR	 248	 miljoen,	 dankzij	 hogere	 verkopen	 van	 individuele	

levensverzekeringen	via	tussenpersonen	en	de	toegenomen	activiteit	

op	 de	 markt	 voor	 collectieve	 pensioenen.	 De	 verkoop	 van	 levens-

verzekeringen	 in	Overige	 landen	daalde	 in	2006	met	30	procent	als	

gevolg	 van	 lagere	 verkopen	 in	 Taiwan,	 deels	 gecompenseerd	 door	

hogere	 verkopen	 in	 Spanje	 en	 Polen.	 De	 hogere	 verkoop	 van	

levensverzekeringen	 in	 Spanje	 is	 vooral	 het	 gevolg	 van	 de	 joint	

ventures	met	Caja	de	Badajoz	en	Caja	Navarra,	die	halverwege	2006	

operationeel	zijn	geworden.

De	 verkoop	 van	 annuities	 en	 institutionele	 producten	 met	 ge-

garandeerde	uitkering	in	Amerika	steeg	ten	opzichte	van	2005	met	

11	procent	tot	USD	21,3	miljard.	De	stortingen	op	variabele	annuities	

bedroegen	 in	2006	USD	6,6	miljard,	een	stijging	van	6	procent	ten	

opzichte	van	2005.	Het	retailsegment	gaf	in	2006	een	daling	te	zien	

van	15	procent	als	gevolg	van	een	toegenomen	vraag	naar	variabele	

annuity-producten	 en	 toegenomen	 wholesale-verkopen.	 De	 stor-

tingen	op	fixed	annuities	daalden	met	2	procent,	terwijl	de	stortingen	

in	het	pensioenkanaal	met	48	procent	 toenamen.	De	stortingen	op	

fixed	 annuities	 in	 het	 retailsegment	 daalden	 met	 19	 procent,	 nog	

steeds	 onder	 invloed	 van	 de	 omgekeerde	 rentecurve	 en	 de	

concurrentie	 van	overige,	 via	 het	 bankkanaal	 verkochte	 producten.	

De	 stortingen	 op	 institutionele	 producten	 met	 een	 gegarandeerde	

uitkering	stegen	met	17	procent,	met	name	als	gevolg	van	de	groei	in	

uitgifte	van	medium-term	notes.

De	verkoop	van	niet	in	de	balans	opgenomen	producten	door	AEGON	

steeg	met	14	procent,	als	gevolg	van	sterke	verkopen	van	synthetische	

Guaranteed	 Investment	 Contracts	 (GIC’s),	 sterke	 verkopen	 van	 de	

beleggingsfondsen	in	het	retailsegment	in	de	Verenigde	Staten	en	het	

Verenigd	 Koninkrijk,	 en	 aanhoudende	 groei	 van	 de	 pensioenfonds-

activiteiten	 van	 AEGON	 in	 Centraal-	 en	 Oost-Europa.	 Deze	 stijging	

werd	 deels	 tenietgedaan	 door	 een	 lagere	 productie	 bij	 vermogens-

beheer.	

In	dit	Jaaroverzicht	is	een	maatstaf	opgenomen	die	niet	behoort	tot	de	

algemene	waarderingsgrondslagen	(GAAP):	operationeel	resultaat	vóór	

belastingen.	 De	 reconciliatie	 van	 deze	 maatstaf	 naar	 de	 meest	

vergelijkbare	 GAAP-maatstaf	 wordt	 hieronder	 weergegeven	 conform	

Regulation	G.	AEGON	is	van	mening	dat	deze	niet	op	GAAP	gebaseerde	

maatstaf,	 tezamen	 met	 de	 op	 GAAP	 gebaseerde	 informatie,	 de	

beleggerswereld	 zinvol	 inzicht	 verlenen	 om	 AEGON’s	 activiteiten	 te	

kunnen	evalueren	in	relatie	tot	de	activiteiten	van	de	peers.

In	miljoenen	EUR 2006 200�

Operationeel	resultaat	vóór	belastingen 2.828 2.147

Winst	op	beleggingen 964 1.269

Overige	baten 12 176

Verliezen	op	beleggingen	 - 495 - 112

Bijzondere	waardeverminderingen - 25 14

Overige	lasten	 - 1 - 3

Belastingen	polishouders	 75 104

Aandeel	in	winst/verlies	van	
geassocieerde	deelnemingen 32 20

Winst	vóór	belastingen 3.390 3.615

Dit	 resultatenoverzicht	dient	 in	 samenhang	 te	worden	gelezen	met	

de	financiële	informatie	in	het	Annual	Report	2006	van	AEGON.

AEGON	Groep

VERVOLG

Inzicht	in	de	onderneming	 	 AEGON	Groep
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Inzicht	in	de	onderneming

AMERIKA

In	2006	hebben	wij	ons	gericht	op	het	vergroten	van	de	waarde	van	ons	

bedrijf.	 Dit	 hebben	 wij	 op	 drie	 manieren	 gerealiseerd:	 via	 autonome	

groei	 in	 Amerika	 zelf,	 door	 kennis	 en	 middelen	 in	 te	 zetten	 ter	

ondersteuning	 van	 de	 groei	 van	 AEGON	 in	 zijn	 bestaande	 en	 zijn	

groeimarkten	in	Europa	en	Azië	en	via	nieuwe	overnames.	

Autonome	 groei	 werd	 onder	 meer	 gerealiseerd	 op	 de	 markt	 voor	

middeninkomens	 via	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	 producten	 en	 de	

versnelde	werving	van	agenten.	Via	Transamerica	Worksite	Marketing	

hebben	we	een	nieuw	initiatief	gelanceerd	gericht	op	de	verkoop	via	

de	 werkplek.	 Het	 gaat	 om	 een	 geavanceerd	 systeem,	 waarmee	

werkgevers	 de	 premiebetalingen	 door	 werknemers	 rechtstreeks	 op	

het	loon	kunnen	inhouden.	Dankzij	een	intensieve	wervingscampagne	

heeft	World	Financial	Group	zijn	agentennetwerk	uitgebeid.

Begin	 2006	hebben	wij	 een	nieuw	bedrijfsonderdeel	 opgezet	 onder	

de	 naam	 Transamerica	 Retirement	Management.	 Hoewel	 binnen	 de	

bedrijfstak	 veel	 wordt	 gedaan	 om	 pensioensparen	 tijdens	 het	

dienstverband	te	stimuleren,	zijn	wij	van	mening	dat	er	meer	gedaan	

kan	 worden	 gedaan	 op	 het	 moment	 dat	 het	 pensioen	 ingaat.	 Dit	

bedrijfsonderdeel	biedt	de	ouder	wordende	babyboom-generatie	hulp	

bij	het	beheren	van	hun	vermogen	nu	deze	generatie	in	groten	getale	

de	 pensioengerechtigde	 leeftijd	 bereikt.	 Als	 onderdeel	 van	 dit	

initiatief	worden	bestaande	producten	van	AEGON	aangepast	om	 in	

te	 spelen	op	meer	pensioenwensen,	waarbij	 gebruik	wordt	gemaakt	

van	ons	uitgebreide	distributienetwerk.

In	2006	zijn	kostenbesparingen	doorgevoerd,	waarbij	onder	meer	een	

aantal	 back	 office	 functies	 is	 samengevoegd,	 investeringen	 zijn	

gedaan	 in	 nieuwe	 technologie	 om	 de	 efficiency	 te	 verhogen	 en	 de	

dienstverlening	 te	 verbeteren,	 en	 tegelijkertijd	 het	 aantal	

administratieve	 afdelingen	 is	 verminderd.	 Wij	 verwachten	 op	 basis	

van	de	recente	maatregelen	een	kostenbesparing	te	kunnen	behalen	

tussen	USD	15	miljoen	en	USD	20	miljoen.	

Onze	bedrijven	stellen	hun	kennis	en	competenties	ook	internationaal	

beschikbaar.	 AEGON	 Direct	 Marketing	 Services	 en	 Transamerica	

Reinsurance	 zijn	 voorbeelden	 van	 bedrijfsonderdelen	 die	 hun	

expertise	 en	 aanpak	 ook	 buiten	 Amerika	 met	 succes	 hebben	

AEGON	Amerika	is	goed	gepositioneerd,	is	winstgevend	en	groeit.	Wij	blijven	

scherp	letten	op	winstgevendheid	en	risicobeheer,	een	aanpak	die	ten	grondslag	

ligt	aan	onze	solide	financiële	resultaten	en	waarmee	we	aan	de	verwachtingen	

van	onze	belanghebbenden	kunnen	voldoen,	ook	bij	veranderende	markt-

omstandigheden.

“AEGON	Amerika	past	bestaande	

producten	aan	om	in	te	spelen	op		

meer	pensioenwensen.”

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 
Bedragen in miljoenen USD
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Patrick	S.	Baird	

PRESIDENT	EN		

VOORZITTER	AEGON	USA
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aangewend.	 Door	 deze	 uitwisseling	 van	 kennis,	 ervaring	 en	 compe-

tenties	 neemt	 AEGON	 steeds	 vaker	 een	 concurrentievoorsprong	 bij	

het	realiseren	van	groeimogelijkheden.

Een	van	de	overnames	in	2006	betreft	de	verwerving	van	een	belang	

van	49	procent	in	Seguros	Argos	S.A.	de	C.V.,	een	Mexicaanse	levens-

verzekeringsmaatschappij	 die	 via	 de	 werkplek	 levensverzekeringen	

aan	 werknemers	 verkoopt.	 De	 Mexicaanse	 verzekerings-	 en	 spaar-

markt	 biedt	 aanzienlijke	 groeimogelijkheden.	Verder	 hebben	wij	 de	

overname	aangekondigd	van	Clark	Inc.,	een	Amerikaans	bedrijf	met	

een	sterke	positie	op	de	markt	voor	bank-owned	en	corporate-owned	

levensverzekeringen.

In	 2006	 hebben	 wij	 voor	 het	 eerst	 een	 financiële	 doelstelling	

bekendgemaakt	voor	de	groei	van	de	waarde	nieuwe	productie.	Voor	

de	 komende	 vijf	 jaar	 verwachten	 wij	 een	 toename	 van	 de	 waarde	

nieuwe	 productie	 van	 13	 procent.	 Wij	 gaan	 ervan	 uit	 dat	 onze	

productmix	zich	in	deze	periode	verder	zal	bewegen	in	de	richting	van	

meer	individuele	spaar-	en	pensioenproducten.	

Onze	bedrijven	hebben	een	solide	basis	en	groeien	nog	steeds.	Wij	

blijven	streven	naar	internationale	uitbreiding,	kostenbesparingen	en	

overnamemogelijkheden	 die	 een	 verdere	 bijdrage	 aan	 de	 groei	

leveren.

AEGON	Amerika

VERVOLG

Inzicht	in	de	onderneming	 	 Amerika	

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE 
Bedragen in miljoenen USD

  

2005

2006 

0 300 600 900 1.200 1.500

Koopsommen Periodieke premie op jaarbasis

AMERIKA		
(inclusief	AEGON	USA	en	AEGON	Canada)

2006
in miljoenen 

USD

200�
in miljoenen 

USD %

2006
in miljoenen 

EUR

200�
in miljoenen 

EUR %

Resultaten	per	productsoort

Traditioneel	leven 716 674 6 570 541 5 

Leven	voor	rekening	van	polishouders  109  108  1  87 87 0 

Fixed	annuities  545  529  3  434 425  2 

Variabele	annuities  327  162  102  260 130  100 

Institutionele	producten	met	gegarandeerde	uitkering  346  349 - 1  275 280 - 2

Vermogensbeheer	—	niet	in	de	balans	opgenomen	producten  68  67  1  54 54  0

Herverzekering  205  131  56  163 105  55 

Ziektekosten-	en	ongevallenverzekering  416  345  21  331 277  19 

Operationeel	resultaat	vóór	belastingen  2.732  2.365  16  2.174 1.899  14 

Gesaldeerde	winsten/verliezen	op	beleggingen - 28  299 - 22 240

Bijzondere	waardeverminderingen - 15  53 - 12 42

Winst	vóór	belastingen  2.689  2.717 - 1  2.140 2.181 - 2

Belastingen - 738 - 705  5 - 587 - 566  4 

Minderheidsbelangen  0  2 0 2

NETTOWINST  1.951  2.014 - 3  1.553 1.617 - 4

Gewogen	gemiddelde Ultimo

VALUTAKOERSEN 2006 200� 2006 200�

Per	1	EUR	

USD 1,2566 1,2456 1,3170 1,1797

CAD 1,4236 1,5094 1,5281 1,3725
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Inzicht	in	de	onderneming

NEDERLAND

“We	hebben	duidelijk	profijt	van		

de	herstructurering	in	2003.”

In	 2003	 besloot	 AEGON	 Nederland	 de	 verschillende	 business	 units	

onder	te	brengen	in	een	meer	gecentraliseerde	organisatie.	Dit	leverde	

voordelen	op	doordat	productkennis,	administratie	en	IT-infrastructuur	

onder	één	dak	zijn	ondergebracht	en	de	verkooporganisatie	efficiënter	

en	beter	gestroomlijnd	worden	aangestuurd.	

Als	 onderdeel	 van	 het	 beleid	 om	 de	 AOW	 te	 verlagen,	 heeft	 de	

Nederlandse	overheid	eind	2005	de	VUT-regeling	afgeschaft	en	deze	

vervangen	 door	 de	 Levensloopregeling.	 Via	 de	 Levensloopregeling	

kunnen	werknemers	jaarlijks	een	bepaald	bedrag	belastingvrij	sparen,	

voor	hun	pensioen,	pre-pensioen	of	om	tijdens	hun	carrière	verlof	op	

te	 nemen.	 Deze	 regeling	 wordt	 door	 veel	 bedrijven	 in	 Nederland	

aangeboden	als	onderdeel	van	het	totale	arbeidsvoorwaardenpakket.	

Afgelopen	 jaar	 is	 AEGON	 Nederland	 uitgegroeid	 tot	 grootste	

verzekeringsaanbieder	van	levensloopproducten.	

In	2006	is	nieuwe	wetgeving	ingevoerd,	waarbij	de	Ziektewetuitkering	

van	overheidswege	is	verlaagd	en	de	verplichtingen	voor	werkgevers	

jegens	 zieke	 en	 arbeidsongeschikte	 werknemers	 verder	 zijn	

uitgebreid.	 Door	 de	 nieuwe	 regelgeving	 hebben	 bedrijven	 in	

Nederland	 een	 grotere	 verantwoordelijkheid	 gekregen	 voor	 de	

financiering	van	de	kosten	van	zieke	werknemers	en	moeten	zij	een	

plan	opstellen	om	zieke	werknemers	weer	 zo	 snel	mogelijk	 aan	het	

werk	 te	 helpen.	 Deze	 nieuwe	 wetgeving	 kan	 een	 kostbare	

aangelegenheid	 zijn,	 met	 name	 voor	 het	 midden-	 en	 kleinbedrijf.	

Daarom	heeft	AEGON	Nederland	een	nieuw	product	geïntroduceerd	

dat	een	aanvullende	dekking	biedt	voor	arbeidsongeschiktheid.

Dit	 product	 is	 een	 groot	 succes	 gebleken.	 In	 2006	 is	 hiermee	 een	

omzet	gerealiseerd	van	circa	EUR	39	miljoen.	

Pensioenen	 en	 individuele	 levensverzekeringen	 zijn	 nog	 steeds	 de	

twee	kernproducten	van	AEGON	Nederland.	Zowel	de	verkoopteams	

voor	de	zakelijke	en	de	institutionele	markt	als	TKP	Pensioen	hebben	

in	2006	hogere	verkopen	behaald.	AEGON	is	inmiddels	de	op	een	na	

grootste	 aanbieder	 van	 pensioenen	 in	 Nederland	 met	 een	 markt-

aandeel	 van	 24	 procent	 in	 2005,	 en	 boekt	 nog	 steeds	 vooruitgang	

met	zijn	doelstelling	om	marktleider	te	worden.

Nu	 de	 naoorlogse	 babyboomgeneratie	 zo	 langzamerhand	 met	

pensioen	gaat,	komt	er	een	steeds	groter	vermogen	beschikbaar	op	

de	 markt	 voor	 levensverzekeringen.	 Dit	 geldt	 niet	 alleen	 voor	

Nederland,	maar	ook	daarbuiten.	Bedrijven	 zoals	AEGON	hebben	 in	

die	omstandigheden	de	taak	om	mensen	te	helpen	bij	het	kiezen	van	

de	 juiste	producten	en	diensten	die	aansluiten	bij	hun	 lange	termijn	

pensioenbehoeften.	 AEGON	Nederland	 heeft	 op	 dit	 terrein	 door	 de	

jaren	heen	een	uitstekende	reputatie	opgebouwd.	 In	2006	steeg	de	

verkoop	 van	 direct	 ingaande	 lijfrenten	 met	 40	 procent,	 en	 AEGON	

heeft	 een	 goede	 uitgangspositie	 om	 de	 komende	 jaren	 verder	 te	

groeien.

In	2006	is	besloten	om	de	positie	van	AEGON	Nederland	op	de	zeer	

concurrerende	Nederlandse	hypotheekmarkt	te	versterken.	De	meest	

toonaangevende	producten	zijn	in	een	nieuw	jasje	gestoken	en	door	

de	 solide	 vermogenspositie	 konden	 zeer	 scherpe	 lange	 termijn	

rentetarieven	worden	geboden.	Dankzij	deze	maatregelen	en	het	feit	

dat	 huizenkopers	 konden	 profiteren	 van	 het	 historisch	 lage	

renteniveau,	 is	 het	 marktaandeel	 van	 AEGON	 Nederland	 in	 2006	

verdrievoudigd.

Zoals	verwacht,	was	2006	voor	AEGON	het	jaar	van	de	ommekeer.	De	inspanningen	

die	zijn	verricht	om	een	tot	nieuwe,	meer	naar	buiten	gerichte	organisatie	te	komen,	

begonnen	in	2006	hun	vruchten	af	te	werpen.	Hoewel	de	concurrentie	op	de	

Nederlandse	markt	onverminderd	scherp	is,	zijn	de	verkoop	en	de	waarde	nieuwe	

productie	aanmerkelijk	gestegen	vergeleken	met	2005.

Johan	G.	van	der	Werf

VOORZITTER

AEGON

NEDERLAND
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AEGON		

Nederland

VERVOLG

Voorts	 heeft	 AEGON	 het	 distributienetwerk	 in	 Nederland	 verder	

versterkt	door	de	overname	van	Unirobe,	een	bedrijf	dat	onafhankelijk	

financieel	 advies	 levert	 aan	 grote	 bedrijven.	 Door	 de	 combinatie	

Unirobe	 –	Meeùs,	 is	AEGON	nu	 de	 grootste	 organisatie	 van	 tussen-

personen	in	Nederland.	Naast	de	overname	van	Unirobe	heeft	AEGON	

Nederland	 ook	 het	 uitgebreide	 trainingsprogramma	 voor	 kleinere,	

onafhankelijke	 verzekeringsadviseurs	 voortgezet,	 om	 zo	 hun	 kennis	

verder	 te	ontwikkelen	en	te	komen	tot	effectieve,	succesvolle	finan-

ciële	 advisering.	 Hoewel	 het	 marktaandeel	 van	 de	 onafhankelijke,	

zelfstandig	 opererende	 adviseurs	 in	 2006	 is	 gedaald,	 is	 AEGON	

Nederland	 van	 mening	 dat	 het	 onafhankelijke	 intermediair	 een	

belangrijke	rol	zal	blijven	spelen.	

Adfis,	 de	 adviesgroep	 voor	 fiscale	 en	 juridische	 zaken	 van	 AEGON	

Nederland,	 wordt	 binnen	 de	 pensioensector	 inmiddels	 aangemerkt	

als	 een	 belangrijk	 kennis-	 en	 expertisecentrum.	 In	 april	 2006	heeft	

een	 aantal	 Nederlandse	 parlementariërs	 een	 bezoek	 gebracht	 aan	

het	hoofdkantoor	van	AEGON	Nederland	in	Den	Haag	om	de	gevolgen	

te	bespreken	van	de	nieuwe	pensioenwetgeving.

De	 Nederlandse	 pensioen-	 en	 verzekeringsmarkt	 is	 een	 volwassen	

markt.	De	concurrentie	wordt	dan	ook	steeds	heviger.	Desondanks	is	

AEGON	Nederland	van	mening	dat	de	onderneming	zich	in	een	goede	

uitgangspositie	 bevindt	 om	 hét	 toonaangevende	 merk	 	 te	 worden.	

Met	het	oog	daarop	is	in	2006	zwaar	geïnvesteerd	in	uitbreiding	van	

het	personeelsbestand	en	de	verkoopteams	en	in	verbetering	van	de	

administratieve	 systemen.	 Tegelijkertijd	 heeft	 AEGON	 Nederland	

maatregelen	genomen	om	zijn	operationele	kosten	te	verlagen	zodat	

de	 onderneming	 hoogwaardige	 en	 concurrerende	 pensioen-	 en	

verzekeringsproducten	kan	aanbieden.

AEGON	 Nederland	 gaat	 ervan	 uit	 dat	 de	 Nederlandse	 markt	 de	

komende	jaren	blijft	groeien.	Binnen	zo’n	markt	blijven	uitsluitend	de	

bedrijven	 over	 die	 de	 hoogst	 mogelijke	 kwaliteit	 	 en	 op	 maat	

gemaakte,	 geïntegreerde	 oplossingen	 en	 diensten	 aanbieden.	 Wij	

denken	dat	AEGON	Nederland	een	goede	uitgangspositie	heeft	voor	

verdere	groei	in	2007	en	de	jaren	daarna.

Inzicht	in	de	onderneming	 	 Nederland
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OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 
Bedragen in miljoenen EUR
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GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE 
Bedragen in miljoenen EUR
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AEGON	NEDERLAND
Bedragen	in	miljoenen	EUR 2006 200� %

Resultaten	per	productsoort

Traditioneel	leven 189 270 - 30

Leven	voor	rekening	van	polishouders  315 - 53

Vermogensbeheer	—	niet	in	de	balans	opgenomen	producten  35  15  133 

Ziektekosten-	en	ongevallenverzekeringen  34  45 - 24

Schadeverzekeringen  26  30 - 13

Bankactiviteiten  35  15  133 

Operationeel	resultaat	vóór	belastingen  634  322  97 

Gesaldeerde	winsten/verliezen	op	beleggingen  413  985 - 58

Bijzondere	waardeverminderingen - 12 - 25  52 

Aandeel	in	winst/verlies	van	verbonden	ondernemingen  7  4  75 

Winst	vóór	belastingen  1.042  1.286 - 19

Belastingen - 2 - 272 - 99

NETTOWINST  1.040  1.014  3
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De	 nieuwe	 productie	 op	 het	 gebied	 van	 collectieve	 en	 individuele	

levensverzekeringen	en	pensioenen	bereikte	in	2006	een	niveau	dat	

nooit	 eerder	 is	 behaald	 en	 ook	 de	waarde	 nieuwe	 productie	 steeg	

fors.	 Hieruit	wordt	 duidelijk	 dat	 onze	 groei	winstgevend	 is.	 In	 april	

2006	 is	 de	 pensioenwetgeving	 vereenvoudigd.	 Deze	 wijziging,	 ook	

wel	 aangeduid	 als	 ‘Pension	 A-Day’,	 was	 voor	 veel	 particulieren	 en	

bedrijven	aanleiding	om	hun	bestaande	pensioenregeling	nog	eens	

tegen	het	 licht	 	 te	houden,	wat	 tot	grote	activiteit	op	de	pensioen-

markt	 heeft	 geleid.	 AEGON	 UK	 heeft	 kunnen	 profiteren	 van	 de	

gevolgen	van	‘Pension	A-Day’	en	heeft	per	saldo	een	hogere	nieuwe	

productie	 geboekt.	 Ook	 onze	 distributieonderdelen,	 Origen	 en	

Positive	Solutions,	zagen	hun	productie	toenemen	als	gevolg	van	de	

nieuwe	 wetgeving.	 Beide	 bedrijven	 hebben	 goede	 vooruitgang	

geboekt.	 Positive	 Solutions	 in	 het	 bijzonder	 rapporteerde	 goede	

resultaten.	 Ook	 bij	 vermogensbeheer	 werd	 	 met	 de	 beleggings-

fondsen	 voor	 particulieren	 een	 fors	 hogere	 nieuwe	 productie	

behaald.	 Dit	 werd	 ondersteund	 door	 de	 uitstekende	 prestaties	 van	

het	team	dat	de	beleggingen	in	vastrentende	waarden		verzorgt.	

Wij	zijn	zeer	verheugd	over	de	vooruitgang	die	wij	hebben	geboekt	

met	 het	 realiseren	 van	 ons	 middellange	 termijn	 plan.	 Om	 onze	

internationale	 kracht	 te	 benadrukken,	 hebben	 we	 besloten	 om	 de	

merknaam	 AEGON	 duidelijker	 te	 profileren	 en	 om	 de	 gevestigde	

merknaam	 Scottish	 Equitable	 te	 veranderen	 in	 AEGON	 Scottish	

Equitable.	 Deze	 veranderingen	 zijn	 goed	 ontvangen	 door	 onze	

tussenpersonen	 en	 zakelijke	 klanten.	Voorts	 hebben	wij	 een	 aantal	

strategische	 initiatieven	 gelanceerd	 die	 in	 de	 toekomst	 tot	 een	

verdere	 versterking	 van	 onze	 positie	 moeten	 leiden.	 Onze	

klantgerichte	 aanpak,	 voortkomend	 uit	 de	 vorming	 van	 een	

particulier	 en	een	 zakelijk	 klantensegment	eind	2005,	heeft	 al	 een	

positief	 effect	 in	 de	 markt.	 Het	 afgelopen	 jaar	 heeft	 AEGON	 UK	

nieuwe	producten	op	de	markt	gebracht	om	tegemoet	te	komen	aan	

de	 veranderende	wensen	 van	 zijn	 zakelijke	 en	 particuliere	 klanten,	

die	 voortvloeien	 uit	 het	 feit	 dat	 pensioenbehoeften	 langer	moeten	

worden	gefinancierd	omdat	mensen	ouder	worden.

Inzicht	in	de	onderneming

VERENIGD	KONINKRIJK

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 
Bedragen in miljoenen GBP
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AEGON	is	het	afgelopen	jaar	zeer	succesvol	geweest	in	het	Verenigd	Koninkrijk.	

De	resultaten	waren	beter	dan	ooit.	Tegelijkertijd	hebben	wij	strategische	

initiatieven	gelanceerd	waarmee	we	onze	toekomstige	groeidoelstellingen	kunnen	

realiseren

GESTANDAARDISEERDE NIEUWE PREMIEPRODUCTIE 
Bedragen in miljoenen GBP
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“AEGON	UK	heeft	nieuwe	producten	

op	de	markt	gebracht	om	tegemoet	te	

komen	aan	de	veranderende	wensen	

van	zijn	klanten.”

Otto	Thoresen	

VOORZITTER

AEGON	UK
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PRODUCTIE NIET IN DE BALANS 
Bedragen in miljoenen GBP
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Voortbouwend	 op	 een	 sterke	 positie	 op	 de	 belangrijke	markt	 voor	

producten	vanaf	pensioendatum	maakt	AEGON	UK	gebruik	van		haar	

financiële	slagkracht	en	mondiale	positie	om	nieuwe	oplossingen	in	

de	markt	te	zetten	voor	zijn	klanten	op	de	thuismarkt.	

Na	 onze	 recente	 entree	 op	 de	 markt	 voor	 individuele	 annuities	

hebben	we	sneller	dan	verwacht	al	een	sterke	positie	op	deze	markt	

kunnen	opbouwen.

In	september	is	het	‘5	for	Life’	product	in	het	Verenigd	Koninkrijk	op	

de	 markt	 gebracht.	 Dit	 concept	 is	 al	 succesvol	 in	 de	 Verenigde	

Staten.	AEGON	 is	daarmee	de	eerste	aanbieder	op	de	Britse	markt	

van	 een	 dergelijk	 variabele	 annuity	 bij	 leven	 concept.	 Wat	 het	

zakelijke	klantensegment	betreft,	biedt	het	in	november	gelanceerde	

annuity-product	nieuwe	flexibiliteit	aan	het	midden-	en	kleinbedrijf.	

Wij	zijn	van	mening	dat	AEGON	UK	een	goede	uitgangspositie	heeft	

om	op	basis	van	de	uitstekende	resultaten	in	2006,	in	2007	opnieuw	

succes	te	behalen.

AEGON	UK

2006
in miljoenen 

GBP

200�
in miljoenen 

GBP %

2006
in miljoenen 

EUR

200�
in miljoenen 

EUR %

Resultaten	per	productsoort

Traditioneel	leven 14 - 1 21 - 1

Leven	voor	rekening	van	polishouders  139  139 0  204 203  0 

Vermogensbeheer	—	niet	in	de	balans	opgenomen	producten  0 - 27  0 - 40

Operationeel	resultaat	vóór	belastingen  153  111  38  225 162  39 

Gesaldeerde	winsten/verliezen	op	beleggingen  11  6  83  16 9  78 

Bijzondere	waardeverminderingen - 1 - 2  50 - 1 - 3  67 

Overige	niet	operationele	baten/(lasten)1  61  71 - 14  90 104 - 13

Share	in	profit/(loss)	of	associates  1  0   1 0  

Winst	vóór	belastingen  225  186  21  331 272  22 

Toe	te	kennen	belasting	polishouders - 51 - 71 - 28 - 75 - 104  - 28

Winst	vóór	belastingen	voor	rekening	van	aandeelhouders  174  115  51  256 168  52 

Belasting	voor	rekening	van	aandeelhouders - 16 - 17 - 6 - 24 - 24  0 

NETTOWINST  158  98  61  232 144  61

1		 	Onder	de	‘Overige	niet-operationele	baten/(lasten)’	worden	ook	de	door	de	polishouders	verschuldigde	lasten	in	verband	met	belastingen	verantwoord.		
Deze	worden	gecompenseerd	door	een	even	groot	en	direct	daaraan	gerelateerd	bedrag	dat	is	opgenomen	onder	‘Toe	te	kennen	belasting	polishouders’.

Gewogen	gemiddelde Ultimo

VALUTAKOERSEN 2006 200� 2006 200�

Per	1	EUR	

GBP 0,6809 0,6837 0,6715 0,6853
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In	2006	en	ook	in	de	eerste	maanden	van	2007	hebben	wij	de	positie	

van	 AEGON	 in	 de	 Overige	 landen	 kunnen	 versterken.	 We	 hebben	

nieuwe	 markten	 betreden	 waar	 wij	 structurele	 groeimogelijkheden	

zien	 voor	 onze	 kernproducten.	 Op	 bijna	 alle	 markten	 bestaat	 een	

grote	 behoefte	 aan	 een	 gevarieerder	 aanbod	 van	 pensioen-	 en	

vermogensbeschermingsproducten.	 Door	 de	 vooruitgang	 die	 wij	 in	

2006	hebben	geboekt,	is	de	positie	van	AEGON	versterkt,	aangezien	

we	 verwachten	 in	 de	 komende	 jaren	 een	 belangrijk	 deel	 van	 het	

groeipotentieel	voor	onze	rekening	te	kunnen	nemen.

CENTRAAL-	EN	OOST-EUROPA

De	 economieën	 van	 de	 Centraal-	 en	 Oost-Europese	 landen	 in	 het	

bijzonder	 blijven	 zich	 razendsnel	 ontwikkelen	 en	 de	 markt	 voor	

levensverzekeringen	 is	 relatief	 gezien	 nog	 onderontwikkeld.	 De	

overheden	 in	 deze	 landen	 laten	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	

pensioenvoorziening	 in	 toenemende	 mate	 over	 aan	 de	 particuliere	

sector.	 Daardoor	 ontstaan	 steeds	 meer	 groeimogelijkheden	 voor	

verzekeraars.	Daarom	heeft	AEGON	de	activiteiten	vanuit	zijn	sterke	

uitvalsbasis	 Hongarije	 uitgebreid	 naar	 Slowakije,	 Tsjechië,	 Polen	 en	

recent	 ook	 Roemenië.	 In	 2006	 is	 het	 aantal	 deelnemers	 aan	 het	

pensioenfonds	van	AEGON	Hongarije	met	een	substantiële	8	procent	

gegroeid.	 In	 Slowakije	 nemen	 inmiddels	 ruim	 200.000	 particulieren	

deel	aan	het	pensioenfonds	van	AEGON,	dat	in	2005	is	opgestart.	De	

pensioenpositie	van	AEGON	in	deze	regio	wordt	verder	versterkt	door	

de	overname	van	PTE	Ergo	Hestia	in	Polen	in	november	2006	en	de	in	

januari	 2007	 aangekondigde	 samenwerking	 met	 Banca	 Transilvania	

om	gezamenlijk	een	verplicht	pensioenfonds	op	te	zetten.		

SPANJE

Wat	de	overige	landen	in	Europa	betreft,	heeft	AEGON	zijn	positie	in	

het	 belangrijke	 bankkanaal	 in	 Spanje	 verder	 ontwikkeld.	 In	 Spanje	

worden	 levensverzekeringsproducten	 grotendeels	 via	 banken	

verkocht.	 De	 twee	 nieuwe	 joint	 ventures	 van	 AEGON	 met	 Caja	 de	

Badajoz	en	Caja	Navarra	zijn	halverwege	het	boekjaar	operationeel	

geworden.	 Tezamen	 met	 ons	 succesvolle	 samenwerkingsverband	

met	 Caja	 de	 Ahorros	 del	 Mediterráneo	 worden	 de	 producten	 van	

AEGON	nu	via	ruim	1.500	bankkantoren	in	het	hele	land		aangeboden.	

De	komende	maanden	zullen	wij	de	mogelijkheden	onderzoeken	voor	

verdere	uitbreiding	van	AEGON’s	positie	in	het	Spaanse	bankkanaal.

AEGON	PENSION	NETWORK

Gedurende	 het	 jaar	 hebben	 wij	 AEGON	 Pension	 Network	 verder	

kunnen	 versterken.	 Dit	 netwerk	 is	 ontwikkeld	 om	 in	 een	

internationaal	 kader	 lokale	 pensioenoplossingen	 te	 bieden	 aan	

internationale	 ondernemingen	 en	 hun	 werknemers.	 Nu	 ook	 het	

Duitse	 HDI	 Pensionsmanagement	 tot	 AEGON	 Pension	 Network	 is	

toegetreden,	is	dit	netwerk	actief	in	Duitsland,	Frankrijk,	Nederland,	

Luxemburg,	 Spanje,	 Hongarije,	 Slowakije,	 Tsjechië,	 Polen,	 het	

Verenigd	Koninkrijk	en	de	Verenigde	Staten.

AzIË

AEGON	 heeft	 zijn	 positie	 in	 Azië	 in	 de	 loop	 van	 het	 jaar	 verder	

versterkt	 door	 het	 opstarten	 van	 nieuwe	 activiteiten	 in	 de	 Chinese	

kustprovincie	 Shandong	 en	 via	 de	 nieuwe	 samenwerkingsover-

eenkomst	 met	 Ranbaxy	 Promoter	 Group,	 waarmee	 we	 ons	 voor-

nemen	om	de	 Indiase	markt	 te	betreden,	vormgeven.	AEGON	had	al	

jarenlang	 belangstelling	 voor	 India,	 vanwege	 het	 grote	 aantal	

inwoners,	de	snelle	economische	ontwikkelingen,	de	nog	relatief	kleine	

verzekeringsmarkt	en	de	aanhoudend	sterke	groeivooruitzichten	voor	

de	 verzekeringssector	 in	 de	 komende	 jaren.	 Een	 belangrijke	 stap	 is	

ook	geweest	dat	AEGON	begin	2007	de	Japanse	markt	heeft	kunnen	

betreden.	 Wij	 zijn	 verheugd	 dat	 wij	 onze	 productkennis	 en	

vaardigheden	kunnen	combineren	met	de	vooraanstaande	merknaam	

en	 distributiekracht	 van	 Sony	 Life,	 gegeven	 het	 belang	 van	 en	 het	

groeipotentieel	dat	de	Japanse	markt	de	komende	jaren	biedt.

Ten	slotte,	zijn	wij	in	Taiwan	succesvol	geweest	met	de	overgang	van	

traditionele	levensverzekeringen	naar	beleggingsproducten	met	een	

hogere	marge.	Hoewel	wij	 in	deze	overgangsfase	minder	producten	

Inzicht	in	de	onderneming

OVERIGE	LANDEN

AEGON	heeft	de	afgelopen	jaren	goede	vooruitgang	geboekt	met	het		

uitbreiden	van	zijn	activiteiten	naar	landen	buiten	de	traditionele	markten,		

zoals	naar	opkomende	landen	in	Azië	en	Centraal-	en	Oost-Europa	en	naar	

Overige	Europese	landen,	zoals	Spanje	en	Frankrijk.		

“Op	bijna	alle	markten	bestaat	grote	

behoefte	aan	een	gevarieerder	

aanbod	van	pensioen-	en	vermogens-

beschermingsproducten.”

Alexander	R.	Wynaendts

LID	VAN	DE		

RAAD	VAN	BESTUUR
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hebben	 verkocht,	 is	 de	winstgevendheid	 van	 de	 productie	 aanmer-

kelijk	hoger.	De	nieuwe	productie	bestond	in	2006	voor	circa	vijftig		

procent	uit	beleggingsproducten	en	naar	verwachting	zal	dit	aandeel	

de	komende	jaren	groter	worden.

WAARDE	NIEUWE	PRODUCTIE	

Onze	 nieuwe	 doelstelling	 om	 de	 waarde	 nieuwe	 productie	 in	 de	

periode	 tot	 2010	 te	 verdubbelen,	weerspiegelt	 ons	 vertrouwen	dat	

een	 groter	 deel	 van	 de	 nieuwe	 productie	 in	 Europa	 zal	 worden	

gerealiseerd.	 Dit	 hangt	 samen	met	 de	 aanhoudend	 sterke	 groei	 in	

Centraal-	 en	Oost-Europa	 en	 de	 zeer	 substantiële	 toename	 van	 de	

waarde	nieuwe	productie	uit	activiteiten	in	Overige	Europese	landen,	

zoals	Frankrijk	en	Spanje.	Op	grond	van	de	bestaande	plannen	zal	in	

2010	 naar	 verwachting	 25	 tot	 30	 procent	 van	 de	 totale	 waarde	

nieuwe	 productie	 afkomstig	 zijn	 uit	 Overige	 landen.	 Wij	 denken	

echter	dat	de	bijdrage	van	de	Overige	landen	aan	de	waarde	nieuwe	

productie	 wellicht	 30	 tot	 35	 procent	 van	 de	 totale	 waarde	 nieuwe	

productie	zou	kunnen	bedragen,	gezien	de	nog	altijd	veelbelovende	

pensioenmarkt	in	Centraal-	en	Oost-Europa,	onze	plannen	om	meer	

joint	ventures	in	Spanje	op	te	zetten	en	de	nieuwe	productie	die	op	

stapel	staat	in	andere	delen	van	Europa	en	Azië.

CONCLUSIE

Het	is	verheugend	te	constateren	dat	wij	zoveel	vooruitgang	hebben	

geboekt	 met	 de	 uitbreiding	 van	 onze	 internationale	 positie,	 een	

belangrijke	 initiatief	 voor	 groei	 dat	 in	 2006	 formeel	 door	 de	Raad	

van	 Bestuur	 is	 vastgesteld.	 Dat	 geldt	 tevens	 voor	 de	 andere	

initiatieven	voor	groei,	die	 liggen	op	het	gebied	van	pensioenen	en	

distributie	 via	 het	 bankkanaal.	 Ook	 in	 de	 toekomst	 blijven	 wij	 de	

mogelijkheden	onderzoeken	in	opkomende	landen	die	groeipotentieel	

bieden	 en	 die	 tegelijkertijd	 voldoen	 aan	 de	 eisen	 van	 AEGON	 wat	

betreft	winstgevendheid	en	het	creëren	van	aandeelhouderswaarde.

OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 
CEE, bedragen in miljoenen EUR
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OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 
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AEGON		

Overige	landen

VERVOLG

Inzicht	in	de	onderneming	 	 Overige	landen

OVERIGE	LANDEN
Bedragen	in	miljoenen	EUR

(inclusief	AEGON	Hungarije,	AEGON	Tsjechië,		

AEGON	Polen,	AEGON	Slowakije,	AEGON	Spanje,	AEGON	Taiwan	en	AEGON-CNOOC) 2006 200� %

Resultaten	per	productsoort

Traditioneel	leven 10 13 - 23

Leven	voor	rekening	van	polishouders  8  6  33 

Fixed	annuities - 1 0

Variabele	annuities 1 0

Vermogensbeheer	—	niet	in	de	balans	opgenomen	producten - 14  4 

Ziektekosten-	en	ongevallenverzekering  4  2  100 

Schadeverzekeringen  29  25  16 

Overige  0 - 6

Winst	vóór	belastingen  37  44 - 16

Gesaldeerde	winsten/verliezen	op	beleggingen  20  12  67 

Overige	niet-operationele	baten/lasten  0  176 

Aandeel	in	winst/verlies	van	verbonden	ondernemingen  24  16  50 

Winst	vóór	belastingen  81  248 - 67

Belastingen - 45 - 37  22 

NETTOWINST  36  211 - 83

Onderstaand	 een	 overzicht	 van	 de	 gewogen	 gemiddelde	 wissel-

koersen	 ten	opzichte	van	de	euro	van	de	valuta’s	van	de	 landen	 in	

het	segment	Overige	landen	die	niet	in	euro	rapporteren.

VALUTAKOERSEN 2006 200�

Per	1	EUR	

Tsjechische	kroon	(CZK) 28,259 29,590

Hongaarse	forint	(HUF) 264,268 248,020

Taiwanese	dollar	(NTD) 41,250 39,760

Poolse	zloty	(PLN) 3,896 3,860

Rin	min	bi	yuan	(CNY) 10,008 10,100

Slowaakse	kroon	(SKK) 37,005 38,640

Opgemerkt	wordt	dat	de	Overige	landen	in	de	jaarrekening	worden	opgenomen	in	euro.	De	operationele	resultaten	van	de	individuele	landenunits	binnen	dit	
segment	worden	echter	in	de	lokale	valuta	gerapporteerd	en	besproken.
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Alex	Wynaendts,	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van	AEGON,	en	Francis	McGee,	hoofd	Corporate	

Affairs	van	AEGON	UK,	vertellen	over	de	mogelijkheden	die	zich	op	de	pensioenmarkt	voordoen.	

Daarnaast	geven	drie	mensen	in	Hongarije,	de	Verenigde	Staten	en	Nederland	hun	persoonlijke	

visie	op	hoe	hun	pensioenwensen	aan	het	veranderen	zijn.

EEN	VISIE	OP	
PENSIOENEN

Catherine	Collinson

PENSIOENPLANNER

VERENIGDE	STATEN

“Het	kan	enorm	veel	geld	kosten	

om	met	de	ongemakken	van	de	

ouderdom	om	te	gaan.”

Edit	Rózsa

PROJECTMANAGER	BIJ	EEN	BANK	

HONGARIJE

“Toen	mijn	ouders	jong	waren,		

viel	er	niets	te	kiezen.	Voor	mij	

liggen	de	zaken	anders.”

Francis	McGee

HOOFD	CORPORATE	AFFAIRS

AEGON	UK

“Alle	landen	in	Europa	hebben	

met	dezelfde	problemen	te	

maken…	maar	ze	reageren	

allemaal	verschillend.”

Jeroen	van	den	Biggelaar

ONDERNEMER

NEDERLAND

“Het	grootste	deel	van	mijn	geld	

steek	ik	rechtstreeks	in	de	zaak.	

Ik	heb	op	dit	moment	niet	al	te	

veel	tijd	of	geld	over	om	iets	voor	

mijzelf	te	gaan	regelen.”



26    AEGON JAAROVERZICHT 2006

Een	visie	op	pensioenen	

dat	 we	 daarmee	 onze	 tijd	 vooruit	 waren.	 APN	 zal	 voor	 ons	 steeds	

belangrijker	worden,	aangezien	wij	ons	wereldwijd	op	de	mogelijkheden	

van	de	pensioenmarkt	richten.

“WE ZIJN AL EEN VAN DE TOONAANGEVENDE 
SPELERS OP DE PENSIOENMARKT. WE WETEN 
ALLES VAN PENSIOENEN. PENSIOENEN  
VORMEN DE KERN VAN WAT WE DOEN.”

Feit	blijft,	dat	er	geen	interne	markt	voor	pensioenen	is.	De	Europese	

Unie	telt	nu	27	landen	met	27	verschillende	pensioenstelsels.	Er	is	in	

de	verste	verte	nog	geen	universele	oplossing.	Ook	al	wordt	de	vraag	

steeds	internationaler,	de	markt	voor	pensioenproducten	is	nog	altijd	

een	lokale	markt.

We	moeten	dus	met	internationale	oplossingen	komen	voor	bedrijven	

die	 in	vrijwel	alle	opzichten	over	de	nationale	grenzen	heen	kijken.	

Maar	 tegelijkertijd	 moeten	 die	 oplossingen	 gebaseerd	 zijn	 op	

uitstekende,	 toonaangevende	 lokale	 producten	 -	met	 de	 nadruk	 op	

lokale.	 Als	 wij	 zeggen	 dat	 we	 ‘nationale	 oplossingen	 in	 een	

internationaal	kader’	bieden,	is	dit	precies	wat	we	bedoelen.”

ER	 WORDT	 VEEL	 GESCHREVEN	 OVER	 DE	 BAByBOOMGENERATIE	 DIE	

MET	PENSIOEN	GAAT.	WAT	BETEKENT	DAT	VOOR	DE	PENSIOENMARKT?

“Heel	veel.	Tot	nu	toe	lag	de	nadruk	altijd	–	terecht	–	op	vermogens-

opbouw,	dus	zorgen	dat	je	genoeg	spaart	om	na	je	pensionering	van	

te	 kunnen	 leven.	 Nu	 begint	 het	 accent	 te	 verschuiven	 naar	 zowel	

vermogensopbouw	 en	 ‘ontsparing’.	 Dit	 laatste	 betekent	 een	 goed	

Vorig	jaar	presenteerde	AEGON	een	ambitieuze	groeistrategie.	Uitbreiding	van	de	

wereldwijde	pensioenactiviteiten	is	een	essentieel	onderdeel	van	deze	strategie.	

Alex	Wynaendts,	lid	van	de	Raad	van	Bestuur,	vertelt	over	deze	strategie	en	hoe	

hij	verwacht	dat	dit	AEGON’s	positie	als	een	van	de	grootste	pensioenaanbieders	

ter	wereld	verder	zal	versterken.

WAT	GEBEURT	ER	PRECIES	DAT	AEGON	ER	zO	VAN	OVERTUIGD	IS	DAT	

DE	 PENSIOENMARKT	 SIGNIFICANTE	 GROEIMOGELIJKHEDEN	 BIEDT?		

WAAR	zAL	DE	GROEI	VANDAAN	KOMEN?

“Er	 speelt	 een	 aantal	 factoren	 een	 rol.	 Op	 de	 eerste	 plaats	 leven	

mensen	 natuurlijk	 langer.	 Ten	 tweede	 hebben	 regeringen	 steeds	

meer	 moeite	 om	 hun	 ooit	 genereuze	 publieke	 pensioenstelsels	 te	

blijven	 financieren.	 Dat	 betekent	 dat	 mensen	 wordt	 gevraagd	 zelf	

steeds	meer	aan	hun	pensioen	bij	te	dragen.	 	Het	betekent	ook	dat	

het	gat	dat	de	overheid	achterlaat,	door	de	particuliere	sector	kan	

worden	opgevuld.	De	komende	jaren	zullen	er	op	de	pensioenmarkt	

biljoenen	 dollars	 bijkomen.	 Alleen	 al	 in	 de	 Verenigde	 Staten	wordt	

het	bedrag	voor	2012	geschat	op	zes	biljoen.	Dat	zijn	onvoorstelbare	

bedragen	-	en	een	hele	mooie	kans	voor	AEGON.	We	zijn	al	een	van	

de	 toonaangevende	 spelers	 op	 de	 pensioenmarkt.	 We	 weten	 alles	

van	pensioenen.	Pensioenen	vormen	de	kern	van	wat	we	doen.”

ALLE	 FINANCIËLE	 MARKTEN	 zIJN	 SNEL	 AAN	 HET	 VERANDEREN.	 DE	

PENSIOENMARKT	VORMT	DAAROP	GEEN	UITzONDERING.		WERELDWIJD	

IS	 DE	 AANPAK	 VAN	 VEEL	 BEDRIJVEN	 IN	 HOOG	 TEMPO	 AAN	 HET	

VERANDEREN.	WELKE	GEVOLGEN	HEEFT	DAT	VOOR	DE	STRATEGIE	VAN	

AEGON?	HOE	SPEELT	AEGON	IN	OP	DEzE	NIEUWE	BEHOEFTEN?

“De	 markt	 is	 inderdaad	 aan	 het	 veranderen.	 Pensioenen	 worden	

steeds	 internationaler.	 Om	 daar	 adequaat	 op	 te	 kunnen	 inspelen,	

moet	onze	aanpak	dus	ook	steeds	internationaler	worden.	

Bedrijven	 hebben	 tegenwoordig	 dochtermaatschappijen	 over	 de	 hele	

wereld.	 Ze	 moeten	 precies	 weten	 welke	 pensioenverplichtingen	 ze	

hebben,	en	waar.	Juist	met	het	oog	op	die	veranderende	behoeften	van	

onze	multinationale	klanten	hebben	wij,	samen	met	onze	Franse	partner	

La	Mondiale,	AEGON	Pension	Network		(APN)	opgezet.	Inmiddels	blijkt	

“We hebben een groeiver haal te vertellen...”
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Alexander	R.	Wynaendts

LID	VAN	DE		

RAAD	VAN	BESTUUR

“Voor AEGON  
liggen er mooie kansen  

in het verschiet.”

“We hebben een groeiver haal te vertellen...”
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“De groei die we waarnemen op  
de pensioenmarkten overal ter 
wereld, sluit perfect aan bij wat  
we doen om onze internationale 
activiteiten uit te breiden.”

Een	visie	op	pensioenen
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Alexander	R.	Wynaendts

VERVOLG

beheer	van	het	opgebouwde	vermogen	als	 je	eenmaal	met	pensioen	

bent,	 waarbij	 rekening	 wordt	 gehouden	 met	 allerlei	 onvoorziene	

gebeurtenissen.

Door	 het	 fenomeen	 babyboom	 zullen	 er	 in	 de	 nabije	 toekomst	

miljoenen	 mensen	 met	 pensioen	 gaan.	 Door	 de	 bank	 genomen	

hebben	ze	meer	geld	dan	de	generaties	vóór	hen.	Maar	ze	leven	ook	

langer	 en	 ze	 moeten	 hun	 vermogen	 dus	 gedurende	 een	 langere	

periode	beheren.	Ze	moeten	weten	of	ze	genoeg	hebben	om	prettig	

van	 te	 leven,	 om	 hun	 doktersrekeningen	 van	 te	 betalen	 of	 om	

bijvoorbeeld	de	kosten	van	langdurige	zorg	te	kunnen	dragen.

Daar	 draait	 het	 om	 voor	 AEGON	 en	 dat	 blijft	 zo.	 We	 hebben	 de	

producten	om	 in	 te	 spelen	op	deze	groeiende	markt,	en	het	goede	

nieuws	 is	 natuurlijk	 dat	we	 al	 over	 een	 omvangrijk	 klantenbestand	

beschikken	van	mensen	die	op	zoek	zijn	naar	de	juiste	producten	en	

de	 juiste	 oplossingen	 voor	 hun	 pensioen.	 Vergeet	 niet	 dat	

verzekeringsmaatschappijen	 ervaring	 hebben	 met	 het	 aanbieden	

van	 lange	 termijn	 garanties	 op	 producten	 die	 inspelen	 op	 lange	

termijn	behoeften	van	klanten.”

	

DE	AFGELOPEN	MAANDEN	HEEFT	AEGON	EEN	AANTAL	NIEUWE	SAMEN-

WERKINGSVERBANDEN	EN	JOINT	VENTURES	BEKENDGEMAAKT	BUITEN	

zIJN	 BELANGRIJKSTE	 MARKTEN.	 HOE	 VERHOUDT	 DIT	 GROEIENDE	

PENSIOENBEDRIJF	 zICH	 TOT	 DE	 UITBREIDING	 VAN	 AEGON’S	 INTER-

NATIONALE	POSITIE?

“We	hebben	een	groeiverhaal	 te	vertellen.	En	pensioenen	zijn	daar	

een	 onderdeel	 van.	 Voor	 AEGON	 liggen	 er	 mooie	 kansen	 in	 het	

verschiet,	 niet	 alleen	 op	 het	 gebied	 van	 pensioenen,	 maar	 ook	 in	

bancassurance	en	 in	de	uitbreiding	van	onze	 internationale	positie.	

Die	kansen	willen	we	benutten.	

Inderdaad	 hebben	 we	 recent	 een	 aantal	 nieuwe	 samenwerkings-

verbanden	 en	 joint	 ventures	 aangekondigd,	 waardoor	 AEGON’s	

internationale	positie	wordt	uitgebreid.	We	hebben	nu	 ruim	veertig	

miljoen	 klanten	 in	meer	 dan	 twintig	 landen	over	 de	gehele	wereld.	

Voor	alle	duidelijkheid,	AEGON	is	er	niet	op	uit	om	alleen	maar	overal	

een	vlaggetje	neer	te	zetten.	We	hebben	voor	ons	zelf	heel	duidelijke	

doelstellingen	 en	 die	 willen	 we	 waarmaken.	 We	 richten	 ons	 op	

markten	met	een	hoge	groei,	waar	we	een	toonaangevende	positie	

kunnen	opbouwen.	In	Azië	bijvoorbeeld	zijn	we	op	dit	moment	actief	

in	vier	landen:	Japan,	China,	Taiwan	en	India.

De	 groei	 die	 we	 waarnemen	 op	 de	 pensioenmarkten	 overal	 ter	

wereld,	 sluit	 perfect	 aan	 bij	 wat	 we	 doen	 om	 onze	 internationale	

activiteiten	uit	te	breiden.	Het	afgelopen	jaar	is	ons	pensioenbedrijf	

in	Centraal-	en	Oost-Europa	enorm	gegroeid.	We	hebben	een	van	de	

grootste	 pensioenbeheerbedrijven	 van	 Polen	 overgenomen.	 En	 in	

januari	2007	hebben	we	een	samenwerkingsovereenkomst	getekend	

met	Banca	Transilvania	in	Roemenië,	juist	omdat	het	pensioenstelsel	

in	 dat	 land	 wordt	 hervormd.	 Dat	 sluit	 goed	 aan	 bij	 onze	 andere	

activiteiten	in	de	regio	en	het	laat	maar	weer	eens	zien	hoe	we	onze	

ervaring	 in	 de	 ene	markt	 ook	 kunnen	gebruiken	om	kansen	 in	 een	

andere	markt	te	benutten.

“DE KOMENDE JAREN ZULLEN ER OP DE 
PENSIOENMARKT BILJOENEN DOLLARS 
BIJKOMEN… EEN HELE MOOIE KANS  
VOOR AEGON.”

Bijna	 overal	 ter	 wereld	 groeit	 de	 vraag	 naar	 pensioenproducten,	

zelfs	in	landen	met	een	jongere	bevolking,	zoals	die	in	Centraal-	en	

Oost-Europa	en	delen	van	Azië	buiten	Japan.	Dit	zijn	markten	die	

relatief	 gezien	 nog	 onderverzekerd	 zijn	 en	 daardoor	 naar	

verwachting	de	 komende	 jaren	 een	 sterke	groei	 zullen	 laten	 zien.	

China	is	misschien	wel	het	beste	voorbeeld.	Iedereen	is	zich	bewust	

van	het	potentieel	van	de	Chinese	markt,	die	binnen	afzienbare	tijd	

zal	 uitgroeien	 tot	 de	 op	 drie	 na	 grootste	 verzekeringsmarkt	 ter	

wereld.	 AEGON	 heeft	 zijn	 activiteiten	 in	 de	 snelgroeiende	 en	

welvarende	kustprovincies	geleidelijk	uitgebouwd.

Het	 is	 een	 spannend	 vooruitzicht	 dat	 we	 de	 komende	 jaren	 de	

omvangrijke	 bevolking	 van	 deze	 opkomende	 landen	 van	 dienst	

kunnen	zijn.	In	al	deze	markten	liggen	mooie	kansen	voor	AEGON	in	

het	verschiet	en	wij	zijn	van	mening	dat	dat	van	groot	belang	is,	niet	

alleen	 voor	 onze	 activiteiten,	 maar	 ook	 voor	 onze	 beleggers,	 onze	

medewerkers	en	natuurlijk	onze	klanten.”
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Een	visie	op	pensioenen

Francis

McGee

HOOFD		

CORPORATE	AFFAIRS	

AEGON	UK

“Alle landen in Europa 
hebben met dezelfde 

problemen te maken…  
maar ze reageren  

allemaal verschillend.”

“Er is een duidelijke hervormings trend waar te nemen...”
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We	 moeten	 goed	 op	 de	 hoogte	 zijn	 van	 de	 ontwikkelingen	 in	 alle	

landen	waar	we	actief	 zijn.	We	moeten	precies	weten	hoe	we	onze	

producten	overal	kunnen	inzetten,	hoe	we	ze	kunnen	afstemmen	op	

de	behoeften	van	klanten	en	waar	ze	het	meest	van	belang	zijn.	Het	

mooie	van	AEGON	is	natuurlijk	dat	je,	ondanks	de	verschillen	tussen	

de	 diverse	 markten,	 ook	 kunt	 leren	 van	 wat	 er	 in	 andere	 landen	

gebeurt.	Dat	is	het	voordeel	van	een	wereldwijd	opererend	bedrijf.	Ik	

denk	 bijvoorbeeld	 aan	 ’5	 for	 Life’,	 een	 product	 dat	 net	 in	 het	

Verenigd	Koninkrijk	is	gelanceerd.	Dat	product	had	zijn	waarde	in	de	

Verenigde	Staten	al	bewezen	en	de	aanpassing	voor	de	Britse	markt	

bleek	veel	eenvoudiger	dan	verwacht.”

PENSIOENHERVORMINGEN	MOGEN	DAN	HOOG	OP	DE	POLITIEKE	AGENDA	

STAAN,	MAAR	IN	HOEVERRE	KAN	AEGON	INVLOED	UITOEFENEN	OP	HET	

POLITIEKE	DEBAT?

“In	het	verzekeringsbedrijf	gaat	het	om	de	lange	termijn.		We	moeten	

lang	vooruit	kijken.	Voor	ons	 is	het	dus	belangrijk,	dat	er	sprake	 is	

van	 stabiele	 regelgeving.	 In	 het	 Verenigd	 Koninkrijk	 hebben	 we	

daarom	 de	 betrokkenheid	 bij	 overheidsbeleid	 een	 extra	 impuls	

gegeven,	we	hebben	een	Public	&	Regulatory	Affairs	Representative	

Office	 geopend	 in	 Brussel,	 en	 onze	 Public	 Affairs	 afdeling	 in	 de	

Verenigde	Staten	heeft	het	nog	nooit	zo	druk	gehad.	In	ons	overleg	

met	 de	 overheid	 pleiten	 wij	 steeds	 voor	 langlopende,	 vooruitstre-

vende	pensioenhervormingen.	Wij	proberen	de	overheid	uit	te	leggen	

waar	 mensen	 in	 hun	 leven	 nu	 concreet	 mee	 te	 maken	 krijgen.	 In	

zeker	opzicht	houden	politici	en	wij	zich	met	dezelfde	problematiek	

bezig:	 vergrijzing	 van	 de	 bevolking	 en	 hoe	 we	 het	 beste	 op	 lange	

termijn	 pensioenstelsels	 kunnen	 financieren.	 We	 kunnen	 samen-

werken.	AEGON	heeft	een	lange	historie	op	dit	terrein,	een	enorme	

expertise,	waarvan	politici	gebruik	kunnen	maken.	Uiteindelijk	moet	

dit	een	gezamenlijke	inspanning	zijn.	We	hebben	er	allemaal	belang	

bij	dat	het	goed	wordt	geregeld.”

In	heel	Europa	staan	pensioenhervormingen	al	jaren	hoog	op	de	beleidsagenda.	

Francis	McGee,	hoofd	Corporate	Affairs	bij	AEGON	UK,	vertelt	welke	vooruitgang	

is	geboekt	en	welke	knelpunten	nog	moeten	worden	opgelost	–	en	wat	dat	

allemaal	voor	AEGON	betekent.
DE	REGERINGEN	IN	EUROPA	STAAN	ONDER	STEEDS	GROTERE	DRUK	OM	

HUN	PENSIOENSTELSELS	TE	HERVORMEN.	HOE	REAGEREN	zE	DAAROP?

“Alle	 landen	 in	 Europa	 hebben	 met	 dezelfde	 problemen	 te	 maken:	

vergrijzing,	 stijgende	 pensioenuitgaven,	 een	 hogere	 afhankelijkheids-

graad,	enzovoorts.	Sinds	1990	is	de	levensverwachting	in	de	Europese	

Unie	 voor	 mannen	 en	 vrouwen	 met	 bijna	 twee	 jaar	 toegenomen.	

Tegelijkertijd	 lopen	 de	 geboortecijfers	 terug	 en	 treden	 jongeren	 later	

toe	 tot	 de	 arbeidsmarkt.	 Regeringen	 reageren	 echter	 verschillend	 op	

deze	 problematiek	 door	 een	 combinatie	 van	 politieke,	 culturele	 en	

sociale	 factoren.	 Ieder	 land	 heeft	 zijn	 eigen	 pijnpunten.	 In	 één	 land	

kunnen	 dat	 de	 belastingen	 zijn.	 In	 Nederland	 bijvoorbeeld	 heeft	 de	

overdraagbaarheid	 van	 pensioenen	 –	 dat	 wil	 zeggen	 dat	 je	 een	

pensioenregeling	kunt	meenemen	van	het	ene	naar	het	andere	land	–	

heel	 veel	 aandacht	 gekregen,	 en	 met	 steeds	 meer	 urgentie.	 In	 het	

Verenigd	Koninkrijk	wint	de	vermogenstoets	steeds	meer	terrein,	omdat	

men	 er	 voor	 wil	 zorgen	 dat	 degenen	 die	 het	 echt	 nodig	 hebben	

voldoende	steun	krijgen.	De	reacties	variëren	dus	nogal.	Wat	je	wel	kunt	

constateren,	is	dat	er	in	heel	Europa	een	duidelijke	hervormingstrend	is	

waar	 te	 nemen.	 Die	 hervormingen	 verlopen	 echter	 niet	 overal	 in	

hetzelfde	tempo.	Het	is	niet	in	elk	land	hetzelfde	en	daardoor	krijg	je	in	

de	afzonderlijke	landen	uiteindelijk	ook	verschillende	modellen.”

“HET MOOIE VAN AEGON IS NATUURLIJK  
DAT JE, ONDANKS DE VERSCHILLEN TUSSEN 

DE DIVERSE MARKTEN, OOK KUNT LEREN 
VAN WAT ER IN ANDERE LANDEN GEBEURT.”

DIT	 IS	 EEN	 TIJD	 VAN	 GROTE	 VERANDERINGEN	 VOOR	 DE	 EUROPESE	

PENSIOENSECTOR.	HOE	SPEELT	AEGON	DAAROP	IN?

“Pensioenen	maken	deel	uit	van	onze	kernactiviteiten	en	dat	deel	zal	

de	komende	jaren	snel	groeien,	juist	vanwege	al	die	veranderingen.	

“Er is een duidelijke hervormings trend waar te nemen...”
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Een	visie	op	pensioenen

Weet	je,	wat	 ik	echt	graag	zou	willen	als	 ik	met	pensioen	ga,	 is	een	

grote	familie.	Een	heleboel	kleinkinderen	en	een	groot	huis	met	een	

tuin.	Maar	ja,	dat	is	natuurlijk	nog	erg	ver	weg.”

AEGON:	

De afgelopen jaren heeft AEGON zijn activiteiten in Centraal- en 

Oost-Europa gestaag uitgebreid. Het bedrijf is nu aanwezig in een 

aantal landen: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië, 

allemaal lidstaten van de Europese Unie. 

Achttien jaar na de val van het communisme, neemt de vraag naar 

particuliere pensioenvoorzieningen toe, doordat de welvaart in de 

regio groeit en meer mensen in staat zijn om te sparen voor hun 

pensioen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de invoering van 

verplichte eigen pensioenbijdragen. Hongarije, Polen en Slowakije 

hebben inmiddels een verplicht pensioenstelsel ingevoerd. Roemenië 

zal dat begin 2008 doen.

“In deze regio verwachten we de komende jaren een sterke groei”, 

zegt Alex Wynaendts, lid van de Raad van Bestuur van AEGON. “De 

toetreding tot de Europese Unie is een belangrijke stap geweest. 

Daardoor is het ondernemingsklimaat veel gunstiger geworden. 

Bovendien zijn dit landen waar relatief gezien nog niet zoveel 

pensioenen en levensverzekeringen zijn afgesloten. Deze regio biedt 

voor ons dus enorme mogelijkheden.”

Edit	Rózsa	was	pas	14	toen	het	communistische	regime	in	Hongarije	viel.		

Nu,	achttien	jaar	later,	vertelt	ze	dat	de	hervorming	van	het	pensioenstelsel		

in	haar	land	kansen	biedt	die	haar	ouders	nooit	hebben	gehad.

“Mijn	ouders	worden	een	dagje	ouder.	Mijn	moeder	 is	nu	56	en	mijn	

vader	57.	Het	liefst	zouden	ze	over	een	jaar	of	vijf	met	pensioen	gaan.

Toen	zij	 jong	waren,	viel	er	niets	te	kiezen.	Zij	moesten	betalen	aan	

de	pensioenkas	van	de	staat.	Zo	was	het	systeem,	er	bestonden	geen	

particuliere	pensioenen.	Zoals	het	er	nu	voorstaat,	krijgt	mijn	vader	

straks	het	gemiddelde	van	zijn	 inkomen	over	de	 laatste	vijf	 jaar.	Zo	

werkt	het	stelsel	van	de	overheid	nu.	Dat	is	niet	zo	gunstig,	want	voor	

hem	zou	het	een	daling	van	zijn	levensstandaard	betekenen.

Maar	je	weet	natuurlijk	nooit	wat	er	nog	kan	gebeuren.	Het	duurt	nog	

een	 tijdje	 voordat	 mijn	 ouders	 met	 pensioen	 gaan.	 Er	 is	 al	 zo	 veel	

veranderd,	ik	heb	echt	geen	idee	hoeveel	ze	uiteindelijk	zullen	krijgen.

Voor	mij	 liggen	de	zaken	natuurlijk	anders.	Tegenwoordig	 is	er	veel	

meer	 keuze	en	wij	 kunnen	wat	geld	opzij	 zetten.	Dat	 geeft	me	wel	

meer	vertrouwen	voor	de	toekomst.	 Ik	werk	als	projectmanager	bij	

een	bank.	Ik	werk	veel	met	internationale	bedrijven.	Samen	met	mijn	

vriend	heb	 ik	een	eigen	appartement	gekocht	 in	Boedapest.	 Ik	heb	

geen	slecht	salaris,	dus	ik	kan	me	veroorloven	wat	te	sparen.

“WAT IK ECHT GRAAG ZOU WILLEN ALS IK  
MET PENSIOEN GA, IS EEN GROTE FAMILIE.  

EEN HELEBOEL KLEINKINDEREN EN EEN  
GROOT HUIS MET EEN TUIN. MAAR JA,  

DAT IS NATUURLIJK NOG ERG VER WEG.”

“SAMEN MET MIJN VRIEND HEB IK EEN EIGEN 
APPARTEMENT GEKOCHT IN BOEDAPEST. IK  

HEB GEEN SLECHT SALARIS, DUS IK KAN  
ME VEROORLOVEN WAT TE SPAREN.”

“Tegenwoordig  is er veel meer keuze”
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Edit	Rózsa

PROJECTMANAGER		

BIJ	EEN	BANK		

HONGARIJE

“Toen mijn ouders jong waren, 
viel er niets te kiezen. Voor mij 

liggen de zaken anders.”

“Tegenwoordig  is er veel meer keuze”
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Een	visie	op	pensioenen

Catherine

Collinson

PENSIOENPLANNER	

VERENIGDE	STATEN

“Het kan enorm veel  
geld kosten om met  
de ongemakken van de 
ouderdom om te gaan.”

“Je ziet wat je kunt  bereiken...”
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doorzien	wat	 je	mogelijk	 bij	 elkaar	 zou	kunnen	 sparen	als	 je	 vroeg	

begint	 en	 een	 zekere	 discipline	 aan	 de	 dag	 legt.	 Maar	 wat	 mijn	

grootmoeder	nu	heeft,	is	het	beste	bewijs	wat	je	kan	bereiken.”

“DEZE ERVARING HEEFT MIJ EEN HELE NIEUWE  
KIJK GEGEVEN OP MIJN WERK IN EEN PENSIOEN-
BEDRIJF. WAT MIJN GROOTMOEDER NU HEEFT,  
IS HET BESTE BEWIJS WAT JE KAN BEREIKEN.”

AEGON:

Mensen in de geïndustrialiseerde landen leven langer dan ooit tevoren. 

Aan het begin van de vorige eeuw werden vrouwen in de Verenigde 

Staten gemiddeld niet ouder dan 50 jaar. Nu is hun levensverwachting 

meer dan 80 jaar 2. We zien vergelijkbare ontwikkelingen in Europa en 

Japan, met als resultaat dat mensen hun opgebouwde pensioen-

vermogen gedurende een langere periode moeten beheren dan in het 

verleden.

De vergrijzing brengt een fundamentele verschuiving in de pensioen-

markt met zich mee: van sparen en vermogensopbouw naar 

‘ontsparen’ en financieel beheer. Via Transamerica Retirement 

Management, een nieuwe business unit die in 2006 in de Verenigde 

Staten is opgezet, voorziet AEGON klanten van flexibele, op maat 

gemaakte producten en diensten die hen in staat stellen hun vermogen 

te beheren en die hen de zekerheid geven dat ze de steeds hogere 

kosten van hun oudedag kunnen betalen.

1	 		Catherine	Collinson	werkt	als	Strategic	Retirement	Planner	voor	
Transamerica	Retirement	Services	in	Los	Angeles.	Transamerica	Retirement	
Services	is	onderdeel	van	AEGON.

2	 	Bron:	US	National	Center	for	Health	Statistics.

Vier	jaar	geleden	kreeg	de	grootmoeder	van	Catherine	Collinson	een	ernstige	

hersenbloeding.	Ze	overleefde,	maar	ze	moest	wel	haar	flat	opgeven	en	verhuizen	

naar	een	verzorgingstehuis	in	Sacramento.	Gelukkig	had	Catherine’s	grootmoeder,	

inmiddels	96	jaar	oud,	lang	geleden	al	besloten	om	te	sparen	voor	de	toekomst.	

Daardoor	kan	ze	zich	nu	de	zorg	veroorloven	die	ze	nodig	heeft.	

“Mijn	 grootouders	 zijn	 opgegroeid	 in	 de	 jaren	 twintig	 van	 de	 vorige	

eeuw	 en	 tijdens	 de	 Grote	 Depressie.	 Geld	 was	 er	 nauwelijks	 en	

daardoor	hebben	ze	een	enorme	discipline	gekregen.	 Ik	herinner	me	

uit	mijn	 jeugd	dat	zij	het	woord	schuld	nooit	 in	de	mond	namen.	Ze	

begonnen	 met	 niets,	 maar	 ze	 hebben	 altijd	 geleefd	 binnen	 de	

mogelijkheden	die	ze	hadden	en	ze	hebben	gespaard	wat	ze	konden.	

Samen	hebben	ze	een	paar	goede	investeringsbeslissingen	genomen.	

En	ze	hebben	een	financieel	plan	voor	hun	pensionering	gemaakt.	Ze	

kochten	een	lijfrente,	een	levensverzekering	en	deden	enkele	andere	

investeringen.

Toen	mijn	grootvader	zeven	jaar	geleden	overleed,	heeft	mijn	groot-

moeder	het	moeilijke	besluit	genomen	om	hun	huis	te	verkopen	en	

een	kleiner	appartement	te	betrekken.	Daardoor	is	ze	nu	in	staat	om	

te	leven	van	de	opbrengsten	van	hun	investeringen	en	van	hun	huis.	

Al	met	al	kan	ze	nu	redelijk	comfortabel	leven.

“SAMEN HEBBEN MIJN GROOTOUDERS EEN 
PAAR GOEDE INVESTERINGSBESLISSINGEN 

GENOMEN… ZE HEBBEN EEN FINANCIEEL 
PLAN VOOR HUN PENSIONERING GEMAAKT.”

Weet	je,	het	kan	enorm	veel	geld	kosten	om	met	de	ongemakken	van	

de	ouderdom	om	te	gaan.	Vaak	begrijpen	mensen	dat	niet.	Verzor-

gingstehuizen	in	en	rondom	de	grote	steden	van	Californië	kosten	al	

gauw	 vijfduizend	 dollar	 per	 maand.	 Mijn	 grootmoeder	 mag	 zich	

gelukkig	prijzen,	maar	ze	is	dan	ook	verstandig	geweest.

Deze	ervaring	heeft	mij	een	hele	nieuwe	kijk	gegeven	op	mijn	werk	in	

een	 pensioenbedrijf	 1.	 Als	 je	 jong	 bent,	 valt	 het	 niet	 mee	 om	 te	

“Je ziet wat je kunt  bereiken...”
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“Het is een kw estie van prioriteit...”

Een	visie	op	pensioenen

AEGON:	

AEGON streeft er naar financiële producten aan te bieden die het 

beste aansluiten bij de veranderende wensen en omstandigheden van 

klanten. Net als Jeroen hebben veel mensen behoefte aan flexibiliteit, 

aan een pensioenplan dat hen in staat stelt hun leven in te richten 

zoals ze dat graag willen en waarbij ze voldoende kunnen sparen voor 

als ze met pensioen gaan.

Op al zijn markten biedt AEGON pensioenvoorzieningen aan die 

klanten in staat stellen zelf te kiezen wat hun inleg en de dekking voor 

henzelf en hun familie zal zijn. In Nederland heeft AEGON het Pensioen 

Pakket – een combinatie van producten waarbij mensen kunnen kiezen 

hoeveel geld ze iedere maand willen bijdragen en waarbij ze tevens 

kunnen kiezen uit een aantal uitkeringsmogelijkheden en dekkingen. 

AEGON is de op een na grootste pensioenaanbieder van Nederland.

Door flexibele pensioenvoorzieningen aan te bieden, die kunnen 

worden afgestemd op de verschillende en zich ontwikkelende wensen 

van klanten, helpt AEGON wereldwijd miljoenen mensen om met hun 

financiële verantwoordelijkheid om te gaan en de toekomst vol ver-

trouwen tegemoet te zien.

Jeroen	van	den	Biggelaar	is	Managing	Partner	bij	de	De	Bas	Groep,	een	snel-

groeiend	juridisch	advies-	en	bemiddelingsbureau	in	Amsterdam.	Met	zijn	37	jaar	

is	hij	nog	jong	en	heeft	hij	andere	prioriteiten	dan	zijn	pensioen	te	plannen.	

“Ik	 heb	 eigenlijk	 nog	 niet	 echt	 goed	 nagedacht	 over	 een	 pensioen	

voor	mijzelf.	Ik	ben	nog	vrij	jong,	pas	37.	En	ik	heb	nog	veel	ambities.	

Het	grootste	deel	van	mijn	geld	steek	ik	rechtstreeks	in	de	zaak.	We	

zitten	 in	 een	 belangrijke	 fase.	 We	 zijn	 een	 klein	 bedrijf,	 maar	 we	

groeien	behoorlijk	snel.	 Ik	heb	op	dit	moment	niet	al	 te	veel	 tijd	of	

geld	over	om	iets	voor	mijzelf	te	gaan	regelen.

“ALS IK EERLIJK BEN, WEET IK DAT  
WAT IK NU HEB NIET VOLDOENDE IS  

VOOR ALS IK MET PENSIOEN GA.”

Vooralsnog	maak	ik	me	niet	al	te	veel	zorgen.	Mijn	pensioen	lijkt	nog	

erg	ver	weg.	Ik	zou	wel	willen	dat	er	een	pensioenregeling	was	voor	

ondernemers	 zoals	 ik,	 waarbij	 je	 de	 eerste	 jaren	 wat	 minder	 zou	

kunnen	 betalen	 en	 dan	 later,	wanneer	 je	meer	 geld	 over	 hebt,	 een	

wat	hoger	bedrag.

“IK HEB EIGENLIJK NOG NIET ECHT GOED 
NAGEDACHT OVER EEN PENSIOEN  

VOOR MIJZELF. IK BEN NOG VRIJ JONG,  
PAS ��. EN IK HEB NOG VEEL AMBITIES.”

Als	ik	eerlijk	ben,	weet	ik	dat	wat	ik	nu	heb	niet	voldoende	is	voor	als	

ik	met	pensioen	ga.	 Ik	heb	 twee	kleine	kinderen	en	natuurlijk	wil	 ik	

mijn	 gezin	 graag	 een	 bepaalde	 levensstandaard	 garanderen	 als	 ik	

stop	met	werken.	Het	is	een	kwestie	van	prioriteiten.	En	dat	is	voor	

mij	 op	 dit	moment	 om	 het	 bedrijf	 te	 laten	 groeien.	Wellicht	 dat	 er	

later	een	tijd	komt	om	te	sparen.	“
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“Het is een kw estie van prioriteit...”
Jeroen	

van	den	Biggelaar

ONDERNEMER		

NEDERLAND

“Het grootste deel  
van mijn geld steek ik 

rechtstreeks in de zaak. 
Ik heb op dit moment 

niet al te veel tijd of  
geld over om iets voor 

mijzelf te gaan regelen.”
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In	november	heeft	AEGON	de	vorming	van	een	Management	Board	bekend-

gemaakt.	Doel	hiervan	is	om	nog	beter	te	kunnen	inspelen	op	de	kansen		

die	AEGON	internationaal	ziet	voor	zijn	activiteiten.	

Governance	en	compliance

MANAGEMENT	BOARD

Van links naar rechts

Joseph	B.M	Streppel

	Donald	J.	Shepard

Johan	G.	van	der	Werf

Alexander	R.	Wynaendts

Patrick	S.	Baird

Otto	Thoresen

Naast	de	 leden	van	de	Raad	van	Bestuur,	Don	Shepard	 (voorzitter),	

Jos	Streppel	(CFO)	en	Alex	Wynaendts,	omvat	de	Management	Board	

ook	 de	 voorzitters	 van	 de	 belangrijkste	 landenunits:	 Pat	 Baird,	

President	en	CEO	van	AEGON	USA,	Otto	Thoresen,	CEO	van	AEGON	

UK,	en	Johan	van	der	Werf,	CEO	van	AEGON	Nederland.	De	Raad	van	

Bestuur	blijft	juridisch	het	hoogste	bestuursorgaan	van	AEGON	N.V.	

De	Management	 Board	 richt	 zich	 op	 kansen	 en	mogelijkheden	 die	

passen	 binnen	 de	 internationale	 groeistrategie	 van	 AEGON.	 De	

nieuwe	 structuur	 is	 ingegeven	 door	 de	 toenemende	 behoefte	 aan	

samenwerking	 tussen	 de	 landenunits	 en	 de	 business	 units,	 het	

belang	 dat	 wordt	 gehecht	 aan	 wereldwijde	 coördinatie	 van	

activiteiten	en	door	de	wens	om	AEGON’s	uitgebreide	expertise	beter	

te	benutten.
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DONALD	J.	SHEPARD

VOORzITTER	VAN	DE	RAAD	VAN	BESTUUR

(1946,	 Amerikaanse	 nationaliteit)	 begon	 zijn	 loopbaan	 bij	 Life	

Investors	 in	 1970,	waar	hij	verschillende	management-	en	bestuurs-

functies	 bekleedde.	 In	 1985	 werd	 hij	 benoemd	 tot	 executive	 vice-

president	en	COO.	Deze	functie	oefende	hij	uit	totdat	Life	Investors	

in	 1989	 samen	 met	 AEGON’s	 andere	 activiteiten	 in	 de	 Verenigde	

Staten	opging	in	AEGON	USA,	waar	hij	vervolgens	President	en	CEO	

werd.	In	1992	werd	hij	 lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van	AEGON	N.V.	

en	 in	 april	 2002	werd	hij	 benoemd	 tot	 voorzitter	 van	de	Raad	 van	

Bestuur.	 Hij	 is	 momenteel	 ook	 lid	 van	 de	 Board	 of	 Directors	 van	

Mercantile	Bankshares	Corporation	en	van	CSX	Corporation.

JOSEPH	B.M.	STREPPEL

CFO,	LID	VAN	DE	RAAD	VAN	BESTUUR

(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	 bestuursvoorzitter	 en	 CEO	 van	

Labouchère	en	in	1995	tevens	van	FGH	BANK.	In	1998	werd	hij	CFO	

van	AEGON	N.V.	 In	mei	2000	werd	hij	benoemd	tot	 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.

ALEXANDER	R.	WyNAENDTS

LID	VAN	DE	RAAD	VAN	BESTUUR

(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	groepsstafafdeling	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.

PATRICK	S.	BAIRD

PRESIDENT	EN	VOORzITTER	AEGON	USA

(1954,	 Amerikaanse	 nationaliteit)	 begon	 zijn	 loopbaan	 in	 1976	 bij	

AEGON	 USA.	 Hij	 was	 executive	 vice-president	 en	 COO,	 CFO	 en	

directeur	 belastingen,	 en	 werd	 in	 maart	 2002	 benoemd	 in	 zijn	

huidige	 functie	 van	 President	 en	 CEO	 van	 AEGON	 USA,	 Inc.	 Met	

ingang	van	 1	 januari	 2007	 is	hij	 lid	 van	de	Management	Board	van	

AEGON	 N.V.	 Hij	 is	 ook	 lid	 van	 de	 Board	 of	 Directors	 van	 QCR	

Holdings.

OTTO	THORESEN

VOORzITTER	AEGON	UK

(1956,	Britse	nationaliteit)	 begon	 zijn	 loopbaan	 in	 1978	bij	 Scottish	

Equitable.	Na	afronding	van	zijn	opleiding	 tot	actuaris	was	hij	daar	

tot	1988	werkzaam	als	marketingmanager.	Vervolgens	bekleedde	hij	

leidinggevende	 functies	 bij	 Abbey	 Life	 en	Royal	 Insurance.	 In	 1994	

keerde	 hij	 terug	 bij	 AEGON	 UK	 als	 Development	 Director.	 In	 2002	

werd	hij	benoemd	tot	financieel	directeur	en	 in	2005	werd	hij	CEO	

van	 AEGON	 UK.	 Met	 ingang	 van	 1	 januari	 2007	 is	 hij	 lid	 van	 de	

Management	Board	van	AEGON	N.V.

JOHAN	G.	VAN	DER	WERF

VOORzITTER	AEGON	NEDERLAND

(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.	 In	 april	 2002	 werd	 hij	 benoemd	 tot	

directievoorzitter	 van	 AEGON	 Nederland	 en	 lid	 van	 de	 Raad	 van	

Bestuur	van	AEGON	N.V.	De	heer	Van	der	Werf	trad	terug	uit	de	Raad	

van	Bestuur	toen	hij	met	 ingang	van	 1	 januari	2007	werd	benoemd	

tot	lid	van	de	Management	Board	van	AEGON	N.V.



�0    AEGON JAAROVERZICHT 2006

Governance	en	compliance

RAAD	VAN	COMMISSARISSEN

De	Raad	van	Commissarissen	is	belast	met	het	toezicht	op	het	beleid	van	de	Raad		

van	Bestuur	en	op	de	algemene	gang	van	zaken	binnen	de	vennootschap.	De	Raad	van	

Commissarissen	is	een	college	met	collectieve	verantwoordelijkheid	en	verantwoordings-

plicht.	Tevens	staat	de	Raad	van	Commissarissen	de	Raad	van	Bestuur	met	raad	terzijde.

De	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Commissarissen	 moeten	 zich	 bij	 de	

vervulling	van	hun	taak	richten	op	het	belang	van	de	vennootschap	

en	de	daaraan	verbonden	onderneming.	De	 leden	van	de	Raad	van	

Commissarissen	 worden	 op	 voordracht	 van	 de	 Raad	 van	

Commissarissen	door	de	Algemene	Vergadering	van	Aandeelhouders	

benoemd.	 De	 Raad	 van	 Commissarissen	 bestaat	 momenteel	 uit	

negen	 leden,	 van	 wie	 één	 lid	 een	 voormalig	 lid	 van	 de	 Raad	 van	

Bestuur	is.	Bepaalde	onderwerpen	worden	voorbereid	en	behandeld	

in	 commissies	 die	 zijn	 samengesteld	 uit	 leden	 van	 de	 Raad	 van	

Commissarissen.	 Om	 een	 evenwichtige	 samenstelling	 van	 de	 Raad	

van	 Commissarissen	 te	 waarborgen,	 is	 een	 profielschets	 opgesteld	

waarin	 de	 vereiste	 kwalificaties	 voor	 de	 leden	 zijn	 vastgelegd.	 De	

honorering	 van	 de	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Commissarissen	 wordt	

vastgesteld	door	de	Algemene	Vergadering	van	Aandeelhouders.

AUDIT	COMMITTEE

Shemaya	Levy,	voorzitter

Toni	Rembe,	lid

Willem	F.C.	Stevens,	lid

Irving	W.	Bailey	II,	lid

COMPENSATION	

COMMITTEE

René	Dahan,	voorzitter

Willem	F.C.	Stevens,	lid

Leo	M.	van	Wijk,	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

De	leden	van	de	Raad	

van	Commissarissen

Van links naar rechts

Dudley	G.	Eustace

O.	John	Olcay

Irving	W.	Bailey	II

De	leden	van	de	Raad		

van	Commissarissen

Van links naar rechts

René	Dahan

Shemaya	Levy

Toni	Rembe

De	leden	van	de	Raad		

van	Commissarissen

Van links naar rechts

Willem	F.C.	Stevens

Kees	J.	Storm

Leo	M.	van	Wijk
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DUDLEy	G.	EUSTACE,	VOORzITTER

(1936,	 dubbele	Brits-Canadese	nationaliteit)	 is	 voormalig	 voorzitter	

van	Smith	&	Nephew	PLC	(Londen,	VK)	en	voormalig	vice-voorzitter	

van	 Koninklijke	 Philips	 Electronics	 N.V.	 Hij	 trad	 in	 1997	 toe	 tot	 de	

Raad	 van	 Commissarissen	 van	 AEGON;	 zijn	 huidige	 zittingsperiode	

loopt	af	 in	2009.	Hij	 is	 tevens	 lid	van	de	Raad	van	Commissarissen	

van	Koninklijke	KPN	N.V.,	de	Raad	van	Commissarissen	van	Hagemeyer	

N.V.,	de	European	Advisory	Council	van	Rothschild,	het	bestuur	van	

de	 University	 of	 Surrey	 en	 voorzitter	 van	 de	 Raad	 van	

Commissarissen	 van	 VNU	 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-voorzitter	 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	(IRV)	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	 Audit	 Committee	 en	 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	

Commissarissen	 van	 TNT	 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	voormalig	executive	vice-president	en	

CFO	 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	

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	advisor	

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.

WILLEM	F.C.	STEVENS

(1938,	Nederlandse	 nationaliteit)	 is	 voormalig	 partner	 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.

KORNELIS	(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	2010.	Hij	 is	tevens	

voorzitter	 van	 de	 Raad	 van	 Commissarissen	 van	 KLM	 Royal	 Dutch	

Airlines	N.V.,	 non-executive	director	 van	Unilever	N.V.	 in	Rotterdam	

en	Unilever	PLC	in	Londen,	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.

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.



�2    AEGON JAAROVERZICHT 2006

Governance	en	compliance

BEZOLDIGINGSBELEID	EN	BEZOLDIGINGSVERSLAG

Het	Compensation	 Committee,	 een	 van	 de	 vier	 commissies	 van	 de	

Raad	 van	 Commissarissen,	 is	 verantwoordelijk	 voor	 het	 opstellen,	

ontwikkelen,	implementeren	en	evalueren	van	het	bezoldigingsbeleid.	

In	 dit	 beleid	 worden	 de	 arbeidsvoorwaarden	 van	 de	 leden	 van	 de	

Raad	van	Bestuur	en	de	honorering	van	de	 leden	van	de	Raad	van	

Commissarissen	uiteengezet.	Het	Compensation	Committee	bestaat	

uit	drie	leden:	de	heren	Dahan	(voorzitter),	Stevens	en	Van	Wijk.	

Ieder	 jaar	 wordt	 het	 bezoldigingsbeleid	 door	 het	 Compensation	

Committee	 beoordeeld,	 mede	 op	 basis	 van	 informatie	 van	 een	

onafhankelijke	externe	adviseur	(Towers	Perrin).	Vervolgens	doet	de	

commissie	aanbevelingen	aan	de	Raad	van	Commissarissen.	 Iedere	

wezenlijke	wijziging	 in	het	 bezoldigingsbeleid	wordt	 ter	 vaststelling	

aan	 de	 Algemene	 Vergadering	 van	 Aandeelhouders	 (AVvA)	

voorgelegd.	

Dit	 deel	 gaat	 in	 op	 het	 bezoldigingsbeleid	 voor	 de	 periode	 2004-

2006	en	op	de	beloning	van	de	Raad	van	Bestuur	en	de	Raad	van	

Commissarissen	over	het	jaar	eindigend	op	31	december	2006.	

BEZOLDIGINGSBELEID

HONORERING	VAN	LEDEN	VAN	DE	RAAD	VAN	

COMMISSARISSEN

De	 honorering	 van	 de	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Commissarissen	

bestaat	uit	drie	componenten,	waarvan	de	bedragen	vaststaan.

Basisvergoeding

per	jaar,	voor	lidmaatschap	van	de	Raad	van	Commissarissen,	in	EUR

Voorzitter	 60.000

Vice-voorzitter	 50.000

Lid	 40.000

Vergoeding

per	jaar,	voor	lidmaatschap	van	een	commissie,	in	EUR

Voorzitter	Audit	Committee	 10.000

Lid	 8.000

Voorzitter	overige	commissies	 7.000

Lid	 5.000

Aanwezigheidsvergoeding	

per	vergadering,	in	EUR,	voor	daadwerkelijk	bijgewoonde	
commissievergaderingen

Audit	Committee	 3.000

Overige	commissies	 1.250 1

1		Bij	intercontinentale	reizen	bedraagt	de	vergoeding	EUR	2.500	per	
bijgewoonde	vergadering.

De	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Commissarissen	 ontvangen	 geen	

prestatiegebonden	vergoedingen	en	geen	honorering	in	de	vorm	van	

aandelen	 of	 rechten	 op	 aandelen.	 Leden	 van	 de	 Raad	 van	

Commissarissen	bouwen	bij	AEGON	geen	pensioenrechten	op.	
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dat	deze	bedragen	reëel	en	marktconform	blijven,	rekening	houdend	

met	de	taken	en	verantwoordelijkheden	van	de	individuele	leden	van	

de	Raad	van	Bestuur	en	met	de	door	onafhankelijke	externe	adviseurs	

verstrekte	vergelijkende	marktgegevens.	

Het	Compensation	Committee	evalueert	de	salarisniveaus	ieder	jaar	

en	beziet	of	er	aanleiding	bestaat	deze	aan	te	passen	op	grond	van	

gewijzigde	 omstandigheden	 in	 de	 markt	 of	 in	 de	 individuele	

verantwoordelijkheden.

VARIABELE	VERGOEDING

Het	variabele	deel	van	de	bezoldiging	beoogt	om	de	betrokkenheid	

van	de	 leden	van	de	Raad	van	Bestuur	bij	de	onderneming	en	haar	

doelstellingen	 te	 versterken.	 Het	 grootste	 deel	 van	 de	 totale	

bezoldiging	 bestaat	 uit	 een	 variabele	 vergoeding,	 die	 is	 gekoppeld	

aan	vooraf	vastgestelde	en	meetbare	prestatiedoelen.	

KORTETERMIJNBONUSREGELING

De	 leden	van	de	Raad	van	Bestuur	komen	 in	aanmerking	voor	een	

kortetermijnbonusregeling	 (STI-regeling),	 een	 jaarlijkse	 contante	

bonus	 voor	 het	 halen	 van	 vooraf	 vastgestelde	 prestatiedoelen.	 De	

maximale	STI-bonus	 is	 gerelateerd	aan	het	basissalaris	 en	 varieert	

tussen	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	vanwege	de	verschillen	in	

hun	verantwoordelijkheden.	

Conform	de	 STI-regeling	wordt	 alleen	 een	 bonus	 uitgekeerd	 als	 de	

gerealiseerde	 waarde	 nieuwe	 productie	 (VNB),	 zoals	 gepubliceerd,	

positief	 is.	 Aan	 de	 afzonderlijke	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 is	

een	 specifiek	 verantwoordelijkheidsgebied	 toegekend	 waarvan	 de	

bijbehorende	VNB	in	aanmerking	wordt	genomen	bij	het	bepalen	van	

hun	bonus.	

De	 hoogte	 van	 de	 STI-bonus	 wordt	 dan	 bepaald	 door	 het	

gerealiseerde	 operationeel	 resultaat	 (OE)	 ten	 opzichte	 van	 het	

beoogde	 operationeel	 resultaat	 (de	 target).	 De	 STI-bonus	 stijgt	

naarmate	het	feitelijke	operationeel	resultaat	hoger	is	dan	de	target;	

als	het	feitelijke	operationeel	resultaat	150	procent	van	de	target	of	

meer	bedraagt,	bereikt	de	STI-bonus	een	maximum.	De	target	wordt	

berekend	 als	 het	 voortschrijdend	 gemiddelde	 van	 het	 operationeel	

resultaat	 over	 drie	 jaar,	 vermeerderd	 met	 2,5	 procent	 inflatie-

correctie.	

BEzOLDIGING	VAN	LEDEN	VAN	DE	RAAD	VAN	BESTUUR

DOELSTELLINGEN

Het	doel	van	dit	beleid	is	om	de	bezoldiging	van	de	Raad	van	Bestuur	

inzichtelijker	en	transparanter	te	maken.	De	doelstellingen	kunnen	als	

volgt	worden	samengevat.

	 	De	beloningsstructuur	moet	de	onderneming	in	staat	stellen	gekwa-

lificeerde,	deskundige	bestuursleden	aan	te	trekken	en	te	behouden	

op	basis	van	een	evenwichtige,	op	prestaties	gebaseerde	vergoeding.

	 	Door	 de	 bezoldiging	 te	 koppelen	 aan	 de	 prestaties	 van	 AEGON	

wordt	 een	 balans	 gevonden	 tussen	 de	 bezoldiging	 van	 de	 leden	

van	de	Raad	van	Bestuur	en	de	belangen	van	de	aandeelhouders	

op	de	lange	termijn.	

	 	De	 nagestreefde	 totale	 beloning	 van	 de	 leden	 van	 de	 Raad	 van	

Bestuur	 dient	 marktconform	 te	 zijn	 en	 zal	 uit	 een	 vast	 en	 een	

variabel	 deel	 bestaan.	 De	 feitelijke	 variabele	 vergoeding	 zal	

gebaseerd	zijn	op	de	prestaties	van	AEGON.

GELDIGHEIDSTERMIJN

Dit	bezoldigingsbeleid	 is	op	1	 januari	2004	van	kracht	geworden	en	

geldt	voor	een	termijn	van	drie	jaar.	De	AVvA	is	akkoord	gegaan	met	

een	 verlenging	 van	 het	 bestaande	 bezoldigingsbeleid	 tot	 aan	 de	

AVvA	 in	2007,	wanneer	een	voorstel	voor	een	nieuw	beleid	aan	de	

aandeelhouders	zal	worden	voorgelegd.	Bij	goedkeuring	daarvan	zal	

dit	beleid	met	terugwerkende	kracht	per	1	januari	2007	ingaan.

BENOEMINGSPERIODE

Nieuwe	 leden	van	de	Raad	van	Bestuur	worden	benoemd	voor	een	

periode	 van	 vier	 jaar	 en	 kunnen	 worden	 herbenoemd	 voor	

opeenvolgende	perioden	van	vier	jaar.	

SAMENSTELLING	BEzOLDIGING

De	 bezoldiging	 van	 de	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 is	

opgebouwd	uit	de	volgende	componenten:	(1)	een	basissalaris;	een	

variabele	vergoeding	in	de	vorm	van	(2)	een	kortetermijnbonus	en	

(3)	 een	 langetermijnbonus;	 (4)	 pensioenen;	 (5)	 emolumenten	 en	

(6)	ontslagvergoeding.

BASISSALARIS

De	hoogte	van	het	basissalaris	vormt	een	afspiegeling	van	de	functie-

eisen	en	de	verantwoordelijkheden	die	horen	bij	de	functie	van	een	lid	

van	de	Raad	van	Bestuur.	Het	Compensation	Committee	ziet	erop	toe	

STI-BONUS	(%	VAN	BASISSALARIS)

Feitelijk opera- 

tioneel resultaat  

gelijk aan target

Feitelijk operationeel resultaat 

bedraagt ��0% van target of 

meer (maximale STI-bonus)

Shepard 118	% 189	%

Streppel 50	% 80	%

Van	der	Werf 80	% 125	%

Wynaendts 80	% 125	%
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Op	 voorwaarde	 dat	 de	 VNB	 van	 de	 AEGON	 Groep	 in	 het	 desbe-

treffende	jaar	positief	is,	komen	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	in	

aanmerking	voor	een	STI-bonus.

Als	de	VNB	van	de	AEGON	Groep	positief	is,	komen	de	heren	Shepard	

en	 Streppel	 in	 aanmerking	 voor	 100	 procent	 van	 hun	 STI-bonus,	

terwijl	de	heren	Van	der	Werf	en	Wynaendts	 in	aanmerking	komen	

voor	40	procent	 van	hun	STI-bonus.	Als	 bovendien	de	VNB	 in	 hun	

respectieve	 verantwoordelijkheidsgebieden	 positief	 is,	 komen	 de	

heren	Van	 der	Werf	 en	Wynaendts	 in	 aanmerking	 voor	 de	 overige		

60	procent	van	hun	STI-bonus.	

Het	 Compensation	 Committee	 evalueert	 de	 overeengekomen	 para-

meters	ieder	jaar	om	te	zorgen	dat	deze	representatief	blijven.	Alle	

gegevens	 die	 voor	 de	 STI-berekeningen	 worden	 gebruikt,	 worden	

door	 de	 onafhankelijke	 externe	 adviseurs	 Tillinghast	 en	 Ernst	 &	

Young	gecontroleerd.	

Daarnaast	 heeft	 de	 heer	 Shepard	 recht	 op	 een	 aanvullende	 bonus	

van	0,1	procent	van	de	nettowinst	van	AEGON	in	het	desbetreffende	

jaar.

LANGETERMIJNBONUSREGELING

De	langetermijnbonusregeling	(LTI-regeling)	stimuleert	dat	de	leden	

van	de	Raad	van	Bestuur	zich	richten	op	lange	termijn	groei	met	een	

duurzame	 waarde	 voor	 de	 aandeelhouders.	 Dit	 houdt	 in	 dat	

bestuurders	 worden	 beloond	 op	 basis	 van	 AEGON’s	 relatieve	 total	

shareholders	return	(TSR),	gemeten	over	een	periode	van	drie	 jaar.	

De	TSR	wordt	gedefinieerd	als	het	rendement	 (in	de	zin	van	koers-

stijging	plus	dividend)	voor	de	aandeelhouders.

Ieder	jaar	wordt	een	LTI-bonus	bepaald	als	basis	voor	de	berekening	

van	de	maximale	bonus	in	het	kader	van	deze	regeling.	Deze	bonus	

bedraagt	een	percentage	van	het	basissalaris	van	de	bestuurders.	De	

bonus	 bestaat	 uit	 een	 combinatie	 van	 aan	 prestatiecriteria	

gekoppelde	opties	(50	procent)	en	aandelen	(50	procent).	Voor	ieder	

jaar	wordt	de	waarde	(het	bedrag)	van	de	bonus	bepaald,	evenals	het	

daarmee	 corresponderende	 aantal	 opties	 en	 aandelen.	 Na	 drie	

boekjaren,	 beginnend	 met	 het	 jaar	 van	 toekenning,	 worden	 de	

verleende	aandelen	en	opties	definitief	toegekend	afhankelijk	van	de	

TSR-prestaties	van	AEGON	ten	opzichte	van	die	van	een	peer	group.	

Deze	groep	bestaat	uit	ondernemingen	die	qua	activiteiten,	omvang	

en	 geografische	 spreiding	 vergelijkbaar	 zijn	 en	 algemeen	 worden	

gezien	 als	 de	 meest	 representatieve	 vergelijkingsgroep.	 De	 refe-

rentiegroep	wordt	 gevormd	door	Allianz,	Aviva,	AXA,	 Fortis,	 Generali,	

ING,	Lincoln	National,	Metlife,	Nationwide	Financial	Services,	Prudential	

Financial	en	Prudential	PLC.	Als	AEGON,	gerekend	over	de	betreffende	

drie	 jaar,	 een	 van	 de	 vier	 laatste	 posities	 (9	 tot	 en	 met	 12)	 inneemt	

binnen	 deze	 groep,	 dan	worden	 de	 aandelen	 en	 opties	 niet	 definitief	

toegekend.	De	aandelen	en	opties	worden	pas	definitief	toegekend	als	

AEGON	een	achtste	of	hogere	positie	bereikt,	waarbij	 het	percentage	

oploopt	volgens	het	schema.	

De	 bestuurders	 dienen	 op	 grond	 van	 de	 LTI-regeling	 aan	 hen	

toegekende	aandelen	vast	te	houden	gedurende	een	periode	van	ten	

minste	vijf	jaar	vanaf	de	datum	van	toekenning,	of	ten	minste	tot	het	

einde	van	hun	dienstverband,	indien	deze	periode	korter	is.	Noch	de	

uitoefenprijs	 noch	 andere	 voorwaarden	met	 betrekking	 tot	 de	 toe-

gekende	aandelenopties	zullen	gedurende	de	looptijd	van	de	opties	

worden	 gewijzigd,	 behoudens	 voor	 zover	 structuurwijzigingen	 ten	

aanzien	van	de	onderneming	of	haar	aandelen	conform	bestendige	

marktpraktijk	 daartoe	 noodzaken.	 Meer	 informatie	 over	 de	 in	 het	

kader	van	de	LTI-regeling	toegekende	aandelenopties	is	te	vinden	op	

pagina	55	tot	56.	

De	 TSR-gegevens	 worden	 gedurende	 de	 driejarige	 toekennings-

periode	door	het	Compensation	Committee	verzameld	op	basis	van	

onafhankelijke	 externe	 informatie.	Aan	het	 einde	 van	deze	periode	

brengt	 het	 Compensation	 Committee	 advies	 uit	 aan	 de	 Raad	 van	

Commissarissen	over	de	definitieve	 toekenning	van	het	percentage	

van	 de	 LTI-bonus.	 Het	 Compensation	 Committee	 zal	 er	 ook	 voor	

zorgen	 dat	 de	 samenstelling	 van	 de	 peer	 group	 en	 de	 prestatie-

bandbreedte	representatief	blijven.

PENSIOENEN

Het	bezoldigingsbeleid	is	erop	gericht	de	bestuurders	een	pensioen-

regeling	te	bieden	die	past	bij	wat	gebruikelijk	is	in	het	land	waar	zij	

wonen	 en	 een	 pensioenuitkering	 die	 vergelijkbaar	 is	 met	 die	 van	

bestuurders	van	andere	multinationale	ondernemingen	in	die	landen.	

De	pensioenregeling	gaat	uit	 van	een	pensioenleeftijd	 van	62,	met	

voor	Nederlandse	leden	de	mogelijkheid	tot	vervroegde	pensionering	

met	60	jaar.
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TOEKENNING	LTI-BONUS

Positie
Toekenning als 

% van de LTI Positie
Toekenning als 

% van de LTI

1 200 7 75

2 180 8 50

3 160 9 0

4 140 10 0

5 120 1 1 0

6 100 12 0
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Het	 pensioen	 van	 de	 heer	 Shepard	 is	 gebaseerd	 op	 55	 procent	

van	 zijn	 berekende	 pensioengevend	 salaris	 over	 de	 laatste	 vijf	

volledige,	 opeenvolgende	 kalenderjaren.	 Het	 pensioen	 van	 de	

heren	Streppel,	 Van	 der	Werf	 en	Wynaendts	 zal	 –	 uitgaande	 van	

minimaal	37	dienstjaren	 –	 zijn	gebaseerd	op	70	procent	van	hun	

pensioengevend	eindsalaris.	Daarnaast	geeft	de	regeling	recht	op	

een	arbeidsongeschiktheidspensioen,	een	partnerpensioen	en	een	

nabestaandenpensioen.	 Meer	 informatie	 over	 de	 kosten	 is	 te	

vinden	op	pagina	54.

EMOLUMENTEN

De	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 ontvangen	 daarnaast	 andere	

vergoedingen,	die	afhankelijk	zijn	van	hun	contractuele	bepalingen,	

de	 gangbare	 praktijk	 ter	 plaatse	 en	 gebruikelijke	 regelingen	 voor	

bestuurders	 van	 multinationale	 ondernemingen.	 AEGON	 verstrekt	

aan	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 geen	 persoonlijke	 leningen,	

garanties	 en	 dergelijke,	 tenzij	 in	 het	 kader	 van	 de	 normale	

bedrijfsuitoefening	en	tegen	de	daarvoor	voor	het	gehele	personeel	

geldende	voorwaarden,	en	uitsluitend	na	goedkeuring	van	de	Raad	

van	 Commissarissen.	 Kwijtschelding	 van	 leningen	 wordt	 niet	

verleend.

BEËINDIGING	ARBEIDSOVEREENKOMST	

Voor	 de	 huidige	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 geldt	 een	 opzeg-

termijn	 van	 drie	 maanden	 voor	 beëindiging	 van	 hun	 arbeids-

overeenkomst.	 Indien	 hun	 contract	 door	 AEGON	 wordt	 beëindigd,	

geldt	 een	 opzegtermijn	 van	 zes	 maanden	 en	 heeft	 een	 lid	 van	 de	

Raad	van	Bestuur	recht	op	een	ontslagvergoeding,	tenzij	er	sprake	is	

van	ontslag	om	dringende	reden.	

In	de	arbeidsovereenkomst	van	de	heer	Shepard	zijn	de	beëindigings-

regelingen	vastgelegd	waar	hij	 in	 specifiek	omschreven	omstandig-

heden	 recht	 op	 heeft.	 Ingeval	 het	 dienstverband	 met	 de	 heer	

Shepard	 wordt	 beëindigd	 (a)	 door	 AEGON	 om	 andere	 reden	 dan	

wegens	 dringende	 reden,	 overlijden,	 arbeidsongeschiktheid,	

vrijwillige	 uitdiensttreding	 of	 pensionering,	 (b)	 door	 AEGON	 in	

verband	 met	 een	 fusie,	 overname	 of	 fundamentele	 strategie-

wijzigingen	met	bijbehorende	organisatorische	aanpassingen,	of	 (c)	

door	 de	 heer	 Shepard	 in	 geval	 zijn	 positie	 aanmerkelijk	 wordt	

beperkt	als	gevolg	van	dergelijke	omstandigheden,	dan	heeft	de	heer	

Shepard	 recht	 op	 een	 vergoeding	 ter	 hoogte	 van	 driemaal	 zijn	

basisjaarsalaris	plus	het	 totaal	van	de	kortetermijnbonussen	die	hij	

ontving	 in	 de	 drie	 jaar	 voorafgaand	 aan	 de	 beëindiging.	 Elke	

beëindigingsvergoeding	 die	 de	 heer	 Shepard	 ontvangt,	 zal	 worden	

meegenomen	 in	de	berekening	van	zijn	 rechten	uit	hoofde	van	het	

AEGON	USA	Supplemental	Executive	Retirement	Plan	(SERP).	

Daarenboven	 zullen	 drie	 extra	 dienstjaren	 worden	 toegekend	 ten-

einde	zijn	rechten	uit	hoofde	van	het	SERP	te	berekenen.	

Voor	de	heer	Streppel	geldt	dat	hij	 in	een	dergelijk	geval	 recht	 zal	

hebben	 op	 een	 ontslagvergoeding	 overeenkomstig	 de	 Zwartkruis-

formule,	 waarbij	 rekening	 wordt	 gehouden	 met	 leeftijd,	 aantal	

dienstjaren,	 functieniveau	 en	 de	 kans	 op	 het	 verwerven	 van	 een	

gelijkwaardige	positie	elders.	De	heren	Van	der	Werf	en	Wynaendts	

zullen	alleen	recht	hebben	op	driemaal	hun	vaste	jaarsalaris	als	hun	

lidmaatschap	van	de	Raad	van	Bestuur	wordt	beëindigd	 in	verband	

met	een	fusie	of	overname.

In	 de	 arbeidsovereenkomsten	 van	 nieuwe	 leden	 van	 de	 Raad	 van	

Bestuur	zal	een	opzegtermijn	van	drie	maanden	voor	de	bestuurder	

en	zes	maanden	voor	de	onderneming	worden	opgenomen	en	zal	de	

ontslagvergoeding	 in	 overeenstemming	 zijn	 met	 de	 Corporate	

Governance	Code.

BEZOLDIGINGSVERSLAG	2006

HONORERING	VAN	LEDEN	VAN	DE	RAAD	VAN	

COMMISSARISSEN

De	honorering	van	de	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	wordt	

om	de	drie	 jaar	opnieuw	beoordeeld.	 In	2005	 is	dit	voor	het	 laatst	

gebeurd.	In	2006	is	de	honorering	ongewijzigd	gebleven.

BEzOLDIGING	VAN	LEDEN	VAN	DE	RAAD	VAN	BESTUUR

BENOEMINGSPERIODE

De	heren	Shepard	(2005),	Streppel	(2005)	en	Van	der	Werf	(2006)	

zijn	 herbenoemd	 voor	 een	 nieuwe	 periode	 van	 vier	 jaar.	 De	 heer	

Van	der	Werf	is	echter	met	ingang	van	1	januari	2007	teruggetreden	

uit	de	Raad	van	Bestuur	in	verband	met	zijn	benoeming	als	lid	van	

de	Management	Board	per	die	 datum.	De	heer	Wynaendts	 is	 her-

benoembaar	in	2007.

TOTALE	BELONING

Volgens	 de	 plannen	 die	 op	 AEGON’s	 website	 staan,	 zal	 –	 als	 de	

prestatiedoelen	 zijn	 gehaald	 –	 de	 totale	 beloning	 van	 de	 heer	

Shepard	 voor	 ongeveer	 75	 procent	 op	 variabele	 beloningscompo-

nenten	 zijn	 gebaseerd	 en	 die	 van	 de	 overige	 bestuurders	 voor	

ongeveer	50	procent.	

Meer	 informatie	over	de	bezoldiging	van	de	 leden	van	de	Raad	van	

Bestuur	is	te	vinden	op	pagina	54.
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BASISSALARIS

De	basissalarissen	 van	de	 leden	 van	de	Raad	 van	Bestuur	 in	 2006	

zijn	als	volgt:

BASISSALARIS 2006	1

Shepard USD 1.000.000

Streppel EUR 679.409

Van	der	Werf EUR 575.086

Wynaendts EUR 575.086

1	 	Basissalaris,	inclusief	aanpassing	volgens	de	algemene	salarisverhogingen	
die	van	toepassing	zijn	op	werknemers	van	AEGON	in	Nederland,	
personeelswinstdeling	en	spaarloon.

KORTETERMIJNBONUSREGELING	2005

Overeenkomstig	 deze	 regeling	 is	 vastgesteld	 dat	 de	 VNB	 van	 de	

AEGON	Groep	en	van	de	betrokken	landenunits	in	2005	positief	was,	

zoals	 vermeld	 in	 het	 Embedded	 Value	 Report	 2005.	 Vervolgens	 is	

het	 operationeel	 resultaat	 (OE)	 vergeleken	 met	 de	 vastgestelde	

target.	 Op	 grond	 hiervan	 zijn,	 na	 vaststelling	 van	 de	 jaarrekening	

over	 2005	 door	 de	 AVvA,	 de	 volgende	 STI-bonussen	 over	 2005	

bepaald	en	uitgekeerd	in	2006.

STI-BONUSSEN			
OVER	2005	1,2

Operationeel 
resultaat per 

verantwoorde- 
lijkheidsgebied 
(% van target)

STI-bonus 
(% van 

basissalaris)

Bedrag  
STI-bonus  

(in EUR)

Shepard 133 165 1.327.098

Streppel 133 70 474.639

Van	der	Werf 174 122 697.392

Wynaendts 121 105 602.415

1			OE	per	verantwoordelijkheidsgebied	is	vastgesteld	conform		
	het	bezoldigingsbeleid	en	het	STI-reglement.

2		De	genoemde	STI-bonuspercentages	zijn	afgerond.	

In	2006	ontving	de	heer	Shepard	bovendien	een	aanvullende	bonus	

van	EUR	2.732.000	gerelateerd	aan	de	nettowinst	van	AEGON	over	

het	boekjaar	2005.

KORTETERMIJNBONUSREGELING	2006

De	bonussen	over	het	 jaar	2006	en	de	aanvullende	bonus	voor	

de	 heer	 Shepard	 die	 is	 gerelateerd	 aan	 de	 nettowinst	 van	 AEGON	

over	 het	 boekjaar	 2006,	 zullen	 worden	 berekend	 en	 uitgekeerd	 in	

2007,	na	vaststelling	van	de	 jaarrekening	over	2006	door	de	AVvA	

en	worden	verantwoord	in	het	jaarverslag	over	2007.

LANGETERMIJNBONUSREGELING	2006

De	LTI-bonus	bedraagt	een	percentage	van	het	basissalaris	van	de	

leden	van	de	Raad	van	Bestuur.	
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In	overeenstemming	met	de	LTI-regeling	voor	2006	zijn	aan	ieder	

lid	 van	 de	Raad	 van	Bestuur	 voorwaardelijke	 aandelen	 en	 opties	

toegekend.	Definitieve	toekenning	van	deze	rechten	is	afhankelijk	

van	 de	 TSR-prestaties	 van	 AEGON	 ten	 opzichte	 van	 die	 van	 de	

gekozen	peer	group	over	een	periode	van	drie	jaar.	De	datum	van	

toekenning	 voor	 de	 LTI-regeling	 2006	 was	 26	 april	 2006	 en	 de	

slotkoers	 bedroeg	 op	 die	 dag	 EUR	 14,55.	 De	 toekenning	 is	 een	

50/50	 combinatie	 van	 de	 waarde	 van	 de	 prestatie-aandelen	 en	

van	 de	 prestatie-opties.	 Na	 drie	 jaar	 worden	 deze	 rechten	

definitief	toegekend	conform	het	toekenningsschema.

LTI-BONUSSEN		
OVER	20061

Doelstelling 
LTI-bonus 

(% van 
basissalaris)

Aantal 
aandelen

Aantal 
opties

Shepard2 95% 762.807 26.213 150.989

Streppel 60% 407.747 13.909 80.115

Van	der	Werf 60% 342.478 11.769 67.789

Wynaendts 60% 342.478 11.769 67.789

1		 	De	LTI-bonusbedragen	zijn	berekend	over	het	basissalaris	
per	1	januari	2006.

2			Rekenvoorbeeld	m.b.t.	de	heer	Shepard:		
EUR	762.807	:	2	=	381.403,50	:	EUR	14,55	=	26.213	aandelen.

PENSIOENREGELING

Het	pensioen	van	de	heer	Shepard	 is	gebaseerd	op	55	procent	van	

zijn	berekende	pensioengevend	salaris	over	de	laatste	vijf	volledige,	

opeenvolgende	kalenderjaren.	Het	pensioen	van	de	heren	Streppel,	

Van	der	Werf	en	Wynaendts	 is	–	uitgaande	van	minimaal	37	dienst-

jaren	 –	 gebaseerd	 op	 70	 procent	 van	 hun	 pensioengevend	 eind-

salaris.	

De	 pensioenregeling	 voor	 de	 Nederlandse	 leden	 van	 de	 Raad	 van	

Bestuur	 is	 met	 ingang	 van	 januari	 2006	 in	 overeenstemming	 ge-

bracht	met	de	nieuwe	Wet	VUT,	Prepensioen	en	Levensloop.	

OVERIGE	VOORzIENINGEN

De	heer	Wynaendts	 is	 in	de	periode	augustus	2005	 tot	 september	

2006	 gedetacheerd	 geweest	 bij	 AEGON	 USA.	 Voor	 de	 specifieke	

voorwaarden	 van	 de	 detachering	 heeft	 AEGON	 onafhankelijke	

externe	 adviseurs	 ingeschakeld	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 deze	

overeen	zouden	komen	met	de	gangbare	praktijk.	Het	Compensation	

Committee	heeft	deze	voorwaarden	geëvalueerd	en	goedgekeurd.
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Als	bedrijf	dat	op	verschillende	internationale	markten	lange	termijn	vermogens-

beschermingsproducten	en	financiële	diensten	aanbiedt	aan	particulieren,	

gezinnen	en	organisaties,	heeft	AEGON	ook	een	verantwoordelijkheid	jegens		

de	samenleving	waarbinnen	de	onderneming	actief	is.	
financiële	producten	die	voor	klanten	waarde	creëren,	het	werken	met	

gemotiveerde	 werknemers	 met	 kennis	 van	 zaken	 en	 het	 verrichten	

van	werkzaamheden	waarbij	wordt	voldaan	aan	de	hoogst	mogelijke	

normen	 op	 het	 gebied	 van	 integriteit	 en	 waarbij	 optimaal	 rekening	

wordt	gehouden	met	de	belangen	van	alle	belanghebbenden.

Kern	van	AEGON’s	groeidoelstellingen	en	van	zijn	 inspanningen	om	

de	 MVO-prestaties	 te	 verbeteren,	 is	 het	 streven	 om	 transparante	

producten	 en	 diensten	 te	 leveren	waarbij	 persoonlijke	 verantwoor-

delijkheid	 centraal	 staat.	 Aangezien	 AEGON	 zich	 zal	 blijven	 ont-

wikkelen	om	te	kunnen	blijven	inspelen	op	veranderende	behoeften	

in	 de	 markt,	 wordt	 het	 zeer	 op	 prijs	 gesteld	 wanneer	 belang-

hebbenden	met	voorstellen	komen	over	de	wijze	waarop	AEGON	bij	

al	zijn	activiteiten	aan	de	hoogst	mogelijke	normen	en	waarden	kan	

blijven	 voldoen.	 De	 enige	 doelstelling	 die	 voor	 AEGON	 echt	 telt,	 is	

het	 vasthouden	 van	 het	 vertrouwen	 van	 klanten,	 zakenpartners,	

medewerkers	en	aandeelhouders.	

Alle	 landenunits	 hebben	 toegezegd	 initiatieven	 te	 zullen	 onder-

steunen	die	ervoor	zorgen	dat	de	kennis	over	spaar-,	pensioen-	en	

vermogensbeschermingsproducten	 bij	 het	 publiek	 wordt	 vergroot.	

AEGON	UK	neemt	actief	deel	aan	de	National	Strategy	for	Financial	

Capability,	 een	 initiatief	 van	 de	 Financial	 Services	 Authority,	 de	

toezichthouder	 op	 de	 financiële	 markten,	 terwijl	 AEGON	 USA	 be-

langrijke	 bijdragen	 levert	 aan	 de	 Life	 and	 Health	 Insurance	

Foundation	 for	 Education	 (LIFE).	 Beide	 projecten	 spelen	 in	 op	 de	

groeiende	vraag	naar	 informatie	op	het	gebied	van	 levens-,	 ziekte-

Governance	en	compliance

MAATSCHAPPELIJK	VERANTWOORD	ONDERNEMEN

In	 het	 CR	 Report	 2006,	 dat	 te	 vinden	 is	 op	 www.aegon.com,	 wordt	

uitvoerig	 ingegaan	 op	 de	 specifieke	 maatregelen	 die	 AEGON	 heeft	

genomen	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 deze	 uitgangspunten	 volledig	

worden	geïntegreerd	in	de	wijze	waarop	AEGON	wereldwijd	zakendoet.	

De	 gedragscode	 van	 AEGON	 biedt	 duidelijke	 en	 consistente	 richt-

lijnen	 voor	 zowel	 leidinggevenden	 als	 medewerkers	 op	 het	 gebied	

van	 maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen.	 In	 de	 gedragscode	

worden	de	kernwaarden	en	de	uitgangspunten	beschreven	en	wordt	

uiteengezet	 hoe	 AEGON	 verwacht	 dat	 zijn	 leidinggevenden,	 mede-

werkers	en	zakenpartners	hun	werkzaamheden	uitoefenen,	rekening	

houdend	met	de	 lokale	wet-	en	regelgeving,	plaatselijke	gewoonten	

en	 in	 de	 bedrijfstak	 geldende	 normen.	 AEGON	 acht	 het	 van	 groot	

belang	 dat	 de	 gedragscode	 een	 essentieel	 onderdeel	 gaat	 vormen	

van	 de	 dagelijkse	 activiteiten	 binnen	 alle	 landenunits.	 Tevens	 ver-

wacht	 AEGON	 van	 iedere	 medewerker	 dat	 hij	 of	 zij	 zich	 de	 basis-

principes	eigen	maakt,	zich	daarnaar	gedraagt	en	deze	ook	toepast	

in	 zijn	 of	 haar	 contacten	 met	 klanten	 en	 zakenpartners.	 Om	 het	

bewustwordingsproces	 te	 versnellen	 en	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	

gedragscode	 zo	 effectief	 mogelijk	 wordt	 geïmplementeerd,	 heeft	

AEGON	een	intranet	gebaseerd	trainingsprogramma	ontwikkeld,	dat	

binnen	de	business	units	en	landenunits	 is	 ingevoerd.	Deze	training	

geldt	als	aanvulling	op	bestaande	werknemerscursussen,	die	al	lange	

tijd	deel	uitmaken	van	de	bedrijfscultuur	van	AEGON.	

De	organisatiestructuur	van	AEGON,	die	het	belang	onderstreept	van	

lokale	activiteiten	binnen	een	wereldwijd	kader,	wordt	weerspiegeld	

in	AEGON’s	visie	op	vraagstukken	van	maatschappelijk	verantwoord	

ondernemen.	 Hoewel	 de	 uitgangspunten	 voor	 maatschappelijk	

verantwoord	 ondernemen	 (MVO)	 en	 de	 gedragscode	 op	 concern-

niveau	zijn	vastgesteld,	en	derhalve	op	alle	medewerkers	van	AEGON	

van	 toepassing	 zijn,	 hebben	 de	 landenunits	 en	 individuele	 bedrijfs-

onderdelen	de	vrijheid	om	MVO-zaken	aan	te	pakken	die	relevant	zijn	

voor	hun	eigen	situatie.

Niettemin	hebben	alle	 landenunits	ook	gemeenschappelijke	doelstel-

lingen.	Deze	betreffen	het	willen	 leveren	van	goede	en	 transparante	

AEGON	HEEFT	OOK	EEN		
VERANTWOORDELIJKHEID		
JEGENS	DE	SAMENLEVING

DE GEDRAGSCODE VAN AEGON BIEDT DUIDE- 
LIJKE EN CONSISTENTE RICHTLIJNEN VOOR  
ZOWEL LEIDINGGEVENDEN ALS MEDEWERKERS 
OP HET GEBIED VAN MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN
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kosten-,	 arbeidsongeschiktheids-,	 pensioen-,	 en	 zorgverzekeringen.	

In	 Nederland	 biedt	 AEGON	 een	 uitgebreide	 training	 aan	 verkoop-

medewerkers	en	tussenpersonen,	zodat	zij	klanten	nog	beter	kunnen	

adviseren	over	hun	verzekerings-	en	spaarbehoeften.

AEGON	en	zijn	medewerkers	nemen	actief	deel	aan	de	samenleving.	

De	 verschillende	 bedrijfsonderdelen	 van	 AEGON	 geven	 aan	 lokale	

liefdadigheidsinstellingen	en	hun	werknemers	doen	vaak	vrijwilligers-

werk	voor	organisaties	in	hun	omgeving.	AEGON	is	tevens	donateur	

van	grotere	goede	doelen.	 In	het	bijzonder	ondersteunt	AEGON	de	

internationale	kankerbestrijding,	onder	meer	door	medefinanciering	

van	 onderzoek	 naar	 prostaat-,	 borst-,	 en	 darmkanker.	 Financiële	

bijdragen	zijn	verstrekt	aan	het	VU	Medisch	Centrum	in	Amsterdam,	

de	 Erasmus	 Universiteit	 in	 Rotterdam,	 het	 Universitair	 Medisch	

Centrum	Utrecht,	het	Johns	Hopkins	Oncology	Center	 in	Baltimore	

(Verenigde	Staten)	en	de	Nanjing	Universiteit	in	China.

AEGON	 is	vastbesloten	om	voort	 te	bouwen	op	hetgeen	 in	2006	 is	

bereikt	 en	 om	 komend	 jaar	 de	 uitkomsten	 op	 het	 terrein	 van	

maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen	 verder	 te	 verbeteren.	

Begin	2007	heeft	AEGON	zich	aangesloten	bij	het	Carbon	Disclosure	

Project,	dat	bedrijven	wereldwijd	aanmoedigt	om	meer	informatie	te	

verschaffen	 over	 hun	 uitstoot	 van	 broeikasgassen.	 In	 de	 toekomst	

zal	AEGON	nieuwe,	wereldwijd	gecoördineerde	mogelijkheden	onder-

zoeken	om	het	energieverbruik	terug	te	dringen,	richtlijnen	opstellen	

voor	 verantwoorde	 investeringen	 en	 minimum	 MVO-normen	 vast-

stellen	waaraan	 leveranciers	 in	 zijn	 belangrijkste	 inkoopcentra	 zich	

moeten	houden.

AEGON	 heeft	 opnieuw	 erkenning	 gekregen	 voor	 zijn	 inspanningen	

op	 het	 gebied	 van	 maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen.	

AEGON	is	opgenomen	in	zowel	de	Dow	Jones	Sustainability	Index	als	

de	 FTSE4Good	 Index,	 waarin	 bedrijven	worden	 beoordeeld	 op	 hun	

kunnen	 om	 verschillende	 economische,	 sociale	 en	milieu	 risico’s	 te	

beheersen.	AEGON	is	verheugd	dat	deze	gerichte	aanpak	steun	krijgt	

van	belanghebbenden.	Dat	AEGON	in	deze	indices	opgenomen	blijft,	

is	 het	 tastbare	 bewijs	 dat	 de	 belangrijkste	 uitgangspunten	 van	

maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen	 door	 AEGON	 worden	

gerealiseerd.	En	het	bewijst	tevens	dat	AEGON	zich	mag	voegen	bij	

de	toonaangevende	verzekeringsmaatschappijen	van	de	wereld,	niet	

alleen	wat	betreft	omvang	en	prestaties,	maar	ook	wat	betreft	een	

solide	en		verantwoorde	bedrijfsvoering.

Governance	en	compliance	 	 Maatschappelijk	verantwoord	ondernemen

VOOR	ONZE	BELANGHEBBENDEN
KLANTEN

AEGON	 bouwt	 met	 zijn	 klanten	 aan	 langdurige	 relaties	 door	 pro-

ducten	en	diensten	 te	 leveren	waarmee	 zij	 hun	financiële	 zekerheid	

nu	en	in	de	toekomst	kunnen	verbeteren.	AEGON	streeft	ernaar	klan-

ten	duidelijk,	zorgvuldig	en	tijdig	van	informatie	te	voorzien,	zodat	zij	

op	basis	daarvan	de	 juiste	producten	en	diensten	kunnen	kiezen	die	

aan	hun	wensen	voldoen.	AEGON	 respecteert	 zijn	 klanten	 in	die	 zin	

dat	het	bedrijf	belang	stelt	 in	hun	mening,	deze	 ter	harte	neemt	en	

daar	waar	nodig	daarop	actie	onderneemt.

AANDEELHOUDERS

AEGON	 stelt	 alles	 in	 het	 werk	 om	 zijn	 aandeelhouders	 duurzame	

rendementen	te	 leveren,	met	 inachtneming	van	zijn	kernwaarden	en	

de	 belangen	 van	 alle	 overige	 belanghebbenden.	 Door	 een	 open,	

zorgvuldige	 en	 tijdige	 informatievoorziening	 kunnen	 onze	 aandeel-

houders	weloverwogen	beslissingen	nemen.	

WERKNEMERS

AEGON	 stimuleert	 zijn	 werknemers	 om	 de	 kernwaarden	 respect,	

kwaliteit,	transparantie	en	vertrouwen	in	praktijk	te	brengen.	AEGON	

streeft	 naar	 een	 cultuur	 waarin	 werknemers	 collegiaal	 met	 elkaar	

samenwerken.	 Scholing	 heeft	 een	 hoge	 prioriteit	 binnen	 AEGON	 en	

het	 bedrijf	 stelt	 trainingsprogramma’s	 en	 -faciliteiten	 beschikbaar	

voor	medewerkers	op	alle	niveaus.

zAKENPARTNERS

AEGON	streeft	naar	langdurige	relaties	met	zakenpartners	die	de	kern-

waarden	van	de	onderneming	onderschrijven.	Samen	met	zijn	partners	

werkt	AEGON	eraan	om	producten	en	diensten	van	hoge	kwaliteit	aan	te	

bieden.	Op	alle	momenten	streeft	AEGON	er	naar	open	en	zorgvuldig	te	

communiceren	en	het	bedrijf	verwacht	van	zijn	zakenpartners	hetzelfde.	

DE	SAMENLEVING	

AEGON	 spant	 zich	 in	 om	 een	 goede	 relatie	 op	 te	 bouwen	 met	 de	

samenleving	waarin	het	bedrijf	actief	is.	Door	werkgelegenheid	en	door	

de	 mogelijkheden	 die	 AEGON	 biedt	 voor	 persoonlijke	 ontwikkeling,	

alsmede	door	het	milieu	te	respecteren,	hoopt	AEGON	een	bijdrage	te	

leven	aan	de	omgeving		waarin	zijn	medewerkers	leven	en	werken.	

AEGON’S	KERNWAARDEN

RESPECT	
Wij	behandelen	al	onze	

belanghebbenden	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	
We	bouwen	aan	langdurige	

relaties	door	te	doen	wat		

wij	beloven.
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GECONSOLIDEERDE	BALANS	VAN	DE	AEGON	GROEP	

OP	31	DECEMBER	2006

Bedragen	in	miljoenen	EUR	 2006 200�

ACTIVA

Immateriële	activa 4.338 4.678

Beleggingen 136.131 146.075

Beleggingen	voor	rekening	van	polishouders 135.537 127.547

Derivaten 1.883 2.295

Geassocieerde	deelnemingen 478 542

Herverzekeringsactiva 3.970 4.125

Vorderingen	inzake	vergoedingen	aan	personeel 398 409

Actieve	belastinglatenties 3 83

Overlopende	kosten	en	kortingen 11.458 11.348

Overige	activa	en	vorderingen 7.473 6.806

Geldmiddelen	en	kasequivalenten 13.144 7.307

TOTAAL	ACTIVA 314.813 311.215

PASSIVA

Eigen	vermogen 19.137 19.276

Overige	eigen-vermogensinstrumenten 4.032 3.379

UITSTAAND	AANDELENKAPITAAL	EN	RESERVES	TOEREKENBAAR	AAN	DE	HOUDERS		
VAN	EIGEN-VERMOGENSINSTRUMENTEN	VAN	AEGON	N.V. 23.169 22.655

Minderheidsbelangen 16 15

GROEPSVERMOGEN 23.185 22.670

Trust	pass-through	securities 123 437

Achtergestelde	leningen 34 284

Verzekeringsovereenkomsten 88.428 95.690

Verzekeringsovereenkomsten	met	beleggingen	voor	rekening	van	polishouders 72.194 70.280

Beleggingscontracten 36.618 38.842

Beleggingscontracten	met	beleggingen	voor	rekening	van	polishouders 64.097 58.724

Derivaten 1.788 2.202

Langlopende	schulden 4.991 5.532

Voorzieningen 262 253

Schulden	inzake	vergoedingen	aan	personeel 2.040 2.015

Overlopende	omzet 43 84

Latente	belastingverplichtingen 2.843 2.911

Overige	schulden 17.734 10.733

Overlopende	passiva 433 558

TOTAAL	VERPLICHTINGEN 291.628 288.545

TOTAAL	PASSIVA 314.813 311.215
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GECONSOLIDEERDE	WINST-	EN	VERLIESREKENING	VAN		

DE	AEGON	GROEP	VOOR	HET	JAAR	EINDIGEND	OP	31	DECEMBER	2006

Bedragen	in	miljoenen	EUR	(uitgezonderd	de	resultaten	per	aandeel) 2006 200� 200�

Baten

Premie-inkomen 24.570 18.882 18.329

Opbrengst	beleggingen 10.376 9.937 9.337

Vergoedingen	en	provisies 1.665 1.444 1.303

Overige	opbrengsten 4 73 331

Totaal	omzet 36.615 30.336 29.300

Baten	uitgaande	herverzekering 1.468 1.691 1.548

Winst	uit	reële	waarden	en	vreemde	valuta’s	 937 698 206

Winst	uit	beleggingen	voor	rekening	van	polishouders 9.313 11.340 5.873

Winst	uit	beleggingen 965 1.269 1.290

Overige	baten 11 176 138

TOTAAL	BATEN 49.309 45.510 38.355

Lasten

Premies	uitgaande	herverzekering 1.671 1.554 1.563

Uitkeringen	en	verzekeringstechnische	lasten	 35.848 33.807 26.984

Winstdeling	en	kortingen 133 171 156

Provisies	en	kosten 6.085 5.522 5.784

Verlies	uit	reële	waarden	en	vreemde	valuta’s	 127 385 199

Verlies	uit	beleggingen	voor	rekening	van	polishouders 1.174 2 13

Verlies	uit	beleggingen 526 112 87

Bijzondere	waardeverminderingen	en	terugnames 24 - 14 183

Rentelasten	en	bijbehorende	vergoedingen 362 373 398

Overige	lasten 1 3 218

TOTAAL	LASTEN 45.951 41.915 35.585

Winst	vóór	aandeel	in	resultaat	geassocieerde	deelnemingen	en	belasting 3.358 3.595 2.770

Aandeel	in	resultaat	geassocieerde	deelnemingen	 32 20 25

Winst	vóór	belasting 3.390 3.615 2.795

Belastingen - 601 - 885 - 537

Winst	na	belasting 2.789 2.730 2.258

Aandeel	minderheidsbelangen – 2 - 2

NETTOWINST	TOEREKENBAAR	AAN	DE	HOUDERS		
VAN	EIGEN-VERMOGENSINSTRUMENTEN	VAN	AEGON	N.V. 2.789 2.732 2.256

Nettowinst	en	dividend	per	aandeel	

Gewone	nettowinst	per	aandeel	(in	EUR	per	aandeel)	1 1,63 1,63 1,38

Verwaterde	nettowinst	per	aandeel	(in	EUR	per	aandeel)	1 1,62 1,63 1,38

Dividend	per	aandeel	(in	EUR	per	aandeel)	 0,55 0,45 0,42

1	 	Na	aftrek	van	preferent	dividend	en	couponrente	op	perpetuele	leningen.
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GECONSOLIDEERD	KASSTROOMOVERZICHT	VAN	DE	AEGON	GROEP	

VOOR	HET	JAAR	EINDIGEND	OP	31	DECEMBER	2006

Bedragen	in	miljoenen	EUR	 2006 200� � 200� �

Winst	vóór	belasting 3.390 3.615 2.795

Winsten/verliezen	uit	beleggingen	(inclusief	omrekeningsverschillen	vreemde	valuta) - 9.397 - 12.820 - 7.166

Afschrijving	en	amortisatie 1.916 1.792 1.957 

Bijzondere	waardeverminderingen 33 - 2 279 

Winst	uit	geassocieerde	deelnemingen - 32 - 20 - 25

Overige 7 334 - 139

Aanpassingen	voor	niet-geldelijke	posten - 7.473 - 10.716 - 5.094

Verplichtingen	uit	verzekeringen	en	beleggingen 1.993 3.512 4.206

Verplichtingen	uit	verzekeringen	en	beleggingen	voor	rekening	van	polishouders 12.028 13.964 9.447 

Overlopende	activa	 - 3.119 - 1.937 - 1.274 

Overlopende	passiva		 2.729 - 3.309 - 1.114

Vrijval	reserve	kasstroomafdekking - 130 63 - 23

Mutaties	in	overlopende	posten	 13.501 12.293 11.242 

Aankoop	beleggingen	(uitgezonderd	geldmarktbeleggingen) - 63.989 - 64.310 - 70.078

Aankoop	derivaten - 1.009 - 76 - 528

Verkoop	beleggingen	(uitgezonderd	geldmarktbeleggingen) 64.046 61.943 62.819

Verkoop	derivaten 855 35 384

Netto-aankoop	beleggingen	voor	rekening	van	polishouders - 5.361 - 1.628 - 751

Nettomutatie	in	onderpand	gegeven	kasmiddelen 5.774 - 822 2.783

Netto-aankoop	geldmarktbeleggingen - 1.623 - 57 - 2.386

Kasstroommutaties	in	niet	in	de	winst	opgenomen	operationele	posten	 - 1.307 - 4.915 - 7.757

Betaalde	belastingen - 442 - 680 - 296

Overige	posten 185 - 683 - 94

NETTOKASSTROOM	UIT	OPERATIONELE	ACTIVITEITEN 7.854 - 1.086 796

Vervolg	>
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Bedragen	in	miljoenen	EUR	 2006 200� � 200� �

Aankoop	individuele	immateriële	activa	
(uitgezonderd	VOBA	en	rechten	van	toekomstige	dienstverlening) - 10 - 17 - 16

Aankoop	apparatuur	en	overige	materiële	activa - 62 - 80 - 258

Aankoop	dochtermaatschappijen	en	geassocieerde	deelnemingen - 143 - 174 - 336

Verkoop	individuele	immateriële	activa	
(uitgezonderd	VOBA	en	rechten	van	toekomstige	dienstverlening) 1 – –

Verkoop	apparatuur	en	overige	materiële	activa	 19 9 29

Verkoop	dochtermaatschappijen	en	geassocieerde	deelnemingen 11 319 5.590

Ontvangen	dividend	van	geassocieerde	deelnemingen 4 3 – 

Overige	posten - 19 – –

NETTOKASSTROOM	UIT	INVESTERINGS-	EN	BELEGGINGSACTIVITEITEN - 199 60 5.009 

Uitgifte	aandelenkapitaal 2 2 1 

Uitgifte	perpetuele	leningen 638 1.457 1.352 

Uitgifte	en	inkoop	eigen	aandelen - 262 74 22 

Opbrengst	TRUPS,	achtergestelde	leningen	en	langlopende	schulden	 1.554 1.038 571 

Aflossing	van	perpetuele	leningen – - 950 –

Aflossing	TRUPS,	achtergestelde	leningen	en	langlopende	schulden	 - 2.109 - 1.573 - 3.586

Betaald	dividend - 471 - 272 - 351

Betaalde	coupons	perpetuele	leningen - 204 - 192 - 129 

Overige	posten - 22 - 2 1 

NETTOKASSTROOM	UIT	FINANCIERINGSACTIVITEITEN - 874 - 418 - 2.119

NETTOTOENAME/-AFNAME	GELDMIDDELEN	EN	KASEQUIVALENTEN	2 6.781 - 1.444 3.686

Netto	geldmiddelen	en	kasequivalenten	begin	van	het	jaar 6.068 6.804 3.563 

Effecten	van	valutawijzigingen	 - 458 708 - 445

NETTO	GELDMIDDELEN	EN	KASEQUIVALENTEN	EINDE	VAN	HET	JAAR 12.391 6.068 6.804

1	 	AEGON	heeft	in	2006	de	presentatie	gewijzigd	van	de	kasstromen	uit	de	aan-	en	verkoop	van	financiële	activa	(uitgezonderd	derivaten	en	financiële	activa		
tegen	reële	waarde	door	winst	of	verlies),	beleggingen	in	vastgoed	en	vastgoed	in	eigen	gebruik.	De	vergelijkende	cijfers	over	2005	en	2004	zijn	
dienovereenkomstig	aangepast.

2			In	de	nettostijging	van	de	geldmiddelen	en	kasequivalenten	zijn	de	volgende	posten	begrepen:	ontvangen	rente	(EUR	9.458	miljoen;	2005:	EUR	9.099	miljoen		
en	2004:	EUR	8.180	miljoen),	ontvangen	dividend	(EUR	1.192	miljoen:	2005:	EUR	870	miljoen	en	2004:	EUR	796	miljoen)	en	betaalde	rente	(EUR	123	miljoen:		
2005:	EUR	50	miljoen	en	2004:	EUR	189	miljoen).

Het	kasstroomoverzicht	is	opgesteld	volgens	de	indirecte	methode.

GECONSOLIDEERD	KASSTROOMOVERZICHT	VAN	DE	AEGON	GROEP	

VOOR	HET	JAAR	EINDIGEND	OP	31	DECEMBER	2006	

>	Vervolg
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Beloning	leden	en	voormalige	leden	van	de	Raad	van	Bestuur

Kortetermijnbeloningen

Pensioen- 
premies Totaal

Periodieke betalingen Prestatiegebonden

Bedragen	in	duizenden	EUR	 Salaris Overige � Contant � Aandelen �

2006

D.J.	Shepard 796 1 1.219 4.059 6 – 277 6.351

J.B.M.	Streppel 679 2 16 475 – 220 1.390

J.G.	van	der	Werf 575 2 13 697 – 186 1.471

A.R.	Wynaendts 575 2 164 602 – 186 1.527

TOTAAL 2.625 1.412 5.833 – 869 10.739

2005

D.J.	Shepard 803 1 223 2.998 6 – 270 4.294

J.B.M.	Streppel 679 2 14 469 – 217 1.379

J.G.	van	der	Werf 575 2 11 552 – 184 1.322

A.R.	Wynaendts 575 2 180 568 – 183 1.506

TOTAAL 2.632 428 4.587 – 854 8.501

2004

D.J.	Shepard 804 1 458 1.878 6 188 226 3.554

J.B.M.	Streppel 668 2 15 144 144 227 1.198

J.G.	van	der	Werf 566 2 11 144 144 192 1.057

A.R.	Wynaendts 566 2 13 102 102 192 975

Totaal	actieve	leden 2.604 497 2.268 578 837 6.784

P.	van	de	Geijn	(pro	rata	over	2003) – – 241 – – 241

TOTAAL 2.604 497 2.509 578 837 7.025

1	 	De	heer	Shepard	heeft	een	salaris	van	USD	1	miljoen.	
2	 	Basissalaris,	inclusief	aanpassing	volgens	de	algemene	salarisverhogingen	die	van	toepassing	zijn	op	werknemers	van	AEGON	in	Nederland,		

personeelswinstdeling	en	spaarloon.
3	 	Overige	periodieke	betalingen	betreffen	aanvullende	beloningselementen,	zoals	het	werkgeversdeel	van	de	sociale	lasten.	Aan	de	heer	Shepard	zijn	bovendien	

kosten	vergoed	en	beloningen	in	nature	verstrekt	conform	zijn	arbeidsovereenkomst	met	AEGON.	Hierin	zijn	vergoedingen	begrepen	voor	de	mate	waarin	de	
jaarlijks	over	het	totale	inkomen	van	de	heer	Shepard	verschuldigde	belasting	meer	bedraagt	dan	het	bedrag	dat	hij	zou	moeten	betalen	wanneer	hij	uitsluitend	in	
de	Verenigde	Staten	belastingplichtig	zou	zijn	en	voor	de	kosten	van	persoonlijke	levensverzekering	en	fiscale	advisering.	Het	bedrag	over	2006	is	beïnvloed	door	
het	vervallen	van	een	fiscale	regeling	als	gevolg	waarvan	de	pensioenbijdragen	van	werkgever	en	werknemer	in	Nederland	niet	langer	aftrekbaar	zijn.	Het	bedrag	
van	de	heer	Wynaendts	bevat	tevens	een	tegemoetkoming	in	de	kosten	van	verhuizing	en	de	kosten	van	levensonderhoud	in	verband	met	zijn	tijdelijke	
detachering	bij	AEGON	USA	in	2005	en	2006.

4	 	Overeenkomstig	de	kortetermijnbonusregeling	voor	2005	en	voor	2004	is	vastgesteld	dat	de	gerealiseerde	waarde	over	2005	en	2004	van	de	nieuwe	productie	
van	de	Groep	en	van	de	betreffende	landenunits	positief	was.	Vervolgens	is	het	operationele	resultaat	berekend	en	vastgesteld	per	verantwoordelijkheidsgebied.	
Na	vaststelling	van	de	jaarrekeningen	2004	en	2005	door	de	aandeelhouders	zijn	de	betreffende	contante	bonussen	over	2004	en	2005	in	respectievelijk	2005	
en	2006	uitbetaald.	Volgens	de	kortetermijnbonusregeling	2003,	uitbetaald	in	2004,	had	de	heer	Shepard	recht	op	USD	50.000	per	procentpuntstijging	van	de	
winst	per	aandeel	in	het	voorafgaande	jaar.	De	overige	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	maakten	aanspraak	op	EUR	32.432	per	procentpuntstijging	van	de	winst	per	
aandeel	in	het	voorafgaande	jaar	boven	het	Europese	inflatiepercentage	zoals	dit	door	de	Europese	Centrale	Bank	wordt	vastgesteld.	Het	betreffende	percentage	
was	8,9%.	Alle	bonussen	over	2003	waren	gemaximeerd	op	150%	van	het	jaarsalaris.	Volgens	de	kortetermijnbonusregeling	2003	konden	de	leden	van	de	Raad	
van	Bestuur	kiezen	voor	uitkering	in	contanten	of	in	aandelen.

5	 	In	2004	hebben	alle	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	ervoor	gekozen	om	de	helft	van	hun	kortetermijnbonussen	over	2003	te	ontvangen	in	gewone	aandelen	
AEGON	N.V.	Deze	aandelen	zijn	geblokkeerd	(niet-overdraagbaar)	gedurende	drie	jaar.	Het	aantal	aandelen	bedroeg	voor	de	heer	Shepard	16.143,	voor	de	heer	
Streppel	12.409,	voor	de	heer	Van	der	Werf	12.409	en	voor	de	heer	Wynaendts	8.771.	Na	deze	blokkeringstermijn	van	drie	jaar	hebben	de	leden	van	de	Raad	van	
Bestuur	recht	op	bonusaandelen,	onder	de	voorwaarde	dat	zij	nog	steeds	werkzaam	zijn	bij	AEGON.	De	berekening	van	het	aantal	bonusaandelen	houdt	verband	
met	gerealiseerde	prestaties,	te	bepalen	op	grond	van	de	groei	van	de	winst	per	aandeel	boven	de	inflatie	in	de	voorafgaande	drie	jaar,	te	weten	2004,	2005		
en	2006.	Het	aantal	bonusaandelen	varieert	van	0%	tot	100%	van	het	aantal	aandelen	zoals	hiervoor	genoemd.

6	 	In	aanvulling	op	de	kortetermijnbonusregeling	heeft	de	heer	Shepard	recht	op	een	aanvullende	bonus	gelijk	aan	0,1%	van	de	nettowinst	van	AEGON	N.V.		
volgens	de	vastgestelde	jaarrekening.	Het	bedrag	dat	is	opgenomen	in	de	tabel	over	2006	is	gebaseerd	op	de	nettowinst	over	2005	onder	IFRS.	De	bedragen		
die	zijn	opgenomen	in	de	tabellen	over	2005	en	2004	zijn	gebaseerd	op	de	nettowinst	over	respectievelijk	2004	en	2003,	zoals	gerapporteerd	overeenkomstig	
Nederlandse	verslaggevingsgrondslagen.

Financiële	informatie

BELONINGEN
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Overeenkomstig	de	 langetermijnbonusregeling	2006	zijn	aan	alle	 leden	

van	de	Raad	van	Bestuur	voorwaardelijke	gewone	aandelen	AEGON	en	

opties	 toegekend.	 De	 toegekende	 aandelen	 en	 opties	 zullen	

onvoorwaardelijk	worden	afhankelijk	van	prestaties	van	AEGON,	gemeten	

als	 het	 totale	 rendement	 voor	 aandeelhouders	 (‘total	 shareholders	

return’)	afgezet	tegen	die	van	een	peer	group,	over	een	periode	van	drie	

jaar.	Het	aantal	aandelen	en	opties	dat	na	deze	drie	jaar	onvoorwaardelijk	

wordt,	 ligt	 tussen	0%	en	200%	van	het	toegekende	aantal.	Het	aantal	

aandelen	en	opties	in	de	tabel	staat	gelijk	aan	100%	van	het	toegekende	

aantal	 (streefaantal).	 De	 datum	 van	 toekenning	 vanwege	 de	 lange-

termijnbonusregeling	2006	was	26	april	2006.	De	slotkoers	van	die	dag	

bedroeg	EUR	14,55.	De	toekenning	betreft	een	50/50-combinatie	van	de	

waarde	 van	 de	 prestatieaandelen	 en	 de	 prestatieopties.	 Wat	 de	

toegekende	 aandelen	 en	 opties	 over	 de	 referentieperiode	 2004-2006	

betreft,	 hebben	 de	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 recht	 op	 onvoor-

waardelijke	aandelen	en	opties	gelijk	aan	0%	van	het	streefaantal.

Totaaloverzicht	van	voorwaardelijk	
toegekende	aandelen

Datum 
toekenning

Aantal 
aandelen 

per � januari 
2006

Aantal 
aandelen 

toegekend 
in 2006

Aantal aan- 
delen onvoor- 

waardelijk 
 geworden  

in 2006

Aantal 
aandelen 

vervallen/
opgegeven 

in 2006

Aantal 
aandelen 

per  
�� december 

2006
Referentie- 

periode

D.J.	Shepard 23-apr-04 35.767 35.767 1 2004 – 2006

22-apr-05 38.542 38.542 2005 – 2007

26-apr-06 26.213 26.213 2006 – 2008

J.B.M.	Streppel 23-apr-04 16.661 16.661 1 2004 – 2006

22-apr-05 20.169 20.169 2005 – 2007

26-apr-06 13.909 13.909 2006 – 2008

J.G.	van	der	Werf 23-apr-04 14.106 14.106 1 2004 – 2006

22-apr-05 17.066 17.066 2005 – 2007

26-apr-06 11.769 11.769 2006 – 2008

A.R.	Wynaendts 23-apr-04 14.106 14.106 1 2004 – 2006

22-apr-05 17.066 17.066 2005 – 2007

26-apr-06 11.769 11.769 2006 – 2008

1	 Deze	aandelen	zijn	in	2006	niet	onvoorwaardelijk	geworden	en	zijn	derhalve	vervallen.

Totaaloverzicht	
van	voor-
waardelijk	toe-
gekende	opties

Datum 
toekenning

Aantal 
opties per 

� januari 
2006

Aantal 
opties 

toegekend 
in 2006

Aantal op- 
ties onvoor- 
waardelijk 
 geworden  

in 2006

Aantal 
opties 

vervallen/
opgegeven 

in 2006

Aantal 
opties per 

�� december 
2006

Aantal 
uitoefenbare 

opties
Uitoefen-

prijs
Referentie- 

periode

D.J.	Shepard 23-apr-04 71.534 71.534 1 11,74 2004 – 2006

22-apr-05 77.084 77.084 9,91 2005 – 2007

26-apr-06 150.989 150.989 14,55 2006 – 2008

J.B.M.	Streppel 23-apr-04 33.322 33.322 1 11,74 2004 – 2006

22-apr-05 40.338 40.338 9,91 2005 – 2007

26-apr-06 80.115 80.115 14,55 2006 – 2008

J.G.	van	der	Werf 23-apr-04 28.212 28.212 1 11,74 2004 – 2006

22-apr-05 34.132 34.132 9,91 2005 – 2007

26-apr-06 67.789 67.789 14,55 2006 – 2008

A.R.	Wynaendts 23-apr-04 28.212 28.212 1 11,74 2004 – 2006

22-apr-05 34.132 34.132 9,91 2005 – 2007

26-apr-06 67.789 67.789 14,55 2006 – 2008

1	 Deze	opties	zijn	in	2006	niet	onvoorwaardelijk	geworden	en	zijn	derhalve	vervallen.

Het	 aantal	 voorwaardelijk	 toegekende	 aandelen	 en	 opties	 is	

gebaseerd	op	de	slotkoers	van	de	dag	van	toekenning.	Dit	is	tevens	

de	uitoefenprijs	van	de	opties.	

Informatie	 omtrent	 de	 reële	 waarde	 van	 de	 voorwaardelijk	

toegekende	 aandelen	 wordt	 verstrekt	 op	 het	 moment	 dat	 de	

aandelen	en	de	opties	onvoorwaardelijk	worden.
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Opties,	share	appreciation	rights	en	aandelen	AEGON	N.V.	gehouden	door	actieve	leden	van	de	Raad	van	Bestuur

Datum 
toekenning

Aantal 
opties per 

� januari 
2006

Aantal 
opties 

toegekend 
in 2006

Aantal 
opties  

uitgeoefend  
in 2006

Aantal 
opties 

vervallen/
opgegeven 

in 2006

Aantal 
 opties per 

 �� december 
2006

Aantal 
uitoefenbare 

opties
Uitoefenprijs

EUR

Aandelen  
AEGON per  

�� december  
2006

D.J.	Shepard 12-mrt-01 100.000 100.000

10-mrt-02 50.000 1 50.000 1 50.000 26,70

16-mrt-04 50.000 1 50.000 1 10,56 330.180

J.B.M.	Streppel 12-mrt-01 100.000 100.000

10-mrt-02 50.000 1 50.000 1 50.000 26,70

16-mrt-04 50.000 1 50.000 1 10,56 13.595

J.G.	van	der	Werf 12-mrt-01 50.000 50.000

10-mrt-02 50.000 1 50.000 1 50.000 26,70

16-mrt-04 50.000 1 50.000 1 10,56 140.293

A.R.	Wynaendts 12-mrt-01 20.000 1, 2 20.000

12-mrt-01 15.000 2 15.000

10-mrt-02 40.000 1, 2 40.000 1 40.000 26,70

10-mrt-03 50.000 1, 2 50.000 1 50.000 6,30

16-mrt-04 50.000 1 50.000 1 10,56 9.546

1	 Share	appreciation	rights.	
2	 De	share	appreciation	rights	zijn	toegekend	vóór	toetreding	tot	de	Raad	van	Bestuur.

Bovenstaande	 opties	 en	 share	 appreciation	 rights	 zijn	 toegekend	

volgens	 de	 langetermijnbonusregeling	 die	 tot	 31	 december	 2003	

van	kracht	was.	

Het	 aantal	 aandelen	 van	 ieder	 lid	 van	 de	Raad	 van	Bestuur	 zoals	

vermeld	in	de	tabel	overschrijdt	voor	geen	van	de	leden	1%	van	het	

totale	uitstaande	aandelenkapitaal	op	balansdatum.

Op	 balansdatum	 hadden	 de	 volgende	 leden	 van	 de	 Raad	 van	

Bestuur	 leningen	van	AEGON	of	van	een	aan	AEGON	gerelateerde	

onderneming:	de	heer	Streppel	een	5%	hypothecaire	 lening	groot	

EUR	608.934;	de	heer	Van	der	Werf	een	hypothecaire	lening	groot	

EUR	 1.240.000,	 met	 over	 de	 ene	 helft	 van	 dit	 bedrag	 een	 vaste	

rente	 van	 3,4%	 en	 over	 de	 andere	 helft	 per	 balansdatum	 een	

variabele	rente	van	3,4%;	en	de		heer	Wynaendts	twee	hypothecaire	

leningen	voor	 in	 totaal	EUR	635.292	met	rentevoeten	van	respec-

tievelijk	3,9%	en	4,1%.	Overeenkomstig	de	contractsbepalingen	zijn	

in	 2006	 geen	 aflossingen	 ontvangen.	 De	 voorwaarden	 van	 de	

leningen	van	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	zijn	niet	gewijzigd.

Vergoeding	bij	beëindiging	dienstverband

Voor	 de	 huidige	 leden	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 geldt	 een	

opzegtermijn	 van	 drie	 maanden	 voor	 beëindiging	 van	 hun	

arbeidsovereenkomst.	 Indien	 hun	 contract	 door	 AEGON	 wordt	

beëindigd,	geldt	een	opzegtermijn	van	zes	maanden	en	heeft	een	lid	

van	de	Raad	van	Bestuur	recht	op	een	ontslagvergoeding,	 tenzij	er	

sprake	is	van	ontslag	om	dringende	reden.

In	 de	 arbeidsovereenkomst	 van	 de	 heer	 Shepard	 zijn	 de	

beëindigingsregelingen	 vastgelegd	 waar	 hij	 recht	 op	 heeft	 in	

specifiek	 omschreven	 omstandigheden.	 Ingeval	 het	 dienstverband	

met	 de	 heer	 Shepard	wordt	 beëindigd	 (a)	 door	AEGON	om	 andere	

reden	 dan	 wegens	 dringende	 redenen,	 overlijden,	 arbeids-

ongeschiktheid,	vrijwillige	uitdiensttreding	of	pensionering,	(b)	door	

AEGON	 in	 verband	 met	 een	 fusie,	 overname	 of	 fundamentele	

strategiewijzigingen	 met	 bijbehorende	 organisatorische	 aanpas-

singen,	of	(c)	door	de	heer	Shepard	in	geval	zijn	positie	aanmerkelijk	

wordt	beperkt	als	gevolg	van	dergelijke	omstandigheden,	dan	heeft	

de	heer	Shepard	 recht	op	een	vergoeding	 ter	hoogte	van	driemaal	

zijn	basisjaarsalaris	plus	het	totaal	van	de	kortetermijnbonussen	die	

hij	 ontving	 in	 de	 drie	 jaar	 voorafgaand	 aan	 de	 beëindiging.	 Elke	

beëindigingsvergoeding	 die	 de	 heer	 Shepard	 ontvangt,	 zal	 worden	

meegenomen	 in	de	berekening	van	zijn	 rechten	uit	hoofde	van	het	

AEGON	 USA	 Supplemental	 Executive	 Retirement	 Plan	 (SERP).	

Daarenboven	 zullen	 drie	 extra	 dienstjaren	 worden	 toegekend	

teneinde	zijn	rechten	uit	hoofde	van	het	SERP	te	berekenen.	

Voor	de	heer	Streppel	geldt	dat	hij	 in	een	dergelijk	geval	 recht	 zal	

hebben	 op	 een	 ontslagvergoeding	 overeenkomstig	 de	Nederlandse	

Zwartkruisformule,	 waarbij	 rekening	 wordt	 gehouden	 met	 leeftijd,	

aantal	dienstjaren,	 functieniveau	en	de	kans	op	het	verwerven	van	

een	 gelijkwaardige	 positie	 elders.	 De	 heren	 Van	 der	 Werf	 en	

Wynaendts	 zullen	 alleen	 recht	 hebben	 op	 driemaal	 hun	 vaste	

jaarsalaris	 als	 hun	 lidmaatschap	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 wordt	

beëindigd	in	verband	met	een	fusie	of	overname.

Financiële	informatie	 	 Beloningen
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Beloning	leden	en	voormalige	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	
in	EUR 2006 200� 200�

D.G.	Eustace 79.000 82.565 58.904

O.J.	Olcay 65.000 66.250 34.034

I.W.	Bailey,	II	(vanaf	22	april	2004) 56.669 48.750 23.562

R.	Dahan	(vanaf	22	april	2004) 59.500 59.500 23.562

S.	Levy	(vanaf	21	april	2005) 65.000 46.808 –

T.	Rembe 60.000 60.000 51.050

W.F.C.	Stevens 73.000 74.750 48.214

K.J.	Storm 46.250 47.500 34.034

L.M.	van	Wijk 47.500 48.750 34.034

TOTAAL	ACTIEVE	LEDEN 551.919 534.873 307.394

P.R.	Voser	(tot	25	april	2006) 15.138 54.000 34.906

C.	Sobel	(van	25	april	2006	tot	17	juli	2006) 9.231 – –

M.	Tabaksblat	(tot	21	april	2005) – 22.769 56.722

H.	de	Ruiter	(tot	22	april	2004) – – 14.137

F.J.	de	Wit	(tot	22	april	2004) – – 10.603

TOTAAL 576.288 611.642 423.762

Met	 ingang	van	 1	 januari	2005	 is	een	drieledige	structuur	 ingevoerd	

voor	 de	 beloning	 van	 de	 Raad	 van	 Commissarissen:	 (1)	 een	 basis-

vergoeding	(voor	het	lidmaatschap	van	de	Raad	van	Commissarissen);	

(2)	 een	 aanvullende	 vergoeding	 (voor	 het	 lidmaatschap	 van	 een	

commissie)	 en	 (3)	 een	 aanwezigheidsvergoeding	 voor	 daadwerkelijk	

bijgewoonde	commissievergaderingen.

Opties	en	share	appreciation	rights	gehouden	door	actieve	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen

Datum 
toekenning

Aantal 
opties per 

� januari  
2006

Aantal 
opties 

toegekend 
in 2006

Aantal op- 
ties onvoor- 
waardelijk 
 geworden  

in 2006

Aantal 
opties 

vervallen/
opgegeven 

in 2006

Aantal 
opties per 

�� december 
2006

Aantal 
uitoefenbare 

opties
Verval-
datum

Uitoefenprijs 
EUR

K.J.	Storm 12-mrt-01 100.000 100.000 – 12–mrt–06 –

De	optierechten	zijn	toegekend	uit	hoofde	van	het	lidmaatschap	van	

de	Raad	van	Bestuur	in	de	betreffende	jaren.

Door	leden	van	de	Raad	van	Commissarissen	gehouden	gewone	aandelen
Aandelen	AEGON	per	31	december	

2006 200� 200�

I.W.	Bailey,	II 29.759 29.759 29.759

R.	Dahan 25.000 25.000 25.000

T.	Rembe 6.658 6.658 6.658

K.J.	Storm 276.479 276.479 276.479

TOTAAL 337.896 337.896 337.896
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“AEGON	hanteert	de	hoogste	

maatstaven	ten	aanzien		

van	integriteit	en	transparante	

informatieverstrekking.”

INVESTOR	RELATIONS

AEGON	hecht	grote	waarde	aan	de	relatie	met	beleggers,	overal	ter	

wereld,	en	hanteert	de	hoogste	maatstaven	ten	aanzien	van	integri-

teit	en	transparante	informatieverstrekking.	

Het	 investor	 relations	 programma	 van	 AEGON	 is	 bedoeld	 om	 de	

aandeelhouderswaarde	 te	 verhogen	door	middel	 van	heldere	 infor-

matievoorziening	 en	 is	 gericht	 op	 een	 efficiënte	 en	 effectieve	

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.

AEGON	 is	 tevens	 actief	 op	 de	 mondiale	 obligatiemarkten.	 Met	 ge-

bruikmaking	van	zijn	gunstige	ratings	voor	kredietwaardigheid	heeft	

AEGON	diverse	schuldinstrumenten	uitgegeven	in	een	aantal	belang-

rijke	 valuta’s	 ter	 optimalisatie	 van	 de	 vermogensstructuur	 van	 de	

onderneming	en	ter	vermindering	van	de	financieringskosten.	

In	2006	heeft	AEGON	een	aantal	kapitaalmarkttransacties	afgerond,	

waaronder	twee	succesvolle	uitgiften	van	perpetual	capital	securities,	

waardoor	 de	 vermogensbasis	 op	 kostenefficiënte	 wijze	 werd	 ver-

sterkt	zonder	dat	verwatering	optrad.

RATINGS Kredietwaardigheid

per	31	december	2006 AEGON N.V.

S&P	rating A+

Moody’s	rating A2

Fitch	rating AA-

Met	 het	 oog	 op	 een	 correcte	 waardering	 van	 zijn	 effecten	 streeft	

AEGON	ernaar	om	beleggers	 in	aandelen	en	vastrentende	waarden	

goed	inzicht	te	geven	in	de	prestaties	en	zakelijke	vooruitzichten	van	

de	onderneming.	Het	investor	relations	programma	van	AEGON	is	er	

dan	 ook	 op	 gericht	 om	 de	 internationale	 beleggingswereld	 te	

voorzien	van	de	informatie	die	nodig	is	om	verantwoorde	beleggings-

beslissingen	te	nemen.	Deze	informatie	heeft	onder	meer	betrekking	

op	de	factoren	die	bepalend	zijn	voor	de	ontwikkeling	van	AEGON	en	

die	 van	 invloed	 zijn	 op	 de	 resultaten,	 de	 vermogenspositie	 en	 de	

waarde	van	de	onderneming.	AEGON	acht	het	van	groot	belang	dat	

financiële	en	niet-financiële	informatie	nauwkeurig,	volledig,	tijdig	en	

op	consistente	wijze	wordt	verstrekt.

De	financiële	verslaglegging	van	AEGON	geschiedt	in	eerste	instantie	

per	 geografische	 regio	 en	 in	 tweede	 instantie	 per	 activiteit.	 Met	

ingang	 van	 het	 eerste	 kwartaal	 van	 2007	 zal	 AEGON	 de	 verslag-

legging	met	betrekking	tot	de	activiteiten	nauwer	afstemmen	op	de	

wijze	waarop	 de	 divisies	 zijn	 georganiseerd.	 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	levenverzekeringssector	consistenter	en	transparanter	te	

maken.	 In	 het	 streven	 de	 informatieverstrekking	 verder	 te	 ver-

beteren,	 is	 AEGON	 met	 ingang	 van	 het	 eerste	 kwartaal	 van	 2006	

begonnen	 met	 het	 op	 kwartaalbasis	 publiceren	 van	 de	 waarde	

nieuwe	productie	en	het	interne	rendement	op	nieuwe	productie.

Daarnaast	zal	AEGON	met	ingang	van	het	eerste	kwartaal	van	2007	

informatie	over	de	diverse	activiteiten	verstrekken	in	een	statistische	

bijlage	bij	de	kwartaalberichten.	Met	het	oog	op	een	gelijkwaardige	

en	 gelijktijdige	 informatievoorziening	 onderhoudt	 AEGON	 actief	

contact	 met	 de	 financiële	 wereld,	 onder	 meer	 door	 middel	 van	

roadshows	 in	 de	 Verenigde	 Staten,	 Europa	 en	 Azië,	 webcasts,	

persberichten	 en	 beleggersdagen,	 die	 regelmatig	 worden	 geor-

ganiseerd.	Verder	worden	AEGON	aandeelhouders,	obligatiehouders	

en	potentiële	beleggers	aangemoedigd	om	zich	nader	te	informeren	

over	 AEGON´s	 activiteiten	 en	 beleidsbeslissingen,	 de	 erop	 zijn	

gericht	 om	 op	 de	 belangrijkste	 markten	 én	 op	 de	 groeimarkten	

winstgevende	 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.

DIVIDENDBELEID

AEGON	 beseft	 hoe	 belangrijk	 het	 is	 om	 de	 aandeelhouders	 een	

passend,	stabiel	dividend	uit	te	keren	dat	in	lijn	is	met	de	kasstroom	

en	de	vermogensbasis	van	de	onderneming.	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	

Financiële	informatie

AEGON	EN	DE	FINANCIËLE	WERELD

BEURSNOTERING

Amsterdam	 :	 Euronext	Amsterdam

Londen	 :	 London	Stock	Exchange

New	york	 :	 New	York	Stock	Exchange

Tokio	 :	 Tokyo	Stock	Exchange

De	 notering	 van	 gewone	 aandelen	 AEGON	 N.V.	 aan	 de	 beurs	 van	 Frankfort	

(Duitsland)	 en	 aan	 de	 SWX	 Swiss	 Exchange	 in	 Zürich	 (Zwitserland)	 wordt	 per		

13	maart	2007	beëindigd.
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slotdividend,	 dat	 wordt	 voorgesteld	 bij	 de	 publicatie	 van	 de	

eindejaarsresultaten	 in	maart	en	moet	worden	goedgekeurd	tijdens	

de	 jaarlijkse	 Algemene	 Vergadering	 van	 Aandeelhouders.	 Betaling	

van	 het	 interim-	 en	 het	 slotdividend	 geschiedt	 in	 contanten	 of	 in	

aandelen	 ten	 laste	 van	 de	 agioreserve	 (in	 Nederland	 is	 dit	

belastingvrij),	 dan	wel	 op	 verzoek	 ten	 laste	 van	 de	 nettowinst.	Het	

bestuur	is	bevoegd	om	de	keuze	voor	een	contant	dividend	in	plaats	

van	een	dividend	in	aandelen	zo	nodig	relatief	minder	aantrekkelijk	

te	maken.

De	 stockfractie,	waarmee	het	 stockdividend	wordt	 berekend,	wordt	

gebaseerd	 op	 de	 gemiddelde	 aandelenkoers	 over	 een	 periode	 van	

vijf	handelsdagen.	Er	vindt	geen	handel	in	dividendrechten	plaats	op	

Euronext	Amsterdam	of	op	andere	aandelenbeurzen.	

In	 2006	heeft	AEGON	een	 interim-dividend	betaalbaar	 gesteld	 van	

EUR	0,24	per	gewoon	aandeel.	De	stockfractie	werd	bepaald	op	1/62,	

als	gevolg	waarvan	de	waarde	van	het	dividend	in	aandelen	circa	5,6	

procent	lager	lag	in	vergelijking	met	een	interim-dividend	uitgekeerd	

in	 contanten.	 Om	 de	 effecten	 van	 het	 dividend	 in	 aandelen	 te	

neutraliseren,	heeft	AEGON	11,6	miljoen	aandelen	op	de	open	markt	

ingekocht.	 Het	 over	 2006	 aan	 de	 Algemene	 Vergadering	 van	

Aandeelhouders	voor	 te	stellen	slotdividend	bedraagt	EUR	0,31	per	

gewoon	aandeel,	waarmee	het	dividend	over	2006	in	totaal	uitkomt	

op	 EUR	 0,55,	 een	 stijging	 van	 22	 procent	 ten	 opzichte	 van	 het	

voorgaande	 jaar.	 Het	 slotdividend	 in	 aandelen	 zal	 circa	 5	 procent	

onder	 de	 waarde	 van	 het	 contante	 dividend	 liggen.	 AEGON	 is	

begonnen	om	aandelen	in	te	kopen	om	de	effecten	van	het	dividend	

in	 aandelen	 te	 neutraliseren.	 AEGON	 blijft	 streven	 naar	 dividend-

verhoging,	afhankelijk	van	de	kapitaalpositie	en	de	kasstromen.	

AANDEELHOUDERS

De	internationale	activiteiten	van	AEGON	worden	weerspiegeld	in	de	

geografische	diversiteit	van	het	beleggersbestand.	

Het	beleggersbestand	bestaat	voor	circa	86	procent	uit	institutionele	

beleggers	 (inclusief	 Vereniging	 AEGON)	 en	 voor	 14	 procent	 uit	

particuliere	beleggers.	

Uit	 openbare	 gegevens	 blijkt	 dat	 Vereniging	 AEGON	 de	 enige	

belangrijke	aandeelhouder	is	(met	een	belang	van	meer	dan	5	procent	

in	gewone	aandelen	AEGON).

AEGON HECHT GROTE WAARDE  
AAN DE RELATIE MET BELEGGERS, 
OVERAL TER WERELD

ONTWIKKELING	AANDELENKOERS

In	2006	steeg	de	aandelenkoers	van	AEGON	met	5,0	procent	van	

EUR	 13,75	op	30	december	2005	 tot	EUR	 14,44	op	29	december	

2006.	In	mei	2006	keerde	AEGON	over	2005	een	slotdividend	uit	

van	 EUR	 0,23	 en	 in	 september	 2006	 een	 interim-dividend	 van	

EUR	0,24	over	 2006.	 Inclusief	 het	 in	 2006	uitgekeerde	dividend	

kwam	het	totale	rendement	op	gewone	aandelen	AEGON	in	2006	

uit	 op	 8,7	 procent	 (2005:	 42,8	 procent).	 Ter	 vergelijking:	 het	

totale	 rendement	 op	 de	 Europese	 verzekeringsindex	 (DJ	 Stoxx	

600	Insurance	Index)	bedroeg	20,7	procent	(2005:	34,6	procent)	

en	op	de	S&P	500	Insurance	Index	(in	EUR)	0,5	procent	negatief	

(2005:	30,7	procent).

1	 	Bron	berekening	en	vergelijking	totale	rendementen:	Bloomberg.	
Bij	deze	berekening	is	ervan	uitgegaan	dat	het	dividend	is	herbelegd	in	aandelen	
of	in	de	index.

 

Amerika 

Verenigd Koninkrijk

Overig Europa

Nederland

Overig wereld

VERDELING GEWONE AANDELEN   geschat

36%

20%

17%

26%

1 %

DE	GEWONE	AANDELEN	AEGON	ZIJN	OPGENOMEN		
IN	EEN	AANTAL	BELANGRIJKE	AANDELENINDICES,		
MET	INBEGRIP	VAN:

AEX	 MSCI	Euro	Index

FTSE	Eurotop	100	 S&P	Euro	Index

FTSE	Eurotop	300	 DJ	Euro	Stoxx	50

FTSE4Good	Index	 DJ	Sustainability	Index
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FINANCIËLE	KALENDER

Cijfers	per	aandeel1	(in	EUR)

2006 200� 200� 200� 2002

Hoogste	koers	 15,56 14,25 12,98 13,47 28,89

Laagste	koers	 12,17 9,63 8,24 5,87 9,04

Ultimo	koers	 14,44 13,75 10,03 11,73 11,79

K/W-verhouding	 8,86 8,44 7,27

Cijfers	per	aandeel1	(in	USD)

2006 200� 200� 200� 2002

Hoogste	koers	 18,97 16,78 16,12 14,80 26,00

Laagste	koers	 15,24 12,19 10,41 6,76 8,88

Ultimo	koers	 18,95 16,32 13,71 14,80 12,33

1				Bron:	Bloomberg

FINANCIËLE	KALENDER	2007

8	maart	 Resultaten	over	2006	

26	maart	 Registratiedatum	(peildatum)	voor	uitoefening	
vergader-	en	stemrecht	in	AVvA	op	25	april	

30	maart	 Publicatie	jaarverslag	2006	en	Form	20-F

25	april	 Jaarlijkse	Algemene	Vergadering	van	
Aandeelhouders

26	april	 Ex-dividenddatum	slotdividend	2006

30	april	 Peildatum	voor	dividendgerechtigdheid	
slotdividend	2006

2	mei	 Begin	van	keuzeperiode	slotdividend	2006

9	mei	 Resultaten	over	eerste	kwartaal	2007	en	
Embedded	Value	2006

16	mei	 Einde	van	keuzeperiode	slotdividend	2006

22-23	mei	 Beleggers-	en	analistenconferentie	
(Amsterdam)

23	mei	 Betaalbaarstelling	slotdividend	2006

9	augustus	 Resultaten	over	tweede	kwartaal	2007	

10	augustus	 Ex-dividenddatum	interim-dividend	2007

10	augustus	 Begin	van	keuzeperiode	interim-dividend	
2007	

14	augustus	 Registratiedatum	voor	bepaling	
gerechtigdheid	tot	interim-dividend	2007

31	augustus	 	Afloop	keuzeperiode	voor	uitkering	interim-
dividend	2007	in	contanten	of	in	aandelen

14	september Datum	betaalbaarstelling	interim-dividend	
2007

8	november	 AEGON	publiceert	resultaten	derde	kwartaal	
2007	

26-27	november	 Analisten-	en	beleggersconferentie	(New	York)

FINANCIËLE	KALENDER	2008

6	maart	 Resultaten	over	2007	

23	april	 Jaarlijkse	algemene	vergadering	van	
aandeelhouders

7	mei	 Resultaten	over	eerste	kwartaal	2008		
en	embedded	value	2007

7	augustus	 Resultaten	over	tweede	kwartaal	2008

6	november	 Resultaten	over	derde	kwartaal	2008

CONTACTGEGEVENS	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
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ToelichTing op waarDe nieuwe proDucTie  

en inTern renDemenT op nieuwe proDucTie

waarde nieuwe productie (‘value of new business’, VNB) maakt deel uit 

van de embedded value-rapportage en wordt gezien als een belangrijke 

extra maatstaf van de prestaties. VNB wordt in de verzekeringsindustrie 

veelvuldig gebruikt als maatstaf voor de winstgevendheid van nieuwe 

polissen. De waarde nieuwe productie geeft de contante waarde weer 

van toekomstige uitkeerbare winsten van nieuwe polissen die in een 

bepaalde verslagperiode zijn verkocht. De VNB geeft aan hoeveel winst 

is te verwachten van nieuwe productie, verdisconteerd naar de huidige 

waarde, op basis van aannames over wijzigingen in rentepercentages, 

economische omstandigheden en andere variabelen.

Daarnaast publiceert AEGON zijn intern rendement (‘internal rate of 

return’, IRR) op nieuwe productie. Intern rendement op nieuwe 

productie geeft de discontovoet weer waarbij de contante waarde van 

de uitkeerbare winsten van nieuwe productie gelijk is aan de 

investering in nieuwe productie, d.w.z. het verwachte rendement op 

de initiële investering in nieuwe productie.

AEGON is van mening dat de waarde nieuwe productie tezamen met 

de overige financiële informatie die het regelmatig publiceert, voor 

beleggers en aandeelhouders zinvolle aanvullende informatie kan 

bieden over de activiteiten van AEGON.

VNB en IRR moeten echter niet worden gezien als vervanging voor 

AEGON’s primaire financiële gegevens. De methodiek die AEGON 

gebruikt voor de berekening van de waarde nieuwe productie komt 

overeen met de Europese embedded value-grondslagen. Deze zijn 

beschreven in AEGON’s Embedded Value rapport (uitsluitend 

Engelstalig), dat beschikbaar is op AEGON’s website: www.aegon.com.
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operaTioneel reSulTaaT Vóór BelaSTingen geograFiSch 

Bedragen in miljoenen eur en %

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen 

historische feiten, kunnen verwachtingen zijn zoals bedoeld in de 

U.S. Private Securities Litigation Reform Act. Verwachtingen zijn 

gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management met 

betrekking tot toekomstige ontwikkelingen en hun potentiële 

effecten op de onderneming. Deze mededelingen zijn geen garantie 

dat de toekomstige ontwikkelingen die de onderneming 

beïnvloeden, die zullen zijn die het management verwacht. De 

feitelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de 

verwachtingen. Alle verwachtingen zijn onderhevig aan meerdere 

risico’s en onzekerheden, waaronder de factoren die zijn 

opgenomen in ons Annual Report on Form 20-F, dat beschikbaar is 

op www.aegon.com en www.sec.gov.
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OVER AEGON
AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een  

toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale  

vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten  

bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte  

distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren  

met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON’s hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer  

29.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig  

landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten,  

Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

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. AEGON is voortdurend op zoek naar  

innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

“Op vrijwel elke markt waar ook  
ter wereld is er sprake van een 
groeiende behoefte aan een breder 
aanbod van pensioenproducten. 
Daarom zijn we van mening dat  
wij ons op het juiste moment  
op de juiste markt richten.” 
DonalD J. SheparD, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR




