
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 

meer dan 30.000 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.

Local knowledge. Global power.WWW.AEGON.COM
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Nieuw pensioenfonds in Roemenië
AEGON’s joint venture in Roemenië krijgt 

groen licht om Vital te lanceren, zijn nieuwe 

pensioenfonds, vooruitlopend op de hervorming 

van het pensioensysteem in het land. 

September 2007

Doelstelling 2010 verhoogd
AEGON heeft de doelstelling waarde nieuwe 

productie 2010 verhoogd met 14% tot 1,25 miljard 

euro, na een beter dan verwachte groei in de 

landenunits. November 2007
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De in dit jaaroverzicht opgenomen mededelingen, voor zover geen 

historische feiten, zijn “toekomstgerichte verklaringen” als bedoeld 

in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De 

volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte

verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, 

verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, 

voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en 

soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze 

onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor 

toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en 

aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet 

gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te

herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen 

op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts

verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht 

weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel 

verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken 

verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en 

onzekerheden, zoals onder meer:

wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, 

met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk;

veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen 

de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:

• de frequentie en omvang van wanbetaling in onze 

vastrentende beleggingsportefeuilles; en 

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

bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven 

en de daarmee verband houdende waardedaling van  

aandelen en schuldpapier;

de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers,

levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid 

van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en 

aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende 

rentestanden;

veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, 

waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, 

het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze 

activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van 

bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de 

verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

veranderingen in het beleid van centrale banken en/of

overheden;

rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij 

verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze 

werkwijze te veranderen;

het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, 

toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van 

of vraag naar onze producten beïnvloeden;

ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, 

efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven 

waar te maken; en

de effecten van de toepassing van International Financial 

Reporting Standards op onze gerapporteerde fi nanciële 

resultaten en onze fi nanciële positie.

BELANGRIJKE NOOT MET BETREKKING TOT VERWACHTINGEN

COLOFON
Advies en ontwerp Dart, Amsterdam (NL)

Eindredactie en productie AEGON Group Corporate Communications (NL)

Fotografie Mike Ellis (VK)

Grafische productie Habo DaCosta bv (NL)

Binder Hexspoor (NL)
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Nieuwe partner in Japan 
AEGON gaat een samenwerking aan met 

de Japanse verzekeraar Sony Life. In eerste 

instantie richt de samenwerking zich op 

variabele annuities. Januari 2007 

Wynaendts voorzitter RvB 
AEGON maakt bekend dat Alex Wynaendts, Chief 

Operating Officer van de Groep, voorzitter van de 

Raad van Bestuur wordt als Don Shepard in april 

2008 met pensioen gaat. November 2007 
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Nieuw pensioenfonds in Roemenië 
AEGON’s joint venture in Roemenië krijgt 

groen licht om Vital te lanceren, zijn nieuwe 

pensioenfonds, vooruitlopend op de hervorming 

van het pensioensysteem in het land. 

September 2007 

Doelstelling 2010 verhoogd 
AEGON heeft de doelstelling waarde nieuwe 

productie 2010 verhoogd met 14% tot 1,25 miljard 

euro, na een beter dan verwachte groei in de 

landenunits. November 2007 



BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2007
 

JANUARI 

AEGON gaat samenwerken met de Japanse verzekeraar 

Sony Life. De samenwerking is aanvankelijk gericht op 

variabele annuities. 

MAART 

AEGON voltooit acquisitie van Clark Inc., waarmee de 

commerciële positie van de Groep in de Verenigde 

Staten verder is versterkt. 

AEGON neemt de Nederlandse levensverzekeraar 

OPTAS over, waarmee de positie op de collectieve 

pensioenmarkt in Nederland verder wordt uitgebreid. 

APRIL 

AEGON voltooit de acquisitie van PTE Ergo Hestia, 


waarmee de  pensioenactiviteiten in Polen worden 


versterkt. 


Voormalig minister Karla Peijs treedt toe tot de Raad 

van Commissarissen van AEGON, samen met voormalig 

voorzitter van Unilever, Antony Burgmans. 

MEI 

AEGON maakt bekend dat zijn embedded value, een 

belangrijke maatstaf voor de onderliggende waarde van 

de Groep, in 2006 met acht procent is gestegen tot iets 

meer dan 21 miljard euro. 

AEGON sluit een distributieovereenkomst met Barclays, 

een van de toonaangevende banken in het Verenigd 

Koninkrijk. 

AEGON gaat samen met Industrial Securities uit China 

een joint venture voor vermogensbeheer oprichten, 

daarmee de betrokkenheid bij de Chinese markt 

onderstrepend. 

JUNI 

AEGON-CNOOC ontvangt een vergunning om 


levensverzekeringen te verkopen in de oostelijke 


provincie Zhejiang. In de provincies waarin de joint 


venture nu actief is, wonen meer dan 200 miljoen 


mensen. 


AEGON gaat samen met de toonaangevende fi nanciële 

dienstverlener Taishin uit Taiwan een joint venture 

opzetten voor levensverzekeringen en pensioen

producten. 

JULI 

AEGON spreekt zijn steun uit voor de voorstellen van 

de Europese Commissie voor een nieuwe Solvency II 

richtlijn. Volgens AEGON zal deze richtlijn, indien deze 

wordt aangenomen, de Europese verzekeringsindustrie 

verder versterken. 

AUGUSTUS 

AEGON kondigt een aandeleninkoopprogramma aan 

ter waarde van EUR 1 miljard als integraal onderdeel 

van zijn kapitaalmanagement. Tegelijkertijd verhoogt 

de Groep zijn interim-dividend met 25 procent tot 

0,30 euro per aandeel. 

SEPTEMBER 

AEGON’s joint venture in Roemenië krijgt vier maanden 

voor de officiële introductie van een nieuw pensioen

systeem in dat land het groene licht om Vital op te 

richten, het nieuwe pensioenfonds. 

OKTOBER 

AEGON wordt voor zeven jaar de nieuwe hoofdsponsor 

van AFC Ajax, een van ’s werelds meest bekende 

voetbalclubs. 

NOVEMBER 

AEGON maakt bekend dat Alex Wynaendts, Chief 

Operating Officer van de Groep, Don Shepard zal 

opvolgen als voorzitter van de Raad van Bestuur, als 

deze in april 2008 met pensioen gaat. 

AEGON verhoogt zijn 2010 doelstelling voor de waarde 

nieuwe productie met veertien procent tot 1,25 miljard 

euro, nadat de landenunits beter dan verwachte groei 

hebben laten zien. 

DECEMBER 

AEGON voltooit overeenkomst met Merrill Lynch, 

waardoor het distributienetwerk van de Groep in de 

Verenigde Staten verder wordt uitgebreid. Als 

onderdeel van de overeenkomst neemt AEGON de twee 

levensverzekeringsbedrijven van Merrill Lynch over. 

Overeenkomst met Merrill Lynch Samenwerking met bank in VK 
Door de samenwerkingsovereenkomst van AEGON AEGON is een distributieovereenkomst aangegaan 

met Merrill Lynch, wordt het distributienetwerk met Barclays, een van de toonaangevende banken 

van de Groep in de Verenigde Staten uitgebreid. van het Verenigd Koninkrijk. Mei 2007. 

AEGON neemt tevens de twee levenbedrijven van 

Merrill Lynch over. December 2007. 
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LOCAL KNOWLEDGE GLOBAL POWER
 

AEGON WERELDWIJD 
VESTIGINGEN

 AEGON-VESTIGINGEN  AEGON DIRECT MARKETING SERVICES (ADMS) 

Verenigde Staten — Baltimore, India — Mumbai Australië Italië Thailand 

Cedar Rapids Mexico — Mexico stad Brazilië Japan Verenigd Koninkrijk 

Canada — Toronto Polen — Warschau Canada Mexico Verenigde Staten 

Nederland — Den Haag Slowakije — Bratislava Duitsland Scandinavië Zuid-Korea 

Verenigd Koninkrijk — Edinburgh Spanje — Madrid Frankrijk Spanje 

China — Shanghai Taiwan — Taipei Hongkong Taiwan 

Hongarije — Boedapest Tsjechië — Praag 

TRANSAMERICA RE 

AEGON’s herverzekeringsbedrijf is aanwezig op twaalf locaties: Bermuda, Brazilië, Chili, Frankrijk, Hongkong, Ierland, 

Japan, Mexico, Spanje, Taiwan, Verenigde Staten, Zuid-Korea. 

AMERIKA NEDERLAND 

Netto operationeel resultaat 1.533 miljoen Netto operationeel resultaat 283 miljoen 

Inkomsten genererende beleggingen 221,60 miljard Inkomsten genererende beleggingen 65,78 miljard 

Werknemers Werknemers 15.157  6.200
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 AMERIKA 
GESCHIEDENIS: De geschiedenis van AEGON in Amerika 

gaat terug tot halverwege de 19e eeuw. Transamerica Life 

is sinds 1927 aanwezig in Canada. In 2006 is AEGON in 

Mexico een joint venture aangegaan met Seguros Argos. 

BELANGRIJKSTE BEDRIJVEN: Transamerica Life, 

Transamerica Occidental Life, Stonebridge Life, Life 

Investors, Monumental Life, Western Reserve Life, 

Transamerica Life Canada, Seguros Argos. 

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN: Levens- en 

risicoverzekeringen, individuele spaar- en pensioen

producten, pensioenen en vermogensbeheer, 

institutionele producten, herverzekering. 

www.aegonins.com, www.transamerica.com, 

www.transamerica.ca

 NEDERLAND
 
GESCHIEDENIS: De geschiedenis van AEGON in Nederland 


gaat terug tot de begrafenisfondsen medio 19e eeuw. 


Tegenwoordig is AEGON Nederland een van grootste 


aanbieders van levensverzekeringen en pensioenen.
 

BELANGRIJKSTE BEDRIJVEN: AEGON Levensverzekering, 


AEGON Schadeverzekering, AEGON Bank, TKP Pensioen, 


Unirobe Meeùs, OPTAS.
 

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN: Levens- en 


risicoverzekeringen, individuele spaar- en pensioen

producten, pensioenen en vermogensbeheer, distributie, 


schadeverzekeringen.
 

www.aegon.nl


 VERENIGD KONINKRIJK
 
GESCHIEDENIS: Scottish Equitable, dat in 1994 is over

genomen door AEGON, is opgericht in 1831.
 

BELANGRIJKSTE BEDRIJVEN: AEGON Scottish Equitable, 


AEGON Asset Management, Guardian Assurance.
 

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN: Levens- en 


risicoverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, 


distributie. 


www.aegon.co.uk
 

CENTRAAL- EN OOST-EUROPA 
GESCHIEDENIS: AEGON begaf zich in 1992 op de Centraal- 

en Oost-Europese markt met de overname van het 

voormalige Hongaarse staatsverzekeringsbedrijf Állami 

Biztosító. Naderhand zijn de activiteiten uitgebreid naar: 

Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. 

BELANGRIJKSTE BEDRIJVEN: AEGON Polen, AEGON 

Hongarije, AEGON Tsjechië, AEGON Slowakije, BT-AEGON 

(Roemenië). 

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN: Levens- en 

risicoverzekeringen, individuele spaar- en pensioen

producten, pensioenen en vermogensbeheer, schade

verzekeringen. 

www.aegon.cz, www.aegon.hu, www.aegon.pl, 

www.aegon.sk, www.btaegon.ro 

OVERIGE EUROPESE LANDEN
 
GESCHIEDENIS: In Spanje is AEGON sinds 1980 actief, 


terwijl het samenwerkingsverband met de Franse 


verzekeraar La Mondiale dateert van 2002. In Spanje 


heeft AEGON nu distributieovereenkomsten met vier 


regionale spaarbanken.
 

BELANGRIJKSTE BEDRIJVEN: AEGON Seguros de Vida, 


AEGON Seguros Salud, CAM AEGON Holding Financiero, 


CAN Vida y Pensiones, Caja Badajoz Vida y Pensiones, 


La Mondiale Participations (35%).
 

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN: Levens- en 


risicoverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer.
 

www.aegon.es, www.lamondiale.com


 AZIË 
GESCHIEDENIS: AEGON begon in Taiwan in 1992 in de 


vorm van een greenfield, waarna activiteiten in China, 


Japan en India volgden.
 

BELANGRIJKSTE BEDRIJVEN: AEGON-CNOOC (China), 


AEGON Life Insurance (Taiwan).
 

BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN: Levens- en 


risicoverzekeringen, pensioenen.
 

www.aegon-cnooc.com, www.aegon.com.tw

 VERENIGD KONINKRIJK  OVERIGE LANDEN 

Netto operationeel resultaat 275 miljoen Netto operationeel resultaat 60 miljoen 

Inkomsten genererende beleggingen 72,56 miljard Inkomsten genererende beleggingen 10,92 miljard 

Werknemers Werknemers4.990  3.876 
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AEGON WERELDWIJD 

PRODUKTGROEPEN 1 

LEVENS- EN 

RISICOVERZEKERINGEN 

AEGON is een van de grootste aanbieders van levens- en risicoverzekeringen en bedient over de hele 

wereld miljoenen klanten. AEGON heeft een breed scala aan traditionele, tijdelijke en doorlopende 

levensverzekeringen, universal life-producten, alsook individuele en collectieve risicoverzekeringen, 

inclusief ongevallen- en ziektekostenverzekeringen. Het afgelopen jaar bedroeg de operationele winst 

vóór belastingen van levens- en risicoverzekeringen EUR 1,332 miljard; een stijging van 15% ten 

opzichte van 2006 en deze groep vormt ruim 49% van het operationele resultaat vóór belastingen. 

INDIVIDUELE SPAAR- EN 

PENSIOENPRODUCTEN 

AEGON helpt particulieren en gezinnen in de hele wereld om te sparen voor hun pensioen. Dit wordt 

steeds belangrijker naarmate de mensen in veel landen langer leven en gezond blijven. In de 

Verenigde Staten en elders biedt AEGON een uitgebreid pakket spaar- en pensioenproducten, 

inclusief beleggingsfondsen in het retail-segment en vaste en variabele annuities. Individuele spaar- 

en pensioenproducten vormen ongeveer 19% van het operationeel resultaat vóór belastingen van 

de Groep. 

PENSIOENEN EN Pensioenen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van AEGON, niet alleen in de 

VERMOGENSBEHEER gevestigde Amerikaanse, Nederlandse en Britse markten, maar ook in nieuwe, opkomende markten 

zoals in Centraal- en Oost-Europa. Pensioenen en vermogensbeheer vertegenwoordigen circa 17% 

van het operationeel resultaat vóór belastingen. 

INSTITUTIONELE PRODUCTEN AEGON richt zich niet alleen op particulieren, maar ook op institutionele klanten, zoals banken, 

pensioenfondsen, gemeenten en particuliere ondernemingen. Tot het aanbod van AEGON behoren 

institutionele gegarandeerde producten voor institutionele beleggers, zoals guaranteed investment 

contracts en financieringsovereenkomsten, alsook vermogensbeheer, administratieve diensten en 

risicobeheer voor niet in de balans opgenomen posten en bank-owned en corporate-owned 

levensverzekeringen. In 2007 vertegenwoordigde institutionele producten 13% van het operationeel 

resultaat vóór belastingen. 

HERVERZEKERING AEGON USA biedt een reeks leven- en annuity-herverzekeringsproducten aan. Het kernproduct, 

overlijdensrisicoverzekeringen, wordt primair aangeboden via co-assurantie, maar is ook 

beschikbaar als product dat jaarlijks verlengd kan worden. In 2007 droeg het herverzekeringsbedrijf 

SCHADEVERZEKERINGEN 

voor 5% bij aan het operationeel resultaat vóór belastingen. 

Conform de algemene bedrijfsstrategie concentreert AEGON zich op zijn voornaamste activiteiten: 

levensverzekeringen, pensioenen en spaar- en beleggingsproducten. De Groep biedt in Nederland 

en in Hongarije echter ook op beperkte schaal schadeverzekeringen aan, met name auto-, 

aansprakelijkheids-, inboedel- en brandverzekeringen. Schadeverzekeringen vormden 2% van het 

operationeel resultaat vóór belastingen van de Groep. 

OMZET EN DISTRIBUTIE 

AEGON werkt via verschillende distributiekanalen, waaronder tussenpersonen en onafhankelijke financieel adviseurs. AEGON bedrijven bieden 

ook online en via worksite marketing en directe verkoop diensten aan. In veel landen spelen banken een belangrijke rol bij de verkoop van 

verzekeringen, met name in Spanje, Frankrijk, de Verenigde Staten en China. Om die reden heeft AEGON de afgelopen jaren het bancaire 

distributienetwerk uitgebreid met nieuwe samenwerkingsverbanden in China, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

1 De cijfers over 2006 zijn op een pro forma basis. Zie pagina 25 voor details. 
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AEGON biedt levens- en risicoverzekeringen aan in alle landen waar de Groep actief is. AEGON heeft 

belangrijke levensverzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk en maakt een snelle groei door in opkomende markten in Azië, Amerika en Midden- en +0� 
Oost-Europa. Tot de verzekeringsmaatschappijen van AEGON behoren enkele van de bekendste 

merken in de verzekeringssector, zoals Transamerica in de Verenigde Staten, AEGON Scottish 

Equitable in het Verenigd Koninkrijk en AEGON in Nederland. 

AEGON biedt individuele spaar- en pensioenproducten aan in de gevestigde markten: de Verenigde 

Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is er ook in andere landen sprake van een 

snelle groei op het gebied van variabele annuities, spaarproducten en beleggingsfondsen. Dankzij (0� 
een combinatie van sterke economische groei en stijgende persoonlijke welvaart heeft AEGON de 

afgelopen jaren zijn activiteiten in Azië, Amerika en Centraal- en Oost-Europa kunnen uitbreiden. 

Wereldwijd vormen pensioenen een kernonderdeel van de activiteiten van AEGON. Aangezien 

mensen steeds langer leven en overheden de verantwoordelijkheid voor de pensioenvoorziening 

steeds meer bij de particuliere sector leggen, verwacht AEGON dat de vraag naar pensioenen zal (.� 
blijven groeien. De Groep heeft een sterk en groeiend pensioenbedrijf in de Verenigde Staten, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast neemt de vraag ook in andere regio’s toe, onder 

meer in China en in Centraal- en Oost-Europa, wat voor AEGON nieuwe kansen biedt. 

AEGON USA verkoopt allerlei institutionele producten aan pensioenfondsen, geldmarktfondsen en 

gemeenten in de VS, maar ook aan beleggers buiten de Verenigde Staten. Hieronder vallen onder 

meer bank-owned en corporate-owned levensverzekeringen. 
(*� 

AEGON USA biedt niet alleen in de Verenigde Staten herverzekeringsdiensten aan, maar via de 

business unit Transamerica Reinsurance ook in Azië en Latijns-Amerika. Transamerica Reinsurance 

is actief in Bermuda, Brazilië, Chili, Frankrijk, Hongkong, Ierland, Japan, Mexico, Spanje, Taiwan, de ,� 
Verenigde Staten en Zuid-Korea. 

AEGON biedt zowel in Nederland als in Hongarije een aantal schadeverzekeringen aan. Over het 

algemeen biedt AEGON dergelijke verzekeringen alleen aan wanneer dat bevorderlijk is voor de 

distributie van de producten van de Groep. )� 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER
 

Donald J. Shepard 

VOORZITTER VAN 
DE RAAD VAN BESTUUR 

GEACHTE LEZER, 

AEGON heeft het afgelopen jaar 

belangrijke vooruitgang geboekt. 

We hebben onze strategie consistent 

voortgezet en zijn blijven streven naar 

winstgevende groei, versterking van 

onze distributiecapaciteit en 

uitbreiding van onze schaalgrootte. 

Tevens hebben we mogelijkheden tot 

internationale uitbreiding benut. 

Het doet mij genoegen u namens de Raad van Bestuur 

mijn laatste Jaaroverzicht aan te bieden. Het geeft een 

beeld van de vooruitgang die we in 2007 hebben geboekt 

om AEGON’s positie als toonaangevende, internationale 

aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en 

aanverwante beleggingsproducten verder te versterken. 

Net als u hebben ook wij de recente onrust op de financiële 

markten nauwlettend gevolgd. De turbulentie was het 

gevolg van de subprime crisis in de Verenigde Staten en 

de daaruit voortvloeiende negatieve effecten op de 

internationale kredietmarkten. Met in gedachten dat 

AEGON maar iets meer dan twee procent van zijn 

beleggingsportefeuille voor algemene rekening heeft 

belegd in subprime gerelateerde beleggingen, heeft de 

Groep in 2007 geen materiële afwaarderingen gedaan op 

zijn portefeuille. Het grootste deel van AEGON’s subprime 

beleggingen heeft een AAA of AA waardering. 

SOLIDE PRESTATIE 

De solide prestaties die AEGON’s bedrijven in Amerika, 

Europa en Azië hebben geleverd, hebben in 2007 geleid 

tot een toename van het netto onderliggend resultaat met 

vier procent. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen 

is ten opzichte van het voorgaande jaar met zeven procent 

gestegen. Omdat de landenunits een beter dan verwachte 

groei hebben laten zien, heeft AEGON zijn 2010 doelstelling 

voor de waarde nieuwe productie met veertien procent 

verhoogd tot 1,25 miljard euro. De waarde nieuwe productie 

is in 2007 uitgekomen op 927 miljoen euro. Dit betekent 

het vierde achtereenvolgende jaar waarin de waarde 

nieuwe productie is gegroeid. 

De voltooiing van het aandeleninkoopprogramma van één 

miljard euro in november en de stijging van AEGON’s 

totale dividend voor 2007 met dertien procent tot 0,62 

euro per gewoon aandeel bevestigen onze sterke cash 

flow en solide kapitaalpositie. We hebben voldoende 

kapitaal beschikbaar om onze activiteiten autonoom te 

laten groeien en tegelijkertijd acquisities na te streven die 

passen binnen onze gedisciplineerde prijsstelling. 
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GROEIENDE PENSIOENMARKT BEDIENEN 

Wij zijn van mening dat AEGON de juiste stappen zet om 

aan de zich ontwikkelende vraag naar pensioenproducten 

bij klanten te kunnen voldoen. We doen dit door 

innovatieve, op de behoefte toegesneden producten en 

diensten aan te bieden op zowel onze bestaande als de 

opkomende markten. 

De introductie in het Verenigd Koninkrijk van ‘5 for Life’, 

een variabel annuity-product dat oorspronkelijk is 

ontwikkeld in de Verenigde Staten, is een heel goed 

voorbeeld van hoe we binnen AEGON beschikbare kennis 

gebruiken om op alle markten waar we actief zijn de 

mogelijkheden te benutten die zich voordoen doordat 

mensen tegenwoordig gedurende een langere periode 

gepensioneerd zijn.  

Een ander voorbeeld hiervan is AEGON USA, dat onze 

nieuwe samenwerking met Sony Life ondersteunt om 

variabele annuity-producten te ontwikkelen voor de 

Japanse markt. Hiermee lost AEGON zijn ambitie in om 

actief te worden op de op één na grootste markt voor 

levensverzekeringen en aanverwante producten. 

Op een vergelijkbare manier ondersteunt AEGON UK ons 

nieuwe bedrijf in India, waar we binnenkort levens

verzekerings- en vermogensbeheerproducten zullen gaan 

aanbieden samen met onze partner Religare. 

Wij zijn van mening dat deze benadering van internationale 

coördinatie AEGON een duidelijk concurrentievoordeel 

oplevert en ons helpt om de mogelijkheden op de zich zo 

snel ontwikkelende markten te benutten. 

In Centraal- en Oost-Europa heeft AEGON zijn positie op 

de opkomende pensioenmarkten verder versterkt met de 

overname van PTE Ergo Hestia in Polen en met de start 

van onze nieuwe joint venture in Roemenië, waar we 

samen met Banca Transilvania een pensioenbedrijf hebben 

opgezet. 

In Nederland hebben we onze collectieve pensioen

activiteiten verder uitgebouwd met de acquisitie van 

OPTAS, een pensioenaanbieder voor havenwerkers in 

Rotterdam en Amsterdam. 

DISTRIBUTIE UITGEBOUWD 

In 2007 hebben we bovendien AEGON’s uitgebreide 

distributienetwerk – een belangrijke motor achter de groei 

in onze bestaande markten en in de opkomende markten – 

verder versterkt. 

In mei is AEGON een samenwerking aangegaan met 

Barclays in het Verenigd Koninkrijk om zijn producten af te 

zetten via Barclays’ netwerk van ongeveer negenhonderd 

financiële planners. 

In juni hebben we een nieuwe samenwerkingsovereen

komst aangekondigd met het toonaangevende banken

conglomeraat Taishin in Taiwan. Deze groep heeft meer dan 

vier miljoen klanten en meer dan tweehonderd vestigingen 

in het gehele land. In China werken wij samen met Industrial 

Securities aan de vorming van een nieuwe vermogensbeheer 

joint venture, daarmee de betrokkenheid van AEGON bij 

deze belangrijke groeimarkt onderstrepend. 

In Spanje heeft AEGON een vierde samen

werkingsovereenkomst gesloten met een van de regionale 

spaarbanken, Caja Cantabria. De vier overeenkomsten 

tezamen geven AEGON toegang tot ongeveer 3,5 miljoen 

klanten via meer dan 1.800 bankkantoren in het land. 

Een van de doelstellingen die AEGON zich heeft gesteld 

voor de Verenigde Staten is om een toonaangevende 

aanbieder van levensvezekerings- en variabele annuity

producten te blijven in het brokerage distributiekanaal. In 

lijn met deze ambitie is AEGON in 2007 een strategische 

samenwerking aangegaan met Merrill Lynch, met 16.000 

adviseurs ’s werelds toonaangevende brokerage house. 

Als onderdeel van deze samenwerking, die in augustus 

werd aangekondigd en in december werd afgerond, heeft 

AEGON tevens de twee levensverzekeringsbedrijven van 

Merrill Lynch overgenomen. Verder heeft AEGON in maart 

met de acquisitie van Clark Inc. een belangrijke stap gezet 

om zijn positie op de markt voor bank-owned en corporate-

owned levensverzekeringen te versterken. 

GESTAGE UITBREIDING 

De internationale uitbreiding van AEGON naar gebieden 

waar wij denken op lange termijn duurzame en 

winstgevende groei te kunnen behalen, blijft een 
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belangrijke strategische doelstelling voor de Groep. Naast 

de uitbreiding in Centraal- en Oost-Europa en het betreden 

van de Japanse en Indiase markt, heeft AEGON-CNOOC 

een nieuwe vergunning gekregen om actief te worden in 

een van de opkomende kustprovincies in het oosten van 

China. Inclusief deze provincie Zhejiang kan AEGON

CNOOC nu in potentie meer dan 200 miljoen mensen 

bedienen in een van ’s werelds snelst groeiende 

economieën. 

CONCLUSIE 

Laat mij eindigen met een persoonlijke opmerking. Zoals 

in november is aangekondigd, zal ik op 23 april 2008 

terugtreden als voorzitter van de Raad van Bestuur, in 

overeenstemming met mijn arbeidsovereenkomst die 

voorschrijft dat ik in het jaar waarin ik 62 word met 

pensioen ga. 

Ik ben blij met de keuze van de Raad van Commissarissen 

om Alex Wynaendts als mijn opvolger te benoemen om 

voort te bouwen op de vooruitgang die we de afgelopen 

jaren hebben gemaakt. Het was een genoegen om met 

Alex en onze collega in de Raad van Bestuur, Jos Streppel, 

de balanspositie van AEGON te verbeteren, het 

distributienetwerk van de Groep te versterken en AEGON’s 

positie in zowel onze bestaande als in de opkomende 

markten van Azië en Centraal- en Oost-Europa uit te 

breiden. Vandaag de dag verkeert AEGON in een nog 

sterkere positie om groei te bereiken op de belangrijkste 

levensverzekerings- en pensioenmarkten ter wereld. 

Ik wil graag mijn dank uitspreken aan de Raad voor 

Commissarissen dat ze mij de kans heeft geboden 

AEGON te leiden tijdens wat bleek een opwindende tijd te 

zijn voor onze industrie. Ik wil ook graag de 

managementteams in Europa, Amerika en Azië bedanken, 

alsmede onze toegewijde medewerkers die zich dagelijks 

inspannen om waarde te creëren voor onze aandeelhouders 

en voor de betere toekomst die onze klanten verwachten 

én verdienen. 

Donald J. Shepard 

VOORZITTER VAN 
DE RAAD VAN BESTUUR 
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STRATEGIE IN ACTIE
 

AEGON is een van de grootste levens- en pensioen

verzekeraars ter wereld en een toonaangevende 

aanbieder van beleggingsproducten. 

AEGON’s hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. 

Wereldwijd is AEGON actief in meer dan twintig landen. De 

Groep heeft ruim 30.000 medewerkers en bedient 

ongeveer veertig miljoen klanten. AEGON is zo 

gestructureerd dat het de lokaal aanwezige kennis en 

expertise kan combineren met de kracht van zijn groeiende 

wereldwijde organisatie. 

AEGON is ontstaan in 1983 uit een fusie van twee 

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen, AGO en Ennia. 

Maar de historie van AEGON gaat terug tot het midden 

van de negentiende eeuw, toen de voorgangers van de 

Groep begrafenispolissen verkochten aan klanten die zich 

wilden verzekeren van een gepaste begrafenis voor hun 

familie. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 

gaat de geschiedenis van AEGON eveneens meer dan 

honderdvijftig jaar terug. 

Vandaag de dag is AEGON een wereldwijd opererende 

onderneming, met inkomsten genererende beleggingen 

van meer dan 370 miljard euro en omvangrijke activiteiten 

in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk, alsmede in nieuwe, opkomende markten in 

Azië, Amerika en Centraal- en Oost-Europa. 

AEGON’S BEDRIJFSSTRATEGIE
 

AEGON heeft een doelgerichte bedrijfsstrategie, die er op 

is gericht blijvende waarde te creëren voor alle 

belanghebbenden: medewerkers, zakenpartners, klanten 

en aandeelhouders, alsmede de samenleving waarin de 

Groep wereldwijd actief is. 

AEGON richt zich op zijn kernactiviteiten, streeft naar 

duurzame en winstgevende groei en maakt gebruik van 

een breed scala aan distributiekanalen om te verzekeren 

dat klanten toegang kunnen hebben tot de financiële 

producten van de Groep op een wijze die hen het beste 

past. AEGON’s bedrijfsstrategie is opgebouwd uit vijf 

basisprincipes:

 AEGON legt zich toe op zijn kernactiviteiten;

 AEGON voorziet in lokale behoeften met mondiale 

expertise;

 AEGON streeft naar duurzame, winstgevende groei;

 AEGON streeft naar een leidende positie;

 AEGON wil graag uitbreiden in landen die een boven 

gemiddelde groeipotentie hebben. 
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STRATEGIE IN ACTIE 

HET VERANDERENDE PENSIOENLANDSCHAP
 

Op dit moment is de gemiddelde West-Europeaan al 

een kwart van zijn leven gepensioneerd; 

Een kind dat vandaag wordt geboren zal naar alle 

waarschijnlijkheid zes jaar langer leven dan zijn ouders 

en bijna twintig jaar langer dan zijn grootouders; 

Volgens recent onderzoek denken minder dan twee van 

elke vijf Britten dat ze genoeg sparen om henzelf en 

hun familie een onbezorgde oude dag te bezorgen; 

In 2050 zijn er meer dan 430 miljoen Chinezen van 60 

jaar of ouder. Dat is meer dan de gehele bevolking van 

de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland bij elkaar; 

In India telt de middenklasse op dit moment meer dan 

350 miljoen mensen en dat aantal kan uitgroeien tot 

500 miljoen in 2010; 

Naar schatting 48 miljoen middenklasse huishoudens 

in de Verenigde Staten zeggen dat hun levens

verzekeringen onvoldoende zijn. 

AMBITIEUZE DOELSTELLING 

In november 2007 heeft AEGON zijn doelstelling 2010 550 miljoen euro in 2005. In 2007 is de waarde nieuwe 

voor de waarde nieuwe productie verhoogd, een productie gestegen met twintig procent tot een 

weerspiegeling van het vertrouwen dat de Groep heeft in recordhoogte van 927 miljoen euro, AEGON’s vierde 

het groeipotentieel van zijn kernactiviteiten. AEGON achtereenvolgende jaar van groei waarde nieuwe 

streeft er naar de waarde nieuwe productie in 2010 te productie. 

hebben verhoogd tot 1,25 miljard euro, vergeleken met 

AEGON’s doelstellingen waarde nieuwe productie Munt- 2005 Oud Nieuw Nieuw vs oud 
In miljoenen eenheid gerealiseerd 2010 1 2010 % wijziging 

AEGON Groep EUR 550 1.100 1.250 +14% 

Amerika USD 340 625 730 +17% 

Nederland EUR 39 82 82 Ongewijzigd 

Verenigd Koninkrijk GBP 67 158 213 +35% 

Azië EUR 83 98 105 +7% 

Centraal- en Oost-Europa EUR 27 74 100 +35% 

Overige Europese landen EUR 30 111 147 +32% 

1 Oorspronkelijk gepubliceerd in november 2006. 
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Hoofdstuk twee ONZE STRATEGIE 

WAAR AEGON IN DE TOEKOMST GROEI VERWACHT
 

AEGON is van mening dat zijn kernactiviteiten, 

levensverzekeringen, pensioenen en lange termijn spaar- 

en beleggingsproducten, de komende jaren significante 

groeimogelijkheden hebben. In grote delen van de wereld 

worden mensen gezonder ouder. Het aantal werkenden 

dat beschikbaar is om pensioensystemen te financieren 

wordt kleiner en overheden, met name in Europa, 

verschuiven de verantwoordelijkheid voor het financieren 

van de oudedagsvoorziening meer en meer naar de private 

sector. Schattingen wijzen uit dat in Europa in 2050 de 

beroepsbevolking met twintig procent zal zijn gedaald. 

Tegelijkertijd zal het aantal 65-plussers met niet minder 

dan tachtig procent zijn gestegen. Volgens het 

Amerikaanse Center for Health Statstics is de gemiddelde 

levensverwachting voor mannen en vrouwen in de 

Verenigde Staten gestegen van 50 jaar aan het begin van 

de twintigste eeuw tot bijna 78 jaar vandaag de dag. 

Deze veranderingen zorgen voor een toenemende vraag 

naar de kernproducten van AEGON. Een langere 

levensverwachting betekent ook dat veel mensen hun 

pensioenvermogen gedurende een langere periode dan in 

het verleden moeten beheren. Op de volwassen markten 

van West-Europa, Noord-Amerika en Japan treedt 

daardoor een fundamentele verschuiving op van het 

simpelweg sparen voor een pensioen naar het beheren 

van dit gespaarde vermogen voor een steeds kostbaarder 

oude dag. Daar komt nog bij dat in de komende paar jaar 

wereldwijd miljoenen ‘babyboomers’ met pensioen zullen 

gaan, waardoor miljarden euro’s aan opgebouwd 

pensioenvermogen en spaargeld zullen vrijkomen. In 

Japan bijvoorbeeld, zal in de komende drie jaar naar 

schatting 50 biljoen yen (ongeveer 320 miljard euro) aan 

lange termijn spaargeld vrijkomen, doordat ongeveer acht 

miljoen mensen met pensioen gaan. 

Het vooruitzicht van sterke, duurzame groei beperkt zich 

niet tot AEGON’s bestaande markten. In landen als China 

en India, alsmede in Centraal- en Oost-Europa, zal de vraag 

eveneens toenemen, als gevolg van de recente 

economische groei, de hogere welvaart en de opkomst 

van een nieuwe, hardwerkende middenklasse. 

Om op deze mogelijkheden te kunnen inspelen, heeft 

AEGON in deze regio’s de afgelopen jaren een groot aantal 

internationale activiteiten opgebouwd. Naast de grootste 

markten – de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk – is AEGON op dit moment actief in vijf landen 

in Centraal- en Oost-Europa, heeft het recent samen

werkingsovereenkomsten gesloten in India en Japan en 

heeft het via zijn joint venture met China National Offshore 

Oil Corporation (CNOOC) vestigingen in provincies die bij 

elkaar zo’n tweehonderd miljoen inwoners tellen. 
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STRATEGIE IN ACTIE 

HOE HEEFT AEGON ZIJN STRATEGIE VORIG JAAR 


IN PRAKTIJK GEBRACHT? 


AEGON heeft zijn activiteiten internationaal uitgebreid door te 


investeren in landen die een meer dan gemiddelde groei bieden.
 

AEGON heeft in 2007 zijn bedrijf in Polen verder 

versterkt door de acquisitie van PTE Ergo Hestia af te 

ronden en dit fonds te laten fuseren met pensioen

bedrijf PTE Skarbiec-Emerytura. Gezamenlijk zijn 

PTE Ergo Hestia en PTE Skarbiec-Emerytura het vijfde 

pensioenbedrijf van Polen, met meer dan 800.000 

deelnemers en ongeveer 1,7 miljard euro aan beheerd 

vermogen. 

AEGON heeft de activiteiten in China verder uitgebreid 

met een vergunning voor de oostelijke provincie 

Zhejiang en door een nieuwe vermogensbeheer joint 

venture op te zetten met Industrial Securities, een van 

de toonaangevende financiële instellingen van China. 

AEGON-CNOOC is nu gevestigd op negen verschillende 

locaties en kan in potentie meer dan tweehonderd 


miljoen mensen bedienen. 


In Roemenië kreeg AEGON het groene licht voor het 

nieuwe pensioenfonds van BT AEGON. BT AEGON – een 

joint venture van AEGON en Banca Transilvania, de 

vierde commerciële bank van het land – heeft het 

pensioenfonds geïntroduceerd omdat Roemenië begin 

2008 een nieuwe verplicht, privaat beheerd pensioen

schema heeft ingevoerd. 

De afgelopen paar jaar heeft AEGON zijn internationale 

aanwezigheid significant uitgebreid door nieuwe 

opkomende markten met een hoge groei te betreden, 

zoals China, Mexico, India en landen in Centraal- en 

Oost-Europa. Op dit moment is AEGON aanwezig in 

meer dan twintig markten in Amerika, Europa en Azië. 

AEGON heeft de samenwerking met toonaangevende banken 

versterkt om zo veel mogelijk klanten te bereiken. 

In de loop van het jaar heeft AEGON de acquisitie van 

Clark Inc. afgerond, een distributiekanaal voor bank-

owned en corporate-owned levensverzekeringen in de 

Verenigde Staten. De Groep is verder in de Verenigde 

Staten een nieuwe strategische samenwerkings

overeenkomst aangegaan met fi nanciële dienstverlener 

Merrill Lynch, waardoor de positie op de snelgroeiende 

markt voor variabele annuities verder kon worden 

versterkt. 

AEGON is een samenwerking aangegaan met Barclays 

Bank, een van de toonaangevende banken in het 

Verenigd Koninkrijk. Door deze overeenkomsten komt 

een aantal geselecteerde AEGON producten via het 

landelijke netwerk van ruim negenhonderd fi nanciële 

planners van deze bank beschikbaar voor klanten van 

Barclays. 

In juni heeft AEGON aangekondigd samen met Taishin 

Financial Holdings in Taiwan een joint venture voor 

levensverzekeringen en pensioenen op te gaan zetten. 

Taishin is een van de grootste fi nanciële dienst

verleners van Taiwan met meer dan vier miljoen 

klanten en zo’n driehonderd vestigingen in het 

hele land. 

In Spanje heeft AEGON een vierde distributie

overeenkomst gesloten met een van de regionale 

spaarbanken, Caja Cantabria, actief in het noorden 

van het land. Deze overeenkomst meegerekend, heeft 

AEGON toegang tot ongeveer 1.800 bankkantoren 

over geheel Spanje en meer dan 3,5 miljoen 

potentiële klanten. 
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Hoofdstuk twee ONZE STRATEGIE 

AEGON speelt in op nieuwe mogelijkheden voor levens

verzekeringen, pensioenen en lange termijn beleggingsproducten. 

AEGON gaat samenwerken met Sony Life, een van de 

toonaangevende levensverzekeraars in Japan. Deze 

samenwerking geeft AEGON toegang tot de op één na 

grootste markt voor levensverzekeringen in de wereld. 

AEGON heeft de Nederlandse levensverzekeraar OPTAS 

overgenomen, waarmee het collectieve pensioenbedrijf 

in Nederland verder werd versterkt en AEGON 

Nederland de nummer 1 positie bereikte. 

AEGON is in de Verenigde Staten een nieuwe 

strategische samenwerkingsovereenkomst aangegaan 

met financiële dienstverlener Merrill Lynch. Als 

onderdeel van deze overeenkomst heeft AEGON de 

twee levensverzekeringsbedrijven van Merrill Lynch in 

de Verenigde Staten overgenomen. Daarnaast geeft de 

overeenkomst AEGON toegang tot het uitgebreide 

distributienetwerk van Merrill Lynch, wat vooral van 

belang is voor variable annuities. 

AEGON geeft 1,9 miljard euro terug aan aandeelhouders, 

als onderdeel van een efficiënt kapitaalmanagement. 

In augustus 2007 heeft AEGON aangekondigd dat het Daarnaast heeft AEGON zijn dividend over 2007 

eigen aandelen zou inkopen ter waarde van 1 miljard verhoogd met dertien procent tot 0,62 euro per 

euro. Aan het eind van het jaar had de Groep in totaal aandeel. In 2006 had AEGON zijn dividend al verhoogd 

99,8 miljoen eigen aandelen ingekocht, inclusief 25.2 tot 0,55 euro per aandeel tegenover 0,45 euro het jaar 

miljoen aandelen die zijn ingekocht als onderdeel van ervoor. 

het beleid van de Groep om aandelen in te kopen om 

het verwateringseffect te neutraliseren van het in 

aandelen uitgekeerde dividend. Nog eens acht miljoen 

aandelen zijn ingekocht ter dekking van optierechten. 
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STRATEGIE IN ACTIE 

DOELSTELLINGEN VOOR  2010
 
AEGON heeft voor zichzelf heel duidelijke targets geformuleerd voor 2010 ten aanzien van financiële prestaties én strategische doelstellingen. 

DOELSTELLINGEN 2010 

Waarde nieuwe productie verhogen tot EUR 1,25 miljard 

ten opzichte van 2005 (EUR 550 miljoen). 

Waarde nieuwe productie verhogen naar USD 730 miljoen. 

Waarde nieuwe productie verdubbelen naar EUR 82 miljoen. 

Productie levensverzekeringen naar 8% tot 10% per jaar. 

Waarde nieuwe productie verhogen naar GBP 213 miljoen. 

Marges nieuwe productie verhogen naar 22%. 

Marktaandeel van 10% verwerven. 

Minimaal aandeel van 30%-35% van totale waarde nieuwe 

productie. 

Waarde nieuwe productie verhogen tot EUR 100 miljoen. 

Waarde nieuwe productie in Spanje en Frankrijk verhogen naar 

EUR 147 miljoen. 

FINANCIËLE EN STRATEGISCHE 
DOELSTELLINGEN 

Groep 

AEGON Amerika 

AEGON Nederland 

AEGON UK 

AEGON Overige landen 

Centraal- en Oost-Europa 

Overige Europese landen 

PRESTATIES 2007 

Waarde nieuwe productie +20% naar EUR 927 miljoen.
 

Waarde nieuwe productie USD 581 miljoen.
 

Waarde nieuwe productie EUR 51 miljoen.
 

Verkoop nieuwe levensverzekeringen +5%.
 

Waarde nieuwe productie GBP 157 miljoen.
 

Marges nieuwe productie 20,5%.
 

Marktaandeel 7,9% (3e kwartaal 2007).
 

’Overige landen’ vertegenwoordigden 24% van totale 


waarde nieuwe productie.
 

Waarde nieuwe productie EUR 72 miljoen.
 

Waarde nieuwe productie EUR 71 miljoen.
 

OVERIGE STRATEGISCHE 

DOELSTELLINGEN 

AEGON blijft investeren in kernproducten om 

in te spelen op nieuwe kansen op de markt van 

levensverzekeringen, pensioenen en spaar- en 

beleggingsproducten; 

AEGON zoekt naar manieren om zijn distributie

netwerk te versterken en uit te breiden, met name 

via banken; 

AEGON zoekt naar kansen om zijn inter

nationale aanwezigheid uit te breiden in 

markten met een bovengemiddelde groei; 

AEGON streeft met name naar organische 

groei, maar voert een selectief overname

beleid ter versterking van de positie van de 

Groep in bepaalde markten, zoals Oekraïne, 

Turkije, Duitsland en Zuid-Korea. 
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AEGON GROEP Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Joseph B.M. Streppel 

CFO EN LID 
RAAD VAN BESTUUR 

“AEGON heeft in 2007 opnieuw een zeer 

solide resultaat behaald, ondanks moeilijke 

marktomstandigheden en een zwakkere 

Amerikaanse dollar. Onze aanhoudend 

sterke financiële positie bewijst dat het 

risico- en kapitaalmanagement van de 

Groep gedurende het jaar doeltreffend 

is geweest.“ 

“Dankzij beter dan verwachte prestaties van onze bedrijven 

in Amerika, Europa en Azië kon AEGON in 2007 bovendien 

voor het vierde jaar op rij een groei in de waarde nieuwe 

productie rapporteren. AEGON ligt dus goed op koers ten 

opzichte van de doelstelling voor 2010” 

AEGON heeft in 2007 een solide resultaat behaald, 

ondanks een zwakkere Amerikaanse dollar en moeilijke 

marktomstandigheden. De verkoop van nieuwe levens

verzekeringen steeg met 7% tot EUR 3.274 miljoen, terwijl 

het onderliggend resultaat vóór belastingen (waarin het 

effect van korte termijn schommelingen op de financiële 

markten niet tot uitdrukking komt) met 9% toenam tot 
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EUR 2,639 miljoen. De nettowinst daalde met 20% tot 

EUR 2,551 miljoen, vooral als gevolg van eenmalige 

opbrengsten in Nederland in 2006. 

De waarde nieuwe productie, een belangrijke maatstaf 

voor toekomstige winstgevendheid, steeg met 20% tot 

een record van EUR 927 miljoen. Ten opzichte van de 

aangescherpte doelstelling van EUR 1,25 miljard voor 2010 

ligt AEGON goed op koers. De stijging was grotendeels te 

danken aan de sterke bijdragen van AEGON’s belangrijkste 

landenunits, met name het Verenigd Koninkrijk, en van de 

opkomende markten in Azië en Centraal- en Oost-Europa. 

Het intern rendement voor de Groep nam toe tot 18,4%, 

FG<I8K@FE<<C�I<JLCK88K�MääI�9<C8JK@E><E� 

G<I�GIF;L:K>IF<G�$�Gif�]fidX�Ë',�\e�Ë'-
9\[iX^\e�`e�d`caf\e\e�<LI 

)%-0) Ë'. 
Ë'- )%-0* 

Ë', )%*+) 
;`jki`Ylk`\
 

@e[`m`[l\c\�jgXXi$�\e
 
C\m\ej$�\e�i`j`Zfm\iq\b\i`e^\e 

JZ_X[\m\iq\b\i`e^\e
 
g\ej`f\egif[lZk\e
 Fm\i`^\�XZk`m`k\`k\e
 
G\ej`f\e\e�\e�m\idf^\ejY\_\\i
 =`eXeZ`\i`e^jcXjk\e�\e�fm\i`^\ 
@ejk`klk`fe\c\�gif[lZk\e� 8Xe[\\c�`e�e\kkfn`ejk� 
?\im\iq\b\i`e^ ^\XjjfZ`\\i[\�[\\ce\d`e^\e 

AEGON JAAROVERZICHT 2007 | 17 



vergeleken met 14,5% in het voorgaande jaar, doordat de 

Groep de nadruk bleef leggen op winstgevende productie. 

De afwaarderingen bedroegen dit boekjaar netto EUR 76 

miljoen, een fractie van AEGON’s totale inkomsten 

genererende beleggingen van EUR 371 miljard. Ondanks 

verslechterende marktcondities waren er geen 

afwaarderingen op de Amerikaanse subprime-portefeuille 

van EUR 2,9 miljard. 

AEGON rondde in de loop van dit jaar een aandelen

inkoopprogramma van EUR 1 miljard af. Daarnaast heeft 

de Groep een stijging van het totale dividend van 13% 

voorgesteld, opnieuw een bewijs van AEGON’s sterke cash 

flow en solide kapitaalpositie. 

AEGON heeft in 2007 stappen gezet om zijn 

distributienetwerk verder uit te breiden. Met Barclays 

Bank in het Verenigd Koninkrijk, Taishin in Taiwan, 

Industrial Securities in China en de regionale spaarbank 

Caja Cantabria in Spanje zijn nieuwe distributie

overeenkomsten gesloten. Voorts zal de strategische 

samenwerkingsovereenkomst die AEGON eind 2007 met 

Merrill Lynch heeft afgerond, de positie van de Groep als 

toonaangevende aanbieder van levensverzekeringen en 

variabele annuity-producten aan brokers verder versterken. 

2006 2006 % 

aangepast 1 pro forma 2 pro forma 

Netto operationeel resultaat – geografi sch 

In miljoenen EUR 

Amerika 1.533 1.574 1.574 - 3 

Nederland 283 868 437 - 35 

Verenigd Koninkrijk 275 206 206 33 

Overige landen 60 20 20 – 

Holding en overige activiteiten - 104 - 98 - 98 6 

NETTO OPERATIONEEL RESULTAAT 2.047 2.570 2.139 -4 

2007 

1 	 De cijfers over 2006 zijn aangepast voor de wijziging in de waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland, wijziging 
van de definitie operationeel resultaat om AEGON’s aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen op te nemen en een nieuwe 
presentatie van de productgroepen. 

2 	 Voor vergelijkingsdoeleinden heeft AEGON pro forma operationele resultaten voor 2006 verschaft. Deze pro forma cijfers veronderstellen 
dat hedges en garanties geen effect hebben op de operationele winsten. De pro forma cijfers zijn exclusief het effect van veranderingen in 
de marktwaarde van garanties, zoals het geval zou zijn geweest als AEGON Nederland het afdekkingsprogramma volledig had ingevoerd. 

De termen aangepast en pro forma worden in dit hoofdstuk op meerdere plaatsen gebruikt. 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

AEGON IS WERELDWIJD ACTIEF 
IN MEER DAN 20 LANDEN 

Resultaten 2007 2006 % 2006 % 

In miljoenen EUR aangepast aangepast pro forma pro forma 

Per productgroep 

Levens- en risicoverzekeringen 1.332 1.284 4 1.159 15 

Individuele spaar- en pensioenproducten 524 630 - 17 630 - 17 

Pensioenen en vermogensbeheer 458 1.024 - 55 501 - 9 

Institutionele producten 339 383 - 11 383 - 11 

Herverzekering 135 163 - 17 163 - 17 

Distributie 6 12 - 50 12 - 50 

Schadeverzekeringen 47 55 - 15 55 - 15 

Financieringslasten en overige - 185 - 242 24 - 242 24 

Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen 36 32 13 32 13 

Operationeel resultaat vóór belastingen 2.692 3.341 -19 2.693 0 

Gesaldeerde winsten/(verliezen) op beleggingen 1 421 569 - 26 

Bijzondere waardeverminderingen 1 - 76  - 25  

Overige niet- operationele baten/(lasten) 1 40 86 - 53 

Winst vóór belastingen 3.077 3.971 -23 

Belastingen - 526 - 802 - 34 

NETTOWINST 2 2.551 3.169 -20 

NETTO OPERATIONEEL RESULTAAT 2.047 2.570 -20 2.139 -4 

INKOMSTEN GENERERENDE BELEGGINGEN 370.941 362.651 2 

1 Samen niet- operationele resultaten vóór belastingen.
 
2 De voor houders van eigen- vermogensinstrumenten beschikbare nettowinst van AEGON N.V.
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AMERIKA 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Patrick S. Baird 

PRESIDENT EN VOORZITTER 
AEGON USA 

“AEGON Amerika is winstgevend en 

heeft een goede uitgangspositie om 

te kunnen inspelen op nieuwe kansen 

die zich voordoen, met name op de 

pensioenmarkt in de VS.” 

“Onze aandacht blijft zeer sterk gericht op kostenbeheersing, 

risicomanagement en winstgevendheid. Samen met onze 

diversiteit aan producten en distributiekanalen is dat de 

afgelopen jaren het geheim van ons succes geweest.” 

Voor de meeste activiteiten heeft AEGON Amerika een 

sterke onderliggende groei gerapporteerd in 2007. Hogere 

rendementen op hedgefondsen, commanditaire 

vennootschappen en converteerbare obligaties droegen 

eveneens in belangrijke mate bij aan de winstgroei. 
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Het operationeel resultaat vóór belastingen steeg met 5% 

tot USD 2.876 miljoen, terwijl de nettowinst met 12% 

toenam tot USD 2.184 miljoen. Zowel levens- en 

risicoverzekeringen als pensioenen en vermogensbeheer 

groeide sterk in 2007. Het resultaat uit segregated funds 

in Canada daalde en bepaalde gestructureerde producten 

daalden sterk in waarde gedurende het jaar. 

De waarde nieuwe productie steeg met 18% tot USD 581 

miljoen, vooral dankzij een gestegen verkoop van 

levensverzekeringen en institutionele producten en door 

beleggingsfondsen. Net als in 2006 bedroeg het intern 

rendement op nieuwe productie 13%. 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

IN DE VERENIGDE STATEN EN 
CANADA HEEFT AEGON ONGEVEER 
28 MILJOEN POLISHOUDERS 

2007 2006 % 2007 2006 % 

Resultaten per productgroep In miljoenen USD aangepast aangepast In miljoenen EUR aangepast aangepast 

Levens- en risicoverzekeringen 

Levensverzekeringen 883 741 19 645 589 10 

Ziektekosten- en 
ongevallenverzekeringen 443 417 6 324 331 - 2 

Individuele spaar- 
en pensioenproducten 

Fixed annuities 486 477 2 355 380 - 7 

Variable annuities 205 266 - 23 150 213 - 30 

Retail mutual funds 22 5 16 4 

Pensioenen en vermogensbeheer 188 139 35 138 111 24 

Institutionele producten 
Institutionele producten met 

gegarandeerde uitkering 379 408 - 7 277 325 - 15 

BOLI/COLI 85 74 15 62 58 7 

Herverzekering 185 205 - 10 135 163 - 17 

Operationeel resultaat vóór belastingen  2.876  2.732  5  2.102  2.174  -3 

Gesaldeerde winsten/(verliezen 
op beleggingen  376  - 28  275  - 22  

Bijzondere waardeverminderingen  - 65  - 15  - 48  - 12  

Winst vóór belastingen  3.187  2.689  19  2.329  2.140  9 

Belastingen  - 1.003  - 738  36  - 733  - 587  25 

Minderheidsbelangen  0  0  0  0  

NETTOWINST  2.184  1.951 12  1.596  1.553  3 

NETTO OPERATIONEEL RESULTAAT 2.098 1,978 6 1.533 1.574 -3 

INKOMSTEN 
GENERERENDE BELEGGINGEN 326.216 287.099 14 221.599 217.995 2 

AEGON JAAROVERZICHT 2007 | 21 



VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AMERIKA 

ACHTERGROND AEGON AMERIKA 

AEGON Amerika omvat AEGON USA, AEGON Canada, 

AEGON Direct Marketing Services en Transamerica 

Reinsurance, en daarnaast de joint venture in Mexico. 

Met meer dan twintig miljoen klanten en ruim 14.000 

medewerkers is AEGON USA een van de grootste 

levensverzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten. 

De geschiedenis van AEGON USA gaat terug tot 

halverwege de negentiende eeuw. AEGON USA omvat 

enkele van de bekendste namen in de Amerikaanse 

verzekeringswereld, zoals Transamerica en Monumental 

Life. De hoofdvestigingen van AEGON USA bevinden zich 

in Cedar Rapids (Iowa) en Baltimore (Maryland), maar de 

dochterbedrijven hebben overal in de VS een groot aantal 

vestigingen. 

AEGON Canada biedt vanuit het hoofdkantoor in Toronto 

verzekeringsproducten en financiële diensten aan. Dit 

gebeurt hoofdzakelijk via de dochtermaatschappij 

Transamerica Life Canada, die oorspronkelijk werd 

opgericht in 1927. 

In 2006 verwierf AEGON een belang van 49% in Seguros 

Argos, een toonaangevende levensverzekeringsmaat

schappij in Mexico. In het kader van die joint venture 

hebben AEGON en Seguros Argos gezamenlijk het 

pensioenbeheerbedrijf Afore Argos opgezet. 

ORGANISATIESTRUCTUUR 

AEGON’s werkmaatschappijen in de Verenigde Staten zijn 

samengebracht onder één houdstermaatschappij voor 

financiële dienstverlening, AEGON US Holding. De 

bedrijfsactiviteiten verlopen via dochterondernemingen 

van twee bedrijven: AEGON USA Inc. en Commonwealth 

General. AEGON heeft vergunningen in alle staten van de 

VS, het District of Columbia, Puerto Rico, de 

Maagdeneilanden en Guam. 

De belangrijkste verzekeringsbedrijven van AEGON USA zijn: 

Transamerica Life Insurance Company, Transamerica 

Occidental Life Insurance Company en Transamerica 

Financial Life Insurance Company 

Life Investors Insurance Company of America 

Monumental Life Insurance Company 

Stonebridge Life Insurance Company en Stonebridge 

Casualty Insurance Company 

Western Reserve Life Assurance Co. of Ohio 

AEGON USA is actief in vijf productgroepen: 

Levens- en risicoverzekeringen 

Individuele spaar- en pensioenproducten 

Pensioenen en vermogensbeheer

 Institutionele producten

 Herverzekering 

De belangrijkste werkmaatschappij van AEGON Canada is 

Transamerica Life Canada. 

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 

Net als andere onderdelen van AEGON maakt ook AEGON 

USA gebruik van een groot aantal distributiekanalen, 

zodat klanten toegang hebben tot de producten van de 

Groep op een manier die bij hen past. Tot de belangrijkste 

distributiekanalen van AEGON USA behoren: 

(onafhankelijke) agenten, financieel adviseurs en 

andere erkende vertegenwoordigers; 

onafhankelijke marketingorganisaties, banken, broker-

dealers, consultants, wirehouses, belangenorganisaties 

en andere institutionele partners. 

AEGON USA biedt tevens allerlei producten en diensten 

online aan en maakt gebruik van directe verkoop en 

worksite marketing. AEGON Canada maakt bovendien 

gebruik van de agentschappen van Transamerica Life 

Canada en werkt via de World Financial Group, een 

onderdeel van AEGON Amerika. 

OVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN 

VERENIGDE STATEN 

LEVENS- EN RISICOVERZEKERINGEN 

Het productaanbod van AEGON USA omvat doorlopende 

levensverzekeringen, universal life-producten, tijdelijke 

levensverzekeringen en variabele universal life

verzekeringen. Een aantal dochterondernemingen biedt 

ook levensverzekeringsproducten op maat aan voor 

specifieke segmenten van de Amerikaanse markt. Met een 

aandeel van ruim 46% in het operationeel resultaat vóór 

belastingen was dit in 2007 de grootste productgroep van 

AEGON Amerika. 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

INDIVIDUELE SPAAR- EN PENSIOENPRODUCTEN 

AEGON USA biedt een breed assortiment spaar- en 

pensioenproducten aan, waaronder beleggingsfondsen, 

beleggingsadvies en vaste en variabele annuities. In 2007 

vertegenwoordigde deze activiteit 25% van het totale 

operationeel resultaat vóór belastingen. 

PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER 

AEGON USA biedt uiteenlopende individuele en collectieve 

pensioenen aan en daarnaast pensioenplannings-, 

beleggings-, administratieve en technische diensten aan. 

Pensioenen en pensioengebonden producten worden over 

het algemeen aangeboden via vier dochtermaatschappijen: 

Diversified Investment Advisors, Transamerica Retirement 

Services, Transamerica Retirement Management en 

Transamerica Investment Management 

INSTITUTIONELE PRODUCTEN 

AEGON USA heeft een sterke positie in de Amerikaanse 

markt voor institutionele producten, met een breed 

aanbod van gespecialiseerde financiële producten voor 

banken, pensioen- en beleggingsfondsen. Hiertoe behoren 

onder meer traditionele vastrentende GIC’s, 

financieringsovereenkomsten en obligaties met een 

middellange looptijd, alsook andere beheersdiensten, 

administratieve diensten en risicobeheer. AEGON USA 

biedt tevens gestructureerde producten en bank-owned 

en corporate-owned levensverzekeringen. 

HERVERZEKERING 

Transamerica Reinsurance, een onderdeel van AEGON 

USA, biedt al dertig jaar herverzekeringen aan voor 

levensverzekeraars en financiële dienstverleners. In de 

Verenigde Staten biedt Transamerica Reinsurance 

traditionele herverzekeringsoplossingen voor overlijdens- 

en ziekterisico’s van tijdelijke, universal, variable universal 

en doorlopende levensverzekeringen. Transamerica 

Reinsurance richt zich bovendien op cliënten in Europa, 

Azië-Pacific en Latijns-Amerika. 

OVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN CANADA 

LEVENSVERZEKERINGEN EN INKOMENSBESCHERMING 

Transamerica Life Canada, de belangrijkste 

werkmaatschappij van AEGON Canada, biedt een veelheid 

aan universal life- en traditionele levenproducten, met 

name tijdelijke en doorlopende levensverzekeringen, 

alsmede ongevallenverzekeringen en dekking van 

medische kosten bij verblijf in het buitenland, zowel voor 

particuliere als voor zakelijke klanten. 

INDIVIDUELE SPAAR- EN PENSIOENPRODUCTEN 

AEGON Canada biedt een assortiment gesepareerde 

fondsen, beleggingsfondsen, guaranteed investment 

accounts, koopsompolissen en leveraged lending

regelingen. Een deel daarvan wordt aangeboden via 

strategische allianties met banken en trustmaatschappijen 

of met beleggingsbeheerders. 

Valutakoersen 
Per 1 EUR 

Gewogen gemiddelde Ultimo 

2007 2006 2007 2006 

USD 1,3683 1,2566 1,4721 1,3170 

CAD 1,4681 1,4236 1,4449 1,5281 
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NEDERLAND
 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Johan van der Werf 

VOORZITTER 
AEGON NEDERLAND 

“De Nederlandse markt wordt 

gekenmerkt door felle concurrentie. 

Dankzij veranderingen die de afgelopen 

jaren zijn doorgevoerd, beschikt AEGON 

Nederland nu over een veel sterkere 

organisatiestructuur.” 

In januari 2008 is Johan van de Werf teruggetreden als directievoorzitter van AEGON 

Nederland. In afwachting van de benoeming van zijn opvolger rapporteert de directie van 

AEGON Nederland aan de Raad van Bestuur. 

AEGON Nederland had in 2007 opnieuw te maken met 

ongunstige marktcondities. Desondanks kon AEGON 

Nederland een stijging van de waarde nieuwe productie en 

van het intern rendement rapporteren, vooral dankzij 

recente veranderingen in de productmix en het 

voordurende streven winstgevende productie te schrijven. 

Het operationeel resultaat vóór belastingen bedroeg 

EUR 362 miljoen in 2007, een daling van 24% ten opzichte 

van het pro forma resultaat van EUR 474 miljoen over het 

voorgaande jaar. Het pro forma resultaat wordt toegelicht 

in de voetnoot op pagina 25. De nettowinst daalde 57% 
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tot EUR 606 miljoen. Deze daling is vooral toe te schrijven 

aan schommelingen in de waarde van de garantie

voorzieningen en een waardedaling van bepaalde 

beleggingen tegen reële waarde in het boekjaar. Het 

operationeel resultaat over 2007 omvatte ook twee 

afzonderlijke eenmalige kostenposten. 

De waarde nieuwe productie van AEGON Nederland steeg 

met 6% tot EUR 51 miljoen, vooral dankzij een hogere 

omzet uit collectieve pensioenen. Het intern rendement 

op nieuwe productie verbeterde verder van 9,8% in 2006 

naar 10,7% in 2007. 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

AEGON NEDERLAND STAAT OP 
DE VIJFDE PLAATS ALS LEVENS- 
EN PENSIOENVERZEKERAAR 
EN IS DE GROOTSTE AANBIEDER 
VAN COLLECTIEVE PENSIOENEN 

Resultaten per productgroep 2007 2006 % 2006 1 % 

In miljoenen EUR aangepast aangepast pro forma pro forma 

Levens- en risicoverzekeringen 

Levensverzekeringen  189 282 - 33 157 20 

Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen 39 34 15  34  15 

Individuele spaar- en pensioenproducten 

Spaarproducten  0  35  35 

Pensioenen en vermogensbeheer 107 720 - 85 197 - 46 

Distributie 16  18 - 11 18 - 11 

Schadeverzekeringen  8  26  - 69  26  - 69  

Aandeel in nettowinst geassocieerde 
deelnemingen 3  7 - 57 7  57 

Operationeel resultaat vóór belastingen 362 1.122 -68 474 -24 

Gesaldeerde winsten/(verliezen) op beleggingen 140  513 - 73 

Bijzondere waardeverminderingen - 24  12 - 100 

Overige baten/(lasten) 30 0 

Winst vóór belastingen 508 1.623 -69 

Belastingen 98  203 

NETTOWINST 606 1.420 -57 

NETTO OPERATIONEEL RESULTAAT 283 868 -67 437 -35 

INKOMSTEN GENERERENDE BELEGGINGEN 65.775 63.970 3 

1 De cijfers over 2007 zijn vergeleken met de pro forma cijfers over 2006. Deze cijfers zijn na wijziging in de waarderingsgrondslagen en  
na wijziging van de defi nitie operationeel resultaat om AEGON’s aandeel in het nettoresultaat van deelnemingen op te nemen en exclusief 
het effect van veranderingen in de marktwaarde van garanties, zoals het geval zou zijn geweest als AEGON Nederland het afdekkings
programma volledig had ingevoerd in 2006. 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR NEDERLAND 

ACHTERGROND AEGON NEDERLAND 

De geschiedenis van AEGON in Nederland gaat terug tot 

de begrafenisfondsen medio negentiende eeuw. 

Tegenwoordig is AEGON Nederland een van grootste 

aanbieders van levensverzekeringen en pensioenen, met 

miljoenen klanten en 6.200 medewerkers. AEGON 

Nederland heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, maar 

heeft daarnaast kantoren in Leeuwarden, Groningen en 

Nieuwegein. 

ORGANISATIESTRUCTUUR 

AEGON Nederland opereert via een aantal bekende 

merken, zoals TKP Pensioen, OPTAS and Unirobe Meeùs 

Groep. Daarnaast behoort AEGON zelf ook tot de 

bekendste merknamen in de Nederlandse financiële 

dienstverlening. 

De belangrijkste bedrijven van AEGON Nederland zijn:

 AEGON Levensverzekering

 AEGON Schadeverzekering

 AEGON NabestaandenZorg

 AEGON Spaarkas

 AEGON Bank 

Unirobe Meeùs Groep

 TKP Pensioen

 OPTAS 

De afgelopen jaren heeft AEGON Nederland een 

ingrijpende reorganisatie doorgevoerd in het kader van 

een breed programma om de efficiency en de 

klantenservice te verbeteren. De diverse bedrijven zijn 

samengevoegd tot één geheel. Door de samenvoeging van 

productkennis, administratie, IT en andere back-office

diensten is de organisatie van AEGON Nederland nu 

doeltreffender en beter gestructureerd. 

AEGON Nederland is actief in vijf productgroepen: 

Levens- en risicoverzekeringen 

Individuele spaar- en pensioenproducten 

Pensioenen en vermogensbeheer

 Distributie

 Schadeverzekeringen 

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 

AEGON Nederland werkt met drie verkooporganisaties, 

die zich elk op een afzonderlijk segment van de 

Nederlandse markt richten. 

Corporate en Institutional Clients bedient grote 

ondernemingen en financiële instellingen zoals bedrijfs- 

en bedrijfstakpensioenfondsen. AEGON Bank verkoopt 

met name aan particulieren, zowel rechtstreeks als via 

eigen verkooporganisaties. 

AEGON Intermediair ten slotte richt zich op onafhankelijke 

tussenpersonen en retail-verkooporganisaties in Nederland. 

OVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN 

LEVENS- EN RISICOVERZEKERINGEN 

AEGON Nederland biedt een assortiment levens- en 

risicoverzekeringen aan, waaronder traditionele, universal 

life- en tijdelijke levensverzekeringen, kapitaalverzeke

ringen en annuity-producten, alsook uitvaart-, ongevallen- 

en ziektekostenverzekeringen. Levens- en risicoverzeke

ringen is de belangrijkste productgroep voor AEGON 

Nederland, die in 2007 63% van het operationeel resultaat 

vóór belastingen opleverde. 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

INDIVIDUELE SPAAR- EN PENSIOENPRODUCTEN 

AEGON Nederland biedt een verscheidenheid aan 

individuele spaar- en pensioenproducten aan, waaronder 

levensloopproducten. 

PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER 

Pensioenen en vermogensbeheer is eveneens een 

belangrijke productgroep voor AEGON Nederland. In 2007 

vertegenwoordigde deze 30% van het operationeel 

resultaat vóór belastingen. AEGON Nederland biedt 

bedrijfs- en bedrijfstakpensioenfondsen allerlei pensioenen 

voor zowel particuliere als zakelijke klanten, alsook een 

compleet assortiment pensioenoplossingen en uit

voeringsdiensten. 

DISTRIBUTIE 

AEGON Nederland biedt financieel advies met betrekking 

tot onder meer verzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

financieringen, sparen en beleggen. Andere activiteiten 

zijn vastgoedbeheer en makelaardij met betrekking tot 

zowel particuliere woningen als bedrijfspanden. In 2007 

vertegenwoordigde de productgroep distributie 4% van 

het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON 

Nederland. 

SCHADEVERZEKERINGEN 

AEGON Nederland biedt een beperkt aantal 

schadeverzekeringsproducten aan via de dochter

maatschappij AEGON Schadeverzekering. Deze zijn gericht 

op zowel de zakelijke als de particuliere markt en omvatten 

opstal-, auto- en brandverzekeringen. In 2007 vertegen

woordigden schadeverzekeringen ongeveer 2% van het 

totale operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON 

Nederland. 
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VERENIGD KONINKRIJK
 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Otto Thoresen 

VOORZITTER 
AEGON UK 

“Voor AEGON UK was 2007 opnieuw 

een jaar van winstgroei. Doordat we er 

voor hebben gekozen te diversificiëren 

naar producten en diensten met een 

hogere marge, hebben we nu een 

winstgevender productmix.” 

“Daarnaast hebben we ons distributienetwerk in 2007 

verder uitgebreid, met name door de samenwerking met 

Barclays Bank. Door beide factoren zijn de vooruitzichten 

voor toekomstige winstgevendheid gunstig.  Op onze 

belangrijkste markten, te weten die voor pensioenen, 

levensverzekeringen en beleggings- en spaarproducten, 

spelen wij een toonaangevende rol. Wij ontwikkelen 

voortdurend nieuwe en betere manieren om onze producten 

en diensten aan de man te brengen. Deze formule heeft 

voor ons uitstekend gewerkt en wij hebben alle reden om 

aan te nemen dat dat in 2008 zo zal blijven.” 
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AEGON UK rapporteerde over 2007 een stijging van 21% 

in het operationeel resultaat vóór belastingen, vooral 

dankzij een hoger resultaat uit nieuwe productie, met 

name annuities, en hogere opbrengsten gerelateerd aan 

beleggingsfondsen. 

Het operationeel resultaat vóór belastingen bedroeg 

GBP 186 miljoen, vergeleken met GBP 154 miljoen in het 

voorgaande jaar. De nettowinst nam toe met 16% tot 

GBP 183 miljoen. AEGON UK’s productgroep levens- en 

risicoverzekeringen rapporteerde eveneens een sterke 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

DE WAARDE NIEUWE PRODUCTIE 
VAN AEGON UK IS MET ACHTEN
TWINTIG PROCENT GESTEGEN. 

2007 2006 % 2007 2006 % 

Resultaten per productgroep In miljoenen GBP aangepast aangepast In miljoenen EUR aangepast aangepast 

Levens- en risicoverzekeringen 54 12 78 20 

Pensioenen en vermogensbeheer 138 145 - 5 202 211 - 4 

Distributie - 7  - 4  - 75  - 10  - 6  - 67  

Aandeel in nettowinst geassocieerde 
deelnemingen  1  1 0  1  1 0  

Operationeel resultaat vóór belastingen  186  154  21  271  226  20 

Gesaldeerde winsten/(verliezen) op 
beleggingen  - 5  11  - 145  - 8  16  - 150 

Bijzondere waardeverminderingen  - 3  - 1  - 4  - 1  

Overige niet- operationele baten/(lasten) 1  5  61  - 92  8  90  - 91  

Winst vóór belastingen  183  225  -19  267  331  -19 

Belasting voor rekening van polishouders  - 5  - 51  90  - 7  - 75  91  

Winst voor belastingen vóór rekening 
aandeelhouders  178  174  2  260  256  2 

Belasting voor rekening van 
aandeelhouders  5  - 16  131  7  - 24  129 

NETTOWINST  183  158  16  267  232  15 

NETTO OPERATIONEEL RESULTAAT 188 141 33 275 206 33 

INKOMSTEN 
GENERERENDE BELEGGINGEN 53.218 48.823 9 72.563 72.708 0 

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 ‘Belasting 
voor rekening van polishouders’. 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VERENIGD KONINKRIJK 

groei van het operationeel resultaat uit annuities, 

gedeeltelijk door een eenmalige opbrengst van 

GBP 21 miljoen wegens overdracht van een annuity 

portefeuille. 

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen steeg in 2007 

met 12% door een aanhoudend sterke verkoop van 

pensioenen en annuities. De verkoop van pensioenen nam 

met 8% toe, terwijl de verkoop van levens- en 

risicoverzekeringen met 32% toenam. 

Dankzij toegenomen verkopen steeg de totale waarde 

nieuwe productie tot GBP 157 miljoen vergeleken met 

GBP 124 miljoen in het voorgaande jaar. Ook de marges 

verbeterden: het intern rendement steeg van 12,2% in 

2006 naar 13,0% in 2007. 

ACHTERGROND AEGON UK 

AEGON UK is een toonaangevende aanbieder van 

levensverzekeringen en pensioenen, met een sterke positie 

in zowel vermogensbeheer als financieel advies. 

AEGON UK heeft vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland, ongeveer twee miljoen klanten, ruim 4.900 

medewerkers en GBP 53 miljard aan inkomsten genererende 

beleggingen. De voornaamste vestigingen van AEGON UK 

bevinden zich op vier locaties: Edinburgh, Londen, Lytham 

St. Anne’s en Dublin. 

ORGANISATIESTRUCTUUR 

AEGON UK is de belangrijkste houdstermaatschappij van 

AEGON in het Verenigd Koninkrijk, die begin december 

1998 is opgericht als naamloze vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid. 

De belangrijkste werkmaatschappijen van AEGON UK zijn: 

Scottish Equitable (handelend onder de naam AEGON 

Scottish Equitable) 

AEGON Asset Management UK 

Origen Financial Services 

Positive Solutions (Financial Services) 

HS Administrative Services

 Guardian Assurance 

AEGON UK is actief in drie productgroepen: 

Levens- en risicoverzekeringen 

Pensioenen en vermogensbeheer

 Distributie 

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE 

Het belangrijkste distributiekanaal van AEGON UK wordt 

gevormd door onafhankelijke financieel adviseurs. Zij zijn 

de voornaamste verkopers van spaar- en 

pensioenproducten in het Verenigd Koninkrijk. In totaal 

zijn er naar schatting 35.000 erkende financieel adviseurs 

in het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van of zij met een 

beperkt aantal aanbieders samenwerken dan wel vrij zijn 

om over alle beschikbare producten te adviseren, kunnen 

zij worden aangemerkt als ‘single-tied’, ‘multi-tied’, ‘whole 

of market’ of ‘independent’. AEGON UK onderzoekt 

momenteel nieuwe distributiemogelijkheden, waaronder 

overeenkomsten met banken en samenwerkingsverbanden 

met andere potentiële distributeurs. 

Valutakoersen 
Per 1 EUR 

Gewogen gemiddelde Ultimo 

2007 2006 2007 2006 

GBP 0,6838 0,6809 0,7334 0,6715 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

OVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN 

LEVENS- EN RISICOVERZEKERINGEN 

Het levenbedrijf van AEGON UK omvat individuele en 

collectieve risicoproducten en individuele en groep

annuities. Risicoverzekeringen zijn verzekeringen op het 

leven van individuen of groepen voor belangrijke 

levensgebeurtenissen zoals overlijden, langdurige ziekte 

en volledige of blijvende arbeidsongeschiktheid. Annuities 

worden gebruikt om opgebouwde spaartegoeden in het 

kader van een pensioenregeling om te zetten in een vast 

inkomen gedurende de gehele pensioenperiode. In 2007 

was de productgroep levens- en risicoverzekeringen goed 

voor circa 29% van het totale operationeel resultaat vóór 

belastingen van AEGON UK. 

PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER 

Pensioenen en vermogensbeheer is de belangrijkste 

productgroep van AEGON UK. In 2007 vertegenwoordigde 

deze meer dan 75% van het operationeel resultaat vóór 

belastingen. AEGON UK biedt een assortiment individuele 

en bedrijfspensioenen en bijbehorende producten en 

diensten aan. Hiertoe behoren zelf-belegde individuele 

pensioenen en stakeholder-pensioenen. Daarnaast biedt 

AEGON UK een assortiment beleggingsproducten aan, 

waaronder offshore bonds en trusts. Het 

vermogensbeheerbedrijf richt zich op institutionele 

beleggers en beleggingsfondsen voor particulieren en 

beheert daarnaast een aantal levens- en pensioenfondsen 

namens AEGON UK. 

DISTRIBUTIE 

Via de bedrijven Origen en Positive Solutions biedt 

AEGON UK bovendien rechtstreeks financieel advies aan 

particulieren en ondernemingen. Origen is een 

toonaangevend financieel-adviesbedrijf dat een sterke 

positie heeft in de zakelijke markt en onder vermogende 

particulieren. Het biedt diensten aan via een 

verscheidenheid aan verkoopkanalen, waaronder 

persoonlijke verkoop, directe verkoop en worksite 

marketing, en benadert klanten daarnaast via accountants 

en advocaten. Positive Solutions behoort tot het grootste 

en snelst groeiend adviesnetwerk in het Verenigd 

Koninkrijk. 
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OVERIGE LANDEN
 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Alexander R. Wynaendts 

COO EN LID VAN DE 
RAAD VAN BESTUUR 

“Uitbreiding naar nieuwe, opkomende 

markten is de afgelopen jaren een  

belangrijk onderdeel van AEGON’s 

strategie geweest. Deze markten zullen 

de komende jaren in belangrijke mate 

bijdragen aan de groei van de Groep.” 

“In Centraal - en Oost-Europa zijn wij nu actief in vijf landen: 

Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië en sinds kort ook 

Roemenië. In Azië groeien onze activiteiten in China sterk 

en in 2008 gaan we zowel in Japan als in India nieuwe 

bedrijven opzetten. De opkomende markten zorgden vorig 

jaar opnieuw voor een sterke groei. De omzet, het 

operationeel resultaat vóór belastingen en de waarde 

nieuwe productie ontwikkelden zich allemaal zeer positief. 

Wij verwachten dat deze nieuwe markten in 2010 meer 

dan een derde van de waarde nieuwe productie van 

AEGON voor hun rekening zullen nemen.” 

Het operationeel resultaat vóór belastingen van Overige 

landen is in 2007 meer dan verdubbeld tot EUR 142 

miljoen. Alle regio’s, Centraal- en Oost-Europa, Spanje, 

Azië en AEGON’s belang van 35% in de Franse verzekeraar 
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La Mondiale Participations, hebben aan de groei bij

gedragen. De nettowinst steeg van EUR 36 miljoen in 

2006 naar EUR 73 miljoen in 2007. 

Het operationeel resultaat uit levens- en risico

verzekeringen en uit pensioenen en vermogensbeheer 

vertoonde een flinke groei. Bij levens- en risico

verzekeringen was deze groei vooral het gevolg van een 

hoger resultaat in Centraal- en Oost-Europa en Taiwan. In 

Taiwan hing de verbetering vooral samen met een sterk 

beleggingsresultaat en hogere verkopen gedurende het 

jaar. 

Het operationeel resultaat uit pensioenen en 

vermogensbeheer kreeg een flinke impuls, vooral door 

kosten die waren gerelateerd aan de uitbreiding van 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

AEGON’s pensioenactiviteiten in Slowakije in 2006. Het 

resultaat in Polen verbeterde eveneens. Deze verbetering 

werd echter tenietgedaan door aanloopkosten die verband 

houden met het nieuwe verplichte pensioenfonds in 

Roemenië en de introductie van vrijwillige pensioenfondsen 

in Tsjechië. 

Resultaten per productgroep 

Levens- en risicoverzekeringen 

Levensverzekeringen 

Ziektekosten- ongevallenverzekeringen 

Individuele spaar- en pensioenproducten 

Variabele annuities 

Spaarproducten 

Beleggingsfondsen 

Pensioenen en vermogensbeheer 

Schadeverzekeringen

Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen

Operationeel resultaat vóór belastingen

Gesaldeerde winsten/(verliezen) op beleggingen

Winst vóór belastingen

Belastingen

NETTOWINST

NETTO OPERATIONEEL RESULTAAT 

INKOMSTEN GENERERENDE BELEGGINGEN 

IN 2007 HEEFT AEGON 
BELANGRIJKE STAPPEN GEZET 
OM DE ACTIVITEITEN IN INDIA, 
CHINA EN CENTRAAL- EN OOST
EUROPA UIT TE BREIDEN 

 De waarde nieuwe productie bedroeg voor het gehele jaar 

EUR 221 miljoen – 24% van AEGON’s totale waarde nieuwe 

productie. De samenwerkingsverbanden met bankpartners 

in Spanje leverden een uitstekend rendement op. In Taiwan 

had het rendement echter te lijden onder veranderingen 

in economische veronderstellingen en in de productmix. 

2007 2006 % 

In miljoenen EUR aangepast aangepast 

53 24 121 

4 4 0  

0 1  

- 1  - 5 80  

4 2 100 

11 - 18 

39  29  34 

32  24  33 

142  61  133 

14  20  - 30 

156  81  93 

 - 83  - 45  - 84  

73  36  103 

60 20 

10.922 7.982 37 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVERIGE LANDEN 

ACHTERGROND AEGON OVERIGE LANDEN 

De afgelopen jaren heeft AEGON zijn internationale 

aanwezigheid buiten de drie voornaamste gevestigde 

markten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd 

Koninkrijk) aanzienlijk uitgebreid. AEGON is tegenwoordig 

actief in meer dan twintig markten in Noord- en Zuid-

Amerika, Europa en Azië. Met name in Centraal- en Oost-

Europa hebben de activiteiten van AEGON een sterke 

groei doorgemaakt, maar ook in andere nieuwe, 

opkomende markten, zoals China en Taiwan. AEGON heeft 

nu ruim 3.800 werknemers in Centraal- en Oost-Europa, 

Spanje en Azië. 

CENTRAAL- EN OOST-EUROPA 

AEGON begaf zich in 1992 voor het eerst op de Centraal- 

en Oost-Europese markt met de verwerving van een 

meerderheidsaandeel in het voormalige Hongaarse 

staatsverzekeringsbedrijf Állami Biztosító. Hongarije 

speelt voor AEGON nog altijd een sleutelrol in de regio en 

fungeert als springplank voor verdere expansie. 

Momenteel is AEGON actief in vijf Centraal- en Oost-

Europese landen: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en 

Roemenië. 

AZIË 

De Aziatische activiteiten van AEGON gingen in 1992 van 

start in Taiwan en zijn sindsdien verder uitgebreid over de 

regio. Momenteel heeft AEGON eigen bedrijven of joint 

ventures met partners in China, India, Japan en Taiwan. 

WEST-EUROPA (SPANJE EN FRANKRIJK) 

Behalve in het Verenigd Koninkrijk en Nederland is AEGON 

ook actief in twee andere West-Europese landen: Spanje 

en Frankrijk. In Spanje heeft AEGON de afgelopen jaren 

een snelle groei doorgemaakt, vooral dankzij 

distributieovereenkomsten met vier grote Spaanse 

spaarbanken. Eind 2002 kwam er een samen

werkingsverband tot stand met verzekeraar La Mondiale, 

een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars van 

Frankrijk. AEGON heeft een belang van 35% in La Mondiale 

Participations, een dochteronderneming van La Mondiale. 

ORGANISATIESTRUCTUUR 

AEGON is internationaal actief via een aantal 

dochterondernemingen en joint ventures. Al deze 

internationale bedrijven worden gezamenlijk aangeduid 

als ‘Overige landen’. 

De belangrijkste dochtermaatschappijen en gelieerde 

ondernemingen van AEGON zijn: 

CENTRAAL- EN OOST-EUROPA 

Hongarije: AEGON Hungary Composite Insurance 

Company, AEGON Hungary Investment Fund 

Management Company, AEGON Hungary Pension Fund 

Management Company, AEGON Hungary Mortgage 

Finance Company en AEGON Hungary Real Estate 

Company; 

Polen: AEGON Poland Life Insurance Company en 


AEGON Pension Fund Management Company;
 

Slowakije: AEGON Slovakia Life Insurance Company, 

AEGON Partner Company, AEGON Pension Fund 

Management Company en AEGON Voluntary Pension 

Fund Management Company; 

Tsjechië: AEGON Life Insurance Company en AEGON 

Voluntary Pension Fund Company; 

Roemenië: BT AEGON Pension Fund Management 


Company (50%).
 

AZIË 

Taiwan: AEGON Life Insurance (Taiwan) Inc.; 

China: AEGON-CNOOC Life Insurance Co. Ltd. (50%). 

WEST-EUROPA 

Spanje: AEGON Seguros Salud, AEGON Seguros de Vida, 

AEGON Administracion y Servicios A.I.E, CAM AEGON 

Holding Financiero (49,99%), CAN Vida y Pensiones 

(50%), Caja de Badajoz Vida y Pensiones (50%) en 

Cantabria Vida y Pensiones (10%); 

Frankrijk: La Mondiale Participations (35%). 

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE: 

CENTRAAL- EN OOST-EUROPA 

AEGON werkt in Centraal- en Oost-Europa met 

verschillende verkoopkanalen, waaronder eigen 

verkooporganisaties, assurantiemakelaars en – vooral in 

Polen en Roemenië – ook banken. Via de eigen 

verkooporganisaties, brokers en callcenters verkoopt 

AEGON met name levens- en schadeverzekeringen en 

pensioenen. Via banken en kredietverstrekkers worden 

hoofdzakelijk levensverzekeringen, hypotheken, 

pensioenen en inboedelverzekeringen verkocht. 
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Hoofdstuk 3 ONZE ACTIVITEITEN 

OVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN: 

CENTRAAL- EN OOST-EUROPA 

LEVENS- EN RISICOVERZEKERINGEN 

De bedrijven van AEGON in Centraal- en Oost-Europa 

bieden een assortiment levens- en risicoverzekeringen 

aan, waaronder traditionele levenproducten en unit-linked 

producten. De afgelopen jaren heeft de verkoop van unit-

linked producten in de regio een veel sterkere groei laten 

zien dan die van traditionele producten voor algemene 

rekening. Unit-linked producten bestrijken alle soorten 

levenproducten, zoals pensioenen, kapitaalverzekeringen 

en spaarproducten, terwijl traditionele levenproducten 

ook collectieve levensverzekeringen en preferred life

producten omvatten. 

Sinds 2006 biedt AEGON Hongarije ook hypotheken aan 

voor particulieren. Woninghypotheken luiden in Zwitserse 

franken en worden verstrekt door AEGON Mortgage 

Finance Company. AEGON streeft naar een aandeel van 

tussen 5% en 10% van de nieuwe productie in de 

Hongaarse hypotheekmarkt. 

INDIVIDUELE SPAAR- EN PENSIOENPRODUCTEN 

De bedrijven van AEGON in Centraal- en Oost-Europa 

bieden een verscheidenheid aan individuele spaar- en 

pensioenproducten. AEGON Hungary Investment Fund 

Management Company biedt een aantal beleggingsfondsen 

voor particuliere beleggers. Daarnaast biedt AEGON Life 

Insurance Company unit-linked beleggingsproducten in 

Tsjechië. 

PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER 

AEGON’s pensioenbedrijf is de afgelopen jaren aanzienlijk 

gegroeid in Midden- en Oost-Europa. Dit hangt vooral 

samen met de sterke economische groei in de regio en de 

vergaande pensioenhervormingen in veel landen. In vier 

van de vijf landen waar AEGON actief is, heeft AEGON 

verplichte pensioenregelingen geïntroduceerd: in 

Hongarije, Slowakije, Polen en Roemenië. Daarnaast heeft 

AEGON in drie landen vrijwillige pensioenregelingen op de 

markt gebracht, namelijk in Hongarije, Slowakije en 

Tsjechië. 

Bovendien biedt AEGON via AEGON Hungary Investment 

Fund Management Company diverse diensten aan op het 

gebied van vermogensbeheer. 

SCHADEVERZEKERINGEN 

Naast levensverzekeringen en pensioenen biedt AEGON 

Hongarije ook schadeverzekeringen aan. Over het 

algemeen zijn deze producten en diensten overgenomen 

van Állami Biztosító, het voormalige staats-verzekerings

bedrijf dat in 1992 door AEGON is overgenomen. De 

afgelopen jaren zijn de marges op gezinsverzekeringen 

in Hongarije aantrekkelijk. Bovendien bieden deze 

verzekeringen goede mogelijkheden voor cross-selling 

van levenproducten. Opstal- en auto-verzekeringen 

maken ook deel uit van de portefeuille van AEGON 

Hongarije, maar worden geen van beide als kernactiviteit 

beschouwd. 

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE: AZIË 

Net als elders in de wereld werkt AEGON ook in Azië via 

een aantal verschillende verkoopkanalen. In Taiwan heeft 

AEGON een netwerk van meer dan 800 professionele 

agenten. Daarnaast werkt AEGON Taiwan met 

onafhankelijke brokers en banken en wordt gebruikgemaakt 

van worksite marketing en directe verkoop, zodat klanten 

de financiële producten van hun keuze kunnen ontvangen 

op een manier die bij hen past. In elk van deze kanalen is 

het productaanbod afgestemd op de behoeften van de 

klanten en de marktsegmenten die worden bediend. 

Gewogen gemiddelde UltimoValutakoersen 
2007 2006 2007 

27,5710 28,259 26,6280 

251,231 264,268 253,7300 

45,420 41,250 47,7340 

3,7900 3,8960 3,5940 

10,4610 10,0080 10,7524 

33,6890 37,005 33,5830 

Per 1 EUR
 

Tjechische kroon (CZK)
 

Hongaarse forint (HUF)
 

Taiwanese dollar (NTD)
 

Poolse zloty (PLN)
 

Rin min bi yuan (CNY)
 

Slowaakse kroon (SKK)
 

27,4850 

251,7700 

42,8354 

3,8310 

10,2793 

34,4350 

Opgemerkt wordt dat de ‘Overige landen’ in de jaarrekening worden opgenomen in EUR. De operationele resultaten van de individuele 
landenunits binnen dit segment worden echter in de lokale valuta gerapporteerd en besproken. 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVERIGE LANDEN 

Ook in China verkoopt AEGON zijn producten via agenten, 

onafhankelijke brokers, banken en directe verkoop. 

Agenten en brokers verkopen in China vooral 

levensverzekeringen. Door de sterke stijging van de 

Chinese beurs zijn variabele levensverzekeringen het 

belangrijkste product voor de bankpartners van AEGON. 

Via direct marketing worden met name ongevallen

verzekeringen verkocht. 

In Azië worden banken steeds belangrijker als 

distributiekanaal voor pensioenen, levensverzekeringen 

en andere spaar- en beleggingsproducten. Daarom streeft 

AEGON er de laatste jaren naar om het aantal 

distributieovereenkomsten met banken in de regio uit te 

breiden. AEGON beschikt nu over een netwerk dat veel 

nationale Chinese banken omvat, waaronder: 

Industrial and Commercial Bank of China 

Agricultural Bank of China

 Communications Bank 

China Merchants’ Bank

 China Post 

Bank of China 

China CITIC Bank 

China Construction Bank

 Industrial Bank 

OVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN: AZIË 

LEVENS- EN RISICOVERZEKERINGEN 

AEGON levert zowel in Taiwan als in China een breed scala 

aan levensverzekeringsproducten. Deze omvatten onder 

meer unit-linked en traditionele levenproducten, kapitaal-, 

risico-, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen, 

collectieve levensverzekeringen en annuities. Sinds de 

unit-linked producten in 2005 werden verbeterd en beter 

afgestemd op de behoeften van de klanten, vormen deze 

thans de best verkopende productgroep voor AEGON 

Taiwan. Deze producten bieden verschillende 

beleggingsmogelijkheden. In april 2007 introduceerde 

AEGON-CNOOC in China de eerste variabele 

levensverzekering als aanvulling op het bestaande 

assortiment universal life- en participating life-producten. 

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE: 

WEST-EUROPA (SPANJE EN FRANKRIJK) 

AEGON Spanje richt zich hoofdzakelijk op particuliere 

klanten. Het productaanbod omvat levens-, ongevallen- en 

ziektekostenverzekeringen. Daarbij gaat het niet alleen 

om pensioenen, maar ook om traditionele levenproducten 

en unit-linked variabele levensverzekeringen, een markt 

die van oudsher door banken werd gedomineerd. In 

Frankrijk werkt AEGON op een aantal terreinen, zoals 

pensioenen, vermogensbeheer en distributie, samen met 

verzekeraar La Mondiale. 

SPANJE 

In Spanje wordt circa 70% van alle levensverzekeringen 

verkocht via banken. Daarom heeft het streven van 

AEGON om het bancaire samenwerkingsnetwerk uit te 

breiden, zich de afgelopen jaren onder meer sterk op 

Spanje gericht. AEGON heeft nu samenwerkingsverbanden 

met vier regionale Spaanse spaarbanken, waarmee bijna 

1.800 filialen in heel Spanje worden bereikt: 

Caja de Ahorros del Mediterráneo

 Caja Navarra 

Caja de Badajoz

 Caja Cantabria 

AEGON blijft streven naar een verdere versterking van het 

distributienetwerk in Spanje. De huidige partners verkopen 

een combinatie van levensverzekeringen en pensioen

producten. Zowel in de steden als op het platteland maakt 

AEGON bovendien gebruik van gespecialiseerde agenten 

en brokers voor de distributie van zijn producten, met 

name individuele levensverzekeringen. 

FRANKRIJK 

In het kader van de overeenkomst met La Mondiale nam 

AEGON een belang van 20% in La Mondiale Participations, 

een dochteronderneming van La Mondiale. Dit belang 

werd later uitgebreid naar 35%. In 2005 werd in 

samenwerking met La Mondiale het AEGON Pension 

Network gelanceerd, dat begin 2008 werd omgedoopt tot 

AEGON Global Pensions. Dankzij de samenwerking met 

La Mondiale heeft AEGON nu vaste voet aan de grond in 

de op één na grootste verzekeringsmarkt van Europa. Net 

als in Spanje worden ook in Frankrijk de meeste 

levensverzekeringen – meer dan 60% – verkocht via 

banken of La Poste, de Franse posterijen. 

In juli 2007 kondigden La Mondiale en verzekeraar AG2R 

een fusie aan. Door deze fusie – die geen invloed zal 

hebben op de samenwerking tussen AEGON en 

La Mondiale – ontstaat een levensverzekeraar die in 

omvang de achtste van Frankrijk is met ongeveer 

5,6 miljoen klanten. Deze nieuwe groep werd begin 2008 

operationeel. 
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NIEUWE MARKTEN, 
NIEUWE KANSEN 

De internationale expansie van AEGON:
 

Expansie in China John Lee, hoofd van de AEGON Asia Leadership Acadamy 

Expansie in India John Mungall, hoofd van AEGON UK’s project team 

Expansie in Mexico Luis Huerta Rosas, directeur Seguros Argos 

Expansie in Roemenië Silvia Sirb, directeur van de joint venture met AEGON 

De afgelopen tijd heeft AEGON zijn internationale activiteiten sterk uitgebreid. Momenteel is de Groep actief in meer dan twintig landen 

in Amerika, Europa en Azië, waaronder een aantal van ’s werelds snelst groeiende markten. 



“De afgelopen paar jaar hebben we gezien 

dat onze internationale activiteiten snel zijn 

gegroeid. We hebben uitgebreid in Centraal- 

en Oost-Europa, zijn samenwerkingsver

banden aangegaan in India en Japan en 

hebben onze activiteiten in China verder 

versterkt. Begin jaren negentig was AEGON 

slechts actief in drie markten: de Verenigde 

Staten, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk. Vandaag de dag opereren we in 

meer dan twintig landen over de hele 

wereld, waarbij we meer dan veertig miljoen 

klanten bedienen. 

Dit is geen uitbreiding om de uitbreiding. We 

zijn er niet op uit om alleen maar vlaggetjes 

op de landkaart neer te zetten. De komende 

jaren zullen deze nieuwe markten solide, 

duurzame, winstgevende groei voor AEGON 

opleveren. Rond 2010 zullen deze landen 

ongeveer een derde van de nieuwe productie 

voor hun rekening nemen. 

De afgelopen tijd heeft AEGON zijn 
internationale activiteiten sterk uitgebreid, 
waarbij nieuwe markten zijn betreden die de 
komende jaren sterke groeivooruitzichten 
bieden. Rond 2010 zullen deze landen ongeveer 
een derde van de nieuwe productie voor hun 
rekening nemen. 

Chief Operating Officer Alex Wynaendts 
vertelt hoe AEGON deze markten benadert 
en welke kansen zich voordoen. 

“We zijn er niet op uit om 
alleen maar vlaggetjes op de 
landkaart neer te zetten… 
Deze nieuwe markten zullen 
solide, duurzame, winstgevende 
groei voor AEGON opleveren” 

Alex Wynaendts 
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Feit is dat zich in deze nieuwe, opkomende 

markten enorme kansen voor ons voordoen. 

Door hervormingen is in grote delen van de 

wereld de welvaart toegenomen en is een 

nieuwe, hardwerkende middenklasse 

ontstaan. In India bijvoorbeeld, is er 

inmiddels al een middenklasse van zo’n 

driehonderdvijftig miljoen mensen, meer 

dan het totale inwonertal van de Verenigde 

Staten. Aan het einde van dit decennium 

kan dat aantal zijn opgelopen tot boven de 

vijfhonderd miljoen. In China hebben we nu 

vestigingen in vijf verschillende provincies, 

waarmee we toegang hebben tot een markt 

van in potentie meer dan tweehonderd 

miljoen mensen. 

Centraal- en Oost-Europa was ooit, net als 

China, een gesloten boek voor westerse 

verzekeringsmaatschappijen. Nu heeft AEGON 

bedrijven in Hongarije, Polen, Tsjechië, 

Slowakije en Roemenië. Pensioenhervor

mingen hebben een sleutelrol gespeeld om 

de publieke sector in deze regio erbij te 

betrekken. De beleggingen in de verplichte 

pensioenfondsen in Centraal- en Oost-

Europa zullen de komende acht jaar naar 

schatting ongeveer vervijfvoudigen tot bijna 

tweehonderd miljard euro. 

AEGON is nu actief in Amerika, Europa en 

Azië. Door wat we totnogtoe hebben bereikt, 

beschikken we over een prachtig platform 

van waaruit we onze activiteiten de 

komende jaren internationaal nog verder 

kunnen uitbreiden. Willen we deze 

internationale groeistrategie tot een succes 

maken, dan zullen we gebruik moeten 

maken van alle voordelen die een wereldwijd 

opererend bedrijf als het onze biedt. Dit 

betekent niet alleen de financiële slagkracht 

benutten, maar ook de enorme kennis en 

expertise, alsmede het talent dat binnen de 

Groep aanwezig is. Dat zal mijn belangrijkste 

doelstellingen zijn als ik in april voorzitter 

van de Raad van Bestuur word: leiding 

geven aan een coherente, geïntegreerde 

Groep, die mensen overal ter wereld kan 

helpen om voor henzelf en hun families een 

betere toekomst op te bouwen.” 



Expansie in China 

“ Niemand hier zegt: ‘Niet te snel, 
neem een beetje gas terug.’ 
Dat is een zin die je in dit deel 
van de wereld niet vaak hoort.” 

John Lee vertelt waarom AEGON 

investeert in een nieuwe generatie 

leidinggevende. 

De afgelopen paar jaar hebben 

zich enorme veranderingen 

voorgedaan in China. Door de 

economische voorspoed 

verandert het land ingrijpend. 

Op dit moment is China al de op 

drie na grootste economie ter 

wereld en een van de snelst 

groeiende onderdelen van 

AEGON. Afgelopen jaar werd de 

AEGON Asia Leadership Academy 

(AALA) opgericht in de Zuid-

Chinese stad Zhuhai. Daarmee 

zorgt AEGON voor een nieuwe 

generatie leidinggevenden voor 

zijn Aziatische activiteiten. 

“We zien al langer dat China een enorm 

groeipotentieel heeft. En we weten ook dat 

je je in een regio als deze moet richten op 

het aantrekken, verder ontwikkelen en 

vasthouden van personeel. Doe je dat niet, 

dan ben je je concurrentievoordeel heel 

gauw kwijt. AALA richt zich helemaal op het 

ontwikkelen van leidinggevend talent en 

moet er voor zorgen dat de continuïteit op 

managementniveau wordt gewaarborgd, 

niet alleen in China, maar in geheel Azië. 

De afgelopen paar jaar zijn onze activiteiten 

in China heel snel gegroeid. In 2002 hebben 

we een joint venture opgezet samen met 

CNOOC. Op dit moment hebben we 

vestigingen op vele plaatsen in het hele 

land en omvat onze markt in potentie meer 

dan tweehonderd miljoen mensen. 

Daarnaast hebben we een zeer succesvol 

en al langer bestaand bedrijf in Taiwan. 

Bovendien hebben we afgelopen jaar 
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aangekondigd een joint venture op te richten 

in zowel India als Japan. Al met al is Azië 

voor ons dus een sterk groeiende regio. 

Daarom hebben we AEGON Asia Leadership 

Academy opgericht: omdat we ons 

verbonden hebben aan China en Azië, en 

omdat we graag jonge, getalenteerde 

managers willen hebben, die de toekomst 

van AEGON in deze regio vormen. 

Leidinggevende talenten vanuit heel Azië 

zijn welkom op AALA. Zij krijgen er de kans 

elkaar te leren kennen, kennis te delen en 

ervaringen uit te wisselen. Er wordt 

gesproken over zaken als strategie, team

work, bedrijfscultuur, het ontwikkelen van 

managementtalenten en het oplossen van 

problemen. De eerste editie van AALA, die 

afgelopen mei werd gehouden, telde 39 

studenten, met name uit Taiwan en China, 

maar ook uit de Verenigde Staten, Nederland 

en Hongkong. Voor de studenten is het ook 

van belang dat zij inzicht krijgen in het 

internationale karakter van AEGON en in de 

mogelijkheden die dat voor hun carrière kan 

bieden. Op dit moment groeit China zo hard 

en zijn er zoveel buitenlandse verzekeraars 

actief op de markt, dat het personeelsverloop 

erg hoog ligt. We moeten er dus echt voor 

vechten om het juiste talent vast te houden. 

AALA is een van de middelen in deze strijd. 

Wij kunnen zeggen: “Wij zijn een grote, 

multinational en bieden je carrière

mogelijkheden die je elders haast niet vindt. 

AALA is gebaseerd op het concept van 

AEGON University, die nu sinds vijftien jaar 

zeer succesvol draait. Maar we wilden graag 

wat meer Aziatische invloed en een zekere 

erkenning van de lokale cultuur en lokale 

manier van zakendoen. We hopen dat we in 

de toekomst ook studenten uit andere 

landen kunnen aantrekken, zoals uit India of 

Japan. Als zij de AALA hebben doorlopen, 

hopen we dat de studenten zendingswerk 

zullen verrichten en wat ze geleerd hebben 

in hun eigen land in praktijk zullen brengen. 

Dan spreidt het zich als een olievlek uit. Dat 

zou heel positief zijn. Wat mij echt in 

positieve zin verbaast, is de houding die zo 

typisch is voor deze regio. Iedereen is zo 

ambitieus voor zichzelf én voor het bedrijf. 

Niemand hier zegt: ‘Niet te snel, neem een 

beetje gas terug.’ Dat is een zin die je in dit 

deel van de wereld niet vaak hoort.” 



Expansie in India
 

“ Wat hier als eerste opvalt, 
is de enorme omvang. In India 
moet je ‘op straat’ aanwezig zijn. 
Dat is het allerbelangrijkste.” 

John Mungall vertelt over 

de mogelijkheden voor 

AEGON in India. 

AEGON heeft eind 2006 in India 

een samenwerkingsovereen

komst gesloten met de Ranbaxy 

Promoter Group. Gezamenlijk 

zetten zij joint ventures op voor 

levensverzekeringen en voor 

vermogensbeheer. India biedt 

AEGON opwindende vooruit

zichten: een jonge, groeiende 

bevolking en een nieuw 

economisch élan waardoor de 

vraag naar levensverzekeringen 

en andere lange termijn spaar- 

en beleggingsproducten 

sterk toeneemt. 

“Een van de eerste dingen die je opvallen als 

je hier voor het eerst komt, is de enorme 

omvang. India is een reusachtige markt, 

wellicht niet zo zeer in dollars of euro’s, 

maar wel in termen van vraag en aantallen 

polissen die we kunnen verkopen. Je bent 

hier geen speler als je niet ten minste 

honderd vestigingen hebt. Onze aandacht is 

er totnogtoe op gericht een sterk 

distributienetwerk te bouwen. Sinds we 

hebben aangekondigd dat we in India 

beginnen, hebben we als een gek mensen 

aangenomen. Ik denk dat we in India de 

afgelopen paar maanden meer mensen 

hebben aangenomen dan in tien jaar in 

Edinburgh. We hebben er voor gekozen te 

werken met een ‘hub’ model – een sterk 

centraal kantoor dat verschillende 

agentschappen beheert, soms niet meer 

dan een kamer in iemands huis. We willen 

niet alleen in de steden actief zijn, maar ook 

het platteland bereiken waar eveneens veel 
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welvaart is. ‘Op straat’ aanwezig zijn, is het 

allerbelangrijkste hier – je verkopers in het 

hele land op de juiste plekken hebben om 

jouw producten te verkopen. Consumenten 

in India zijn in dat opzicht niet anders dan 

consumenten elders. Ze willen iemand recht 

in de ogen kunnen kijken, voordat ze een 

belangrijke financiële verplichting aangaan. 

De vooruitzichten voor India zijn enorm. Het 

is goed om in je achterhoofd te houden, dat 

India een erg jonge bevolking heeft, jonger 

dan China bijvoorbeeld. Dat betekent dat er 

een enorm arbeidsaanbod is dat de 

economische groei aanwakkert. De 

afgelopen paar jaar is de economie van 

India gegroeid met meer dan acht procent 

per jaar. Door die groei ontstaat een nieuwe 

middenklasse en kleinere, op westerse leest 

geschoeide gezinnen, in plaats van de 

traditionele, grote families. In toenemende 

mate zien mensen in dat ze meer dan in het 

verleden voor zichzelf zullen moeten zorgen. 

Dus mensen hebben meer geld beschikbaar 

om te sparen en meer reden om te sparen. 

Wat dat betreft duwen we echt tegen een 

open deur. 

In totaal werken er tien collega’s van AEGON 

UK in India, plus nog twee vanuit Nederland. 

We zijn zes weken in India en daarna tien 

dagen thuis. Gezamenlijk hebben we meer 

dan tweehonderd jaar ervaring, op 

uiteenlopende terreinen, zoals IT, fi nanciën, 

verkoop en product-ontwikkeling. Onze taak 

is om de hele keten van product via verkoop 

tot back-office op te bouwen. Daarbij 

streven we naar de hoogste kwaliteit. Alle 

processen moeten in orde zijn, zodat we 

precies weten waar elke roepie blijft, waar 

die vandaan komt en waar die naar toegaat. 

Als we uiteindelijk de zaken overdragen aan 

een nieuw managementteam moeten we de 

fundering hebben gelegd voor een effi ciënt, 

goed georganiseerd bedrijf. Dit is een 

essentieel onderdeel van AEGON’s 

internationale groeistrategie: de expertise 

die we op de ene plek beschikbaar hebben, 

elders toepassen. Zoals AEGON UK in India 

werkt, zo zijn onze collega’s van AEGON 

USA bezig om ons samenwerkingsverband 

met Sony Life in Japan van de grond te 

tillen. 

Natuurlijk heb je voor zo’n job een bepaald 

soort mensen nodig. Je gaat naar een 

vreemd land en bent lange tijd van huis. 

Uiteindelijk heeft het team zichzelf haast 

geselecteerd. We hebben in India de kans 

gekregen om vanaf een wit vel papier te 

werken, om alles vanaf de grond op te 

bouwen, daarbij gebruik makend van de 

best mogelijke oplossingen. Dat is een kans 

die maar een enkeling krijgt tijdens zijn of 

haar carrière en dat is zonder twijfel een 

opwindend vooruitzicht.” 



“ We weten nu al dat AEGON 
de ideale partner voor ons is”. 

Luis Huerta Rosas over de 

samenwerking met AEGON 

op de Mexicaanse leven- 

en pensioenmarkt. 

Midden jaren negentig betrad 

AEGON de Mexicaanse markt 

voor de eerste keer. Maar in 

2002 verkocht de Groep zijn 

belang van 49% in Grupo 

Financiero Banamex-Accival SA, 

nadat de Mexicaanse bank was 

overgenomen door Citigroup. 

AEGON heeft altijd gezegd dat 

het ooit terug zou keren naar 

Mexico. In juni 2006 maakte de 

Groep deze belofte waar, door 

een samenwerking aan te gaan 

met Seguros Argos, een van 

de toonaangevende levens

verzekeraars van het land. 

“Ik heb onze samenwerking altijd als een 

soort huwelijk gezien. De manier waarop we 

elkaar ontmoet hebben, hoe we partners 

werden en hoe we nu samenwerken. Je 

hebt de eerste ontmoeting, de plannen en 

de afspraken die je samen maakt. Hoewel 

we nog in onze wittebroodsweken zitten, 

weten we nu al dat AEGON de ideale partner 

voor ons is. De Groep is financieel sterk, 

biedt expertise en heeft de reputatie een 

van ’s werelds toonaangevende levens- en 

pensioenverzekeraars te zijn. Tegelijkertijd 

erkent AEGON de waarde van lokale kennis 

en expertise en geeft het zijn partners de 

steun die zij nodig hebben als hun markten 

groeien en zich verder ontwikkelen. De 

samenwerking geeft AEGON en Argos een 

mooie kans in Mexico. De Mexicaanse markt 

heeft een enorm potentieel. Van oudsher 

hebben de levensverzekeraars hier zich 

vooral gericht op het welvarende bovenste 

marktsegment, op mensen met geld. Aan 
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de andere segmenten, mensen met een 

midden- of laag inkomen, hebben ze weinig 

aandacht besteed. En dat zijn nu precies de 

segmenten waarop Argos wel is gefocust. 

Kern van Argos’ aanpak is dat we betaalbare 

en eenvoudig te beheren producten 

aanbieden. Zo’n 40% van de bevolking 

heeft een laag of een midden-inkomen. We 

hebben het dan over mensen die, over het 

algemeen, tussen de 300 en 750 dollar per 

maand verdienen. De kosten van onze 

producten liggen in lijn met wat mensen 

zich kunnen veroorloven. Bovendien hebben 

we een duidelijke betaalmethode. De premie 

loopt via het loonstrookje. Deze benadering 

is zeer geschikt voor onze markt. Kijk naar 

onze groei in de afgelopen jaren. We zijn 

een jong bedrijf. We zijn nog maar 5 jaar 

geleden opgericht. Ons doel voor dit jaar 

was om uit te komen op 800.000 

polishouders. In juli hadden we er al iets 

meer dan 1,1 miljoen. Hieruit blijkt wel dat 

ons model werkt. Daar komt bij dat er in 

Mexico over de hele linie een enorm 

groeipotentieel is. Het is geen kleine markt. 

We hebben een bevolking van meer dan 105 

miljoen mensen. Afgelopen jaar bedroegen 

de levenpremies bijna 6,2 miljard dollar. 

Daar komt bij dat er nog eens twaalf miljoen 

Mexicanen in de VS wonen. Die hebben 

vorig jaar 23 miljard dollar naar Mexico 

overgemaakt. Dat komt overeen met 

ongeveer 300 dollar per maand voor elke 

emigrant. Een groot deel van dit segment is 

nog niet aangeboord en we kijken naar 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

Bovendien neemt de vraag naar pensioenen 

toe. Op dit moment bedragen de 

verplichtingen van het staatspensioen

systeem meer dan het gehele nationale 

inkomen van het land. Dat is op den duur 

niet houdbaar. De komende jaren zullen 

mensen dan ook meer en meer een beroep 

doen op de particuliere sector om hen te 

helpen hun financiële toekomst veilig te 

stellen. Dat is ook precies de reden waarom 

AEGON en Seguros Argos hebben besloten 

gezamenlijk een pensioenbedrijf op te 

zetten, zodat we aan de toenemende vraag 

naar particuliere pensioenvoorzieningen 

kunnen voldoen. 

We moeten er nog meer aan doen in dit 

land om het sparen voor de lange termijn te 

stimuleren. Er is geen snelle korte termijn 

oplossing. AEGON is uiteraard zeer goed 

bekend met het hele pensioenvraagstuk. 

Overal ter wereld kampen landen met 

dezelfde problemen. En op dat punt hebben 

we elkaar gevonden, AEGON met zijn 

internationale ervaring en expertise en wij 

met onze kennis over wat er op de lokale 

markt gebeurt.” 



“Je pensioensysteem hervormen, 
is een grote stap. Wij willen van 
de hervormingen in Roemenië 
een succes maken.” 

Silvia Sirb geeft inzicht in 

de overgang naar een nieuw 

pensioensysteem in Roemenië. 

Roemenië heeft begin 2008 

als een van de laatste landen 

in Centraal- en Oost-Europa 

een verplichte particuliere 

pensioenregeling ingevoerd. 

Silvia Sirb, directievoorzitter 

van BT AEGON, AEGON’s joint 

venture in Roemenië, vertelt 

hoe de grondige revisie van 

het pensioensysteem nieuwe 

kansen biedt voor de Groep 

en voor zijn lokale partner 

Banca Transilvania. 

“Centraal- en Oost-Europa was twintig jaar 

geleden nog verboden terrein voor westerse 

verzekeraars. Vandaag is het een van de 

snelst groeiende regio’s waar AEGON actief 

is. Overal zijn de voorwaarden voor 

duurzame groei aanwezig. De economieën 

breiden zich uit, de welvaart neemt toe. 

Meer mensen steken hun geld in pensioenen, 

levensverzekeringen en andere lange 

termijn beleggingen. Voor Roemenië alleen 

al verwachten we dat de premies voor 

levensverzekeringen zullen stijgen van 

ongeveer 300 miljoen euro in 2006 naar 

zo’n 1 miljard euro in 2010. Anders gezegd, 

naar verwachting zal de omvang van de 

markt in nog geen 4 jaar tijd meer dan 

verdrievoudigen. Door de recente 

hervormingen zal meer geld naar de 

particuliere sector gaan. Mensen kunnen er 

niet langer op vertrouwen dat de staat in 

hun onderhoud zal voorzien, zoals ze dat 

een generatie of twee geleden nog wel 
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deden. Mensen moeten hun eigen ver

antwoordelijkheid gaan nemen. De 

hervormingen hebben een belangrijke rol 

gespeeld bij het openstellen van de markt. 

Het is niet toevallig dat 4 van de 5 landen in 

Centraal- en Oost-Europa waar AEGON 

actief is een verplichte particuliere 

pensioenregeling hebben ingevoerd. Zelfs 

in Tsjechië, dat heeft gekozen voor een 

vrijwillige particuliere pensioenregeling, is 

een discussie gaande over verdere 

hervormingen. Voor BT AEGON is het van 

groot belang te weten dat we over deze 

regionale expertise kunnen beschikken. 

De afgelopen maanden hebben we hard 

gewerkt, gebruik makend van de sterke 

kanten van zowel AEGON als Banca 

Transilvania, om het bedrijf op te zetten en 

een stukje marktaandeel te verwerven. 

Roemenië is in potentie een grote markt 

met 22 miljoen mensen. Dat de ontwikkeling 

niet zo snel gaat, heeft een aantal oorzaken: 

politieke onzekerheid, lage lonen, beperkte 

kennis over persoonlijke financiële 

vraagstukken en wantrouwen bij sommige 

mensen jegens financiële instellingen. Wij 

verwachten dat dat gaat veranderen. De 

communistische tijd ligt ver achter ons. 

Vandaag de dag is Roemenië onderdeel van 

het nieuwe Europa en lid van de Europese 

Unie. Net als Hongarije, Tsjechië of Polen, 

heeft Roemenië een veel bedrijfsvriendelijker 

economisch klimaat gekregen. Het 

vertrouwen zal terug keren als mensen met 

eigen ogen zien hoe succesvol particuliere 

pensioenregelingen zijn. 

We zijn nog maar net van start gegaan in 

Roemenië. Het nieuwe verplichte stelsel is 

pas begin 2008 geïntroduceerd. Je zou 

zelfs kunnen zeggen dat de regio als geheel 

nog maar net van start is gegaan. Het 

potentieel is enorm. AEGON is nu actief in 5 

landen in Centraal- en Oost-Europa. Maar 

de Groep is ambitieus en wil nog veel verder 

gaan. AEGON is zijn activiteiten in de gehele 

regio aan het uitbreiden. Overal zie je daar 

voorbeelden van. Zo zijn de afgelopen 

maanden in Polen 2 pensioenbedrijven 

overgenomen. In Hongarije worden we op 

nieuwe terreinen actief, zoals woning

hypotheken. Ook zijn we bezig onze 

distributie te versterken. Op dit moment 

heeft AEGON ongeveer 1,3 miljoen 

pensioenfondsdeelnemers in deze regio. In 

2010 zal dat aantal – mede door BT AEGON – 

hopelijk 2,5 miljoen bedragen. 

Je pensioensysteem hervormen, is een 

grote stap voor welk land dan ook. Roemenië 

is dan ook geen uitzondering. Wij willen 

helpen de hervormingen tot een succes te 

maken en een sterke fundering leggen voor 

een nieuw, efficiënt pensioensysteem voor 

het gehele land.” 



AEGON’s internationale aanwezigheid biedt een platform van waaruit het bedrijf de komende jaren verder kan uitbreiden. AEGON heeft de 

financiële slagkracht om zijn bestaande activiteiten te laten groeien, maar ook om acquisitiemogelijkheden te benutten in kernmarkten die meer 

dan gemiddelde lange termijn groeiperspectieven bieden. 



AEGON EN DE FINANCIËLE WERELD
 

Als een van de grootste financiële dienstverleners ter 

wereld heeft AEGON relaties met talloze beleggers 

overal ter wereld. Deze relaties zijn van belang voor 

een doeltreffende en winstgevende bedrijfsvoering 

van AEGON. 

Overal ter wereld heeft AEGON aandeelhouders en 

obligatiehouders. Door middel van het ‘investor relations’

programma voorziet AEGON alle beleggers van de nodige 

duidelijke, transparante, zorgvuldige en tijdige informatie 

om verantwoorde beleggingsbeslissingen te kunnen 

nemen. 

In 2007 zijn goede vorderingen gemaakt met de uitvoering 

van de bedrijfsstrategie en met de verbetering van de 

communicatie met aandeelhouders en de financiële wereld: 

AEGON heeft in totaal EUR 1,9 miljard aan aandeel

houders uitgekeerd via de inkoop van 99,77 miljoen 

aandelen en een verhoogd dividend; 

AEGON heeft meer in zijn kernactiviteiten geïnvesteerd, 

heeft zijn distributienetwerken versterkt en zijn 

internationale aanwezigheid uitgebreid; 

AEGON heeft zijn doelstelling voor 2010 ten aanzien 

van de waarde nieuwe productie verhoogd naar 

EUR 1,25 miljard; 

AEGON heeft zijn financiële berichtgeving transpa

ranter gemaakt. Niet alleen is er een nieuwe maatstaf 

voor het operationeel resultaat en een nieuw rappor

tagemodel voor de verslaglegging per productgroep 

ingevoerd, maar ook wordt nu ieder kwartaal een 

financieel supplement gepubliceerd en zijn er in 

Nederland nieuwe waarderingsgrondslagen ingevoerd; 

AEGON heeft het ‘onderliggend resultaat’ ingevoerd om 

extra informatie te kunnen geven over de verwachte 

prestaties van bepaalde beleggingscategorieën op de 

lange termijn. 

DUIDELIJKE, TRANSPARANTE, ZORGVULDIGE EN 

TIJDIGE INFORMATIE 

AEGON zet zich in om ervoor te zorgen dat alle 

aandeelhouders, obligatiehouders en andere beleggers in 

de onderneming beschikken over de informatie die zij 

nodig hebben om de juiste beleggingsbeslissingen te 

kunnen nemen. 

Het nieuwe rapportagemodel voor het operationeel 

resultaat per productgroep laat beter zien hoe de 

activiteiten van AEGON binnen de landenunits zijn 

georganiseerd. 

Binnen dit model zijn de volgende productgroepen 

afgebakend: 

Levens- en risicoverzekeringen 

Individuele spaar- en pensioenproducten 

Pensioenen en vermogensbeheer

 Institutionele producten

 Herverzekering

 Distributie

 Schadeverzekeringen 

In juli kondigde AEGON aan dat de grondslagen voor de 

waardering van de garanties op bepaalde producten in 

Nederland zouden worden aangepast. De verandering was 

bedoeld om de financiële resultaten van AEGON 

inzichtelijker te maken en beleggers, analisten en andere 

belanghebbenden beter in te staat te stellen de 

economische prestaties van de Nederlandse activiteiten 

DE GEWONE AANDELEN AEGON 
ZIJN OPGENOMEN IN EEN AANTAL 
BELANGRIJKE AANDELENINDICES, 
WAARONDER: 

BEURSNOTERING 

Amsterdam 

Londen 

New York 

Tokio 

: 

: 

: 

: 

Euronext Amsterdam 

London Stock Exchange 

New York Stock Exchange 

Tokyo Stock Exchange AEX 

FTSE Eurotop 100 

FTSE Eurotop 300 

FTSE4Good Index 

MSCI Euro Index 

S&P Euro Index 

DJ Euro Stoxx 50 

DJ Sustainability Index 
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AEGON EN DE FINANCIËLE WERELD 

van de Groep te beoordelen. Parallel hiermee begon 

AEGON ook met de publicatie van het ‘onderliggend 

resultaat’, een aanvullende maatstaf voor het operationele 

resultaat, die eigenlijk is bedoeld om de effecten van 

extreme volatiliteit op de winst uit bepaalde financiële 

beleggingen tegen reële waarde uit te sluiten. 

AEGON is van mening dat er, naast de reguliere 

kwartaalinformatie, voor een evenwichtige beoordeling 

van de onderliggende economische prestaties ook 

informatie nodig is over andere financiële maatstaven die 

de Groep regelmatig publiceert, met name: 

de waarde nieuwe productie 

de embedded value 

In het kader van het streven om de financiële 

informatieverstrekking verder te verbeteren, publiceert 

AEGON op kwartaalbasis cijfers over de waarde nieuwe 

productie en het intern rendement op nieuwe productie. 

Bovendien verstrekt de Groep ieder kwartaal in het 

financiële supplement aanvullende informatie over de 

activiteiten van de landenunits. 

Embedded value is een indicator die in de 

verzekeringsbranche algemeen wordt gebruikt als 

maatstaf voor de prestaties van een onderneming. AEGON 

onderschrijft de Europese embedded value-grondslagen. 

Deze in 2004 ingevoerde grondslagen bieden een goede 

en verantwoorde methode voor het berekenen van de 

embedded value, aan de hand waarvan beleggers de 

prestaties van de grote Europese verzekerings

maatschappijen met elkaar kunnen vergelijken. 

AEGON berekent en publiceert regelmatig de embedded 

value life insurance (EVLI) en de totale embedded value. 

De EVLI wordt ook intern gebruikt voor prestatiebeoordeling 

en business planning. Evenals andere verzekerings

maatschappijen richt AEGON zich bij het berekenen van 

de embedded value met name op het levenbedrijf vanwege 

het langetermijnkarakter daarvan. Het schadebedrijf, waar 

doorgaans met kortere termijnen wordt gewerkt, is 

opgenomen in de berekening van de totale embedded 

value van de Groep, die ieder jaar wordt gepubliceerd. 

GELIJKE INFORMATIEVOORZIENING VOOR ALLE 

BELANGHEBBENDEN 

AEGON streeft ernaar alle belanghebbenden gelijke 

toegang te geven tot alle relevante financiële en niet

financiële informatie. Daarom onderhoudt de Groep actief 

contact met de financiële wereld, met name via de 

afdelingen Investor Relations in Nederland en de Verenigde 

Staten. In de Verenigde Staten, Europa en Azië organiseert 

AEGON regelmatig ‘roadshows’ voor beleggers. Ook 

worden er persberichten uitgebracht en webcasts 

gepresenteerd om alle beleggers en aandeelhouders 

voortdurend op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen. AEGON organiseert ook regelmatig 

beleggers- en analistenbijeenkomsten. 

Verder worden aandeelhouders, obligatiehouders en 

potentiële beleggers aangemoedigd om zich te verdiepen 

in de activiteiten van de Groep, de strategie voor 

langetermijngroei en de expansie naar nieuwe markten en 

opkomende landen in de hele wereld. 

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 

AEGON heeft een internationaal aandeelhoudersbestand, 

dat de internationale spreiding van de activiteiten van de 

Groep goed weerspiegelt. Ongeveer 86% van de gewone 

aandelen van AEGON is in handen van institutionele 

beleggers (waaronder Vereniging AEGON); de overige 14% 

is in handen van individuele aandeelhouders. Op basis van 

de op 31 december 2007 openbaar gemaakte informatie is 

er slechts één aandeelhouder die meer dan 5% van de 

uitstaande aandelen bezit: de Vereniging AEGON, die is 

opgericht om de langetermijnbelangen van alle AEGON 

belanghebbenden veilig te stellen. Voor zover bij AEGON 

bekend, zijn er geen andere partijen die een kapitaal- en/ 

of stembelang hebben in AEGON N.V. boven de in de 

Nederlandse effectenwetgeving vastgelegde drempels. 
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Hoofdstuk vier ONZE AANDEELHOUDERS 

EEN STERKE VERMOGENSBASIS 

De gewone aandelen AEGON zijn genoteerd aan vier 

beurzen: Amsterdam, Londen, New York en Tokio. Deze 

noteringen geven AEGON toegang tot de wereldwijde 

kapitaalmarkten, hetgeen een essentieel onderdeel is van 

de Groepsstrategie op het gebied van corporate en 

financieel management. 

AEGON is daarnaast actief op de internationale 

schuldenmarkten en maakt gebruik van zijn gunstige 

kredietratings om schuldinstrumenten uit te geven in 

diverse valuta’s. Deze uitgiften passen binnen het bredere 

beleid om de vermogensbasis van de Groep te versterken 

en de totale financieringskosten te verminderen. 

In 2007 heeft AEGON een aantal transacties afgerond die 

waren gericht op een efficiënter management van de 

kapitaalvereisten van de Groep. 

In januari kondigde AEGON een 30-jarige AXXX

financieringstransactie van USD 1,54 miljard met 

HSBC Bank USA aan; 

Eveneens in januari rondde AEGON UK een onder

handse ‘value in force’-securitisatie af, waarmee 

ongeveer GBP 90 miljoen aan het totale kapitaal van 

de Groep werd toegevoegd; 

In mei sloot AEGON een lening af van USD 550 miljoen 

met een looptijd van 30 jaar ten behoeve van zijn 

Amerikaanse 100% dochtermaatschappij LIICA 

Holdings LLC; 

In september deed AEGON een uitgifte van 7,25% 

perpetual capital securities ter waarde van USD 1,05 

miljard. 

AANDELENINKOOP 

Als onderdeel van het kapitaalmanagementbeleid van 

de Groep kon AEGON dankzij zijn sterke vermogenspositie 

in augustus 2007 van start gaan met een aandelen

inkoopprogramma. Medio november was dit programma 
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afgerond en had AEGON in totaal 74,6 gewone aandelen 

ter waarde van in totaal EUR 1 miljard ingekocht. Daarnaast 

kocht AEGON 25,2 miljoen aandelen in het kader van het 

beleid om dividend dat gedurende het jaar in aandelen 

was uitgekeerd, terug te kopen en daarmee het 

verwateringseffect te neutraliseren. Nog eens 

8 miljoen gewone aandelen werden ingekocht om 

toegekende optierechten af te dekken. Een voorstel om 

deze aandelen in te trekken zal op 23 april 2008 worden 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AVvA). In 2007 ging de AVvA akkoord 

met de intrekking van 11,6 miljoen als dividend uitgekeerde 

aandelen die in 2006 waren teruggekocht. 

DIVIDENDBELEID 

AEGON beseft het belang van een helder, stabiel en 

samenhangend dividendbeleid, dat berust op de sterke 

kasstroom en vermogensbasis van de Groep. 

Het totale dividend voor het hele jaar bestaat uit twee 

delen: 

een interimdividend, dat tegelijk met de publicatie van 

de resultaten over het tweede kwartaal in augustus 

bekend wordt gemaakt; 

een slotdividend, dat tegelijk met de publicatie van de 

resultaten over het vierde kwartaal in maart wordt 

voorgesteld en dat moet worden goedgekeurd tijdens 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 

gewoonlijk in april. 

Betaling van het interim- en het slotdividend geschiedt in 

contanten of in aandelen. Dividend in aandelen wordt 

gewoonlijk betaald uit de agioreserve (wat in Nederland 

belastingvrij is) of uit de nettowinst. Zo nodig kan het 

bestuur van AEGON de keuze voor een contant dividend in 

plaats van een dividend in aandelen relatief minder 

aantrekkelijk maken. 
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AEGON EN DE FINANCIËLE WERELD 

Voor de berekening van dividenduitkeringen in aandelen 

maakt AEGON gebruik van een stockfractie, die is 

gebaseerd op de gemiddelde aandelenkoers over een 

periode van vijf handelsdagen. Er vindt geen handel in 

dividendrechten plaats op de beurs van Amsterdam noch 

op andere aandelenbeurzen. In 2007 heeft AEGON een 

interimdividend betaalbaar gesteld van EUR 0,30 per 

gewoon aandeel. 

Aandeelhouders die hun interimdividend in de vorm van 

aandelen AEGON wilden ontvangen, hadden recht op één 

nieuw gewoon aandeel per 47 gewone aandelen die zij 

reeds in bezit hadden. De waarde van het dividend in 

aandelen was 5,6% lager dan het dividend in contanten. 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal 

een slotdividend van EUR 0,32 per gewoon aandeel 

worden voorgesteld. AEGON’s totale dividend over 2007 

van EUR 0,62 per aandeel betekent een stijging van 13% 

ten opzichte van het voorgaande jaar. 

AEGON streeft ernaar de dividenduitkeringen aan 

aandeelhouders te blijven verhogen, afhankelijk van de 

kasstromen en de kapitaalpositie van de Groep. 

INVESTOR RELATIONS AEGON N.V. 

Bezuidenhoutseweg 273 

Postbus 85 

2501 CB Den Haag 

Nederland 

Telefoon: 070 344 83 05 

Gratis: 877 548 9668 (alleen VS) 

E-mail: ir@aegon.com 

ONTWIKKELING AANDELENKOERS 

In 2007 daalde de aandelenkoers van AEGON met 16,3% 

van EUR 14,44 op 31 december 2006 naar EUR 12,09 op 

31 december 2007. Inclusief het in 2007 uitgekeerde 

dividend bedroeg het totale rendement voor houders van 

gewone aandelen AEGON -12,7% (ten opzichte van +8,7% 

in 2006). Ter vergelijking  1 : het totale rendement op de 

DJ Stoxx 600 Insurance Index, een toonaangevende 

benchmark voor de branche, bedroeg –9% in 2007 (in 

2006: +20,7%). Het totale rendement op de in New York 

genoteerde aandelen AEGON kwam in 2007 uit op -3,5% 

(ten opzichte van +20% het voorgaande jaar). Ter 

vergelijking: het aandeelhoudersrendement op de S&P 

500 Insurance Index bedroeg -6.3% (in 2006: +10,9%) 

Cijfers per 
aandeel 
In EUR 2006 2005 2004 2003 

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

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

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

K/W 2 7,72 11,00 8,22 

2007 

16,06 

11,46 

12,09 

8,22 

2007 

21,90 

16,75 

17,53 

Cijfers per 
aandeel 
In USD 2006 2005 2004 2003 

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

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

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

1 Bron: Bloomberg. Bij deze berekeningen is ervan uitgegaan dat AEGON’s dividend is herbelegd in aandelen of de markt. 
2 2004 - 2006 gebaseerd op aangepaste gegevens. 
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2008
 

MAART
 

6 Resultaten over 2007 

25 Registratiedatum (peildatum) voor uitoefening 

vergader- en stemrecht in AVvA op 23 april 

28 Publicatie jaarverslag 2007 en Form 20-F 

APRIL
 

23 Jaarlijkse Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders 

25 Ex-dividenddatum slotdividend 2007 

28 Begin van keuzeperiode slotdividend 2007 

29 Peildatum voor dividendgerechtigheid 

slotdividend 2007 

MEI
 

7 Resultaten over eerste kwartaal 2008 

en Embedded Value Report 2007 

16 Einde van keuzeperiode slotdividend 2007 

23 Betaalbaarstelling slotdividend 2007 

JUNI
 

2-3 Beleggers- en analistenconferentie (Londen) 

AUGUSTUS
 

7 Resultaten over tweede kwartaal 2008 

8 Ex-dividenddatum interimdividend 2008 

8 Begin van keuzeperiode interimdividend 2008 

12 Peildatum voor dividendgerechtigheid interim-

dividend 2008 

29 Einde van keuzeperiode interimdividend 2008 

SEPTEMBER
 

15 Betaalbaarstelling interimdividend 2008 

NOVEMBER
 

6 Resultaten over derde kwartaal 2008 

2009
 

MAART
 

12 Resultaten over 2008 

APRIL
 

22 Jaarlijkse Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders 

MEI
 

14 Resultaten over eerste kwartaal 2009 

en Embedded Value Report 2008 

AUGUSTUS
 

13 Resultaten over tweede kwartaal 2009 

NOVEMBER
 

12 Resultaten over derde kwartaal 2009 
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CORPORATE GOVERNANCE
 

AEGON N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands 

recht. De bestuursstructuur bestaat uit drie organen: 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 

de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 1. 

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

Ten minste eenmaal per jaar wordt een Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) gehouden. Hier 

worden besluiten genomen over zaken zoals de vaststelling 

van de jaarrekening, goedkeuring van dividenduitkeringen 

en benoemingen van leden van de Raad van Bestuur en de 

Raad van Commissarissen van AEGON. Zo nodig kan de 

Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen een 

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

bijeenroepen. 

In de vergadering heeft elk aandeel recht op het uitbrengen 

van één stem. Onder bepaalde omstandigheden kan op een 

preferent aandeel 25/12 stem worden uitgebracht in 

overeenstemming met de hogere nominale waarde van een 

preferent aandeel. Besluiten worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet 

of de statuten van AEGON anders voorschrijven. 

DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de 

vennootschap. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft 

bepaalde taken die samenhangen met zijn of haar 

specifieke expertise. De leden worden benoemd door de 

AvvA op voordracht van de Raad van Commissarissen. 

Leden van de Raad van Bestuur worden steeds voor een 

periode van vier jaar benoemd. De Raad van Bestuur 

bestaat momenteel uit drie leden. 

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid 

van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van 

zaken in de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende 

belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De 

Raad van Commissarissen is collectief verantwoordelijk en 

verantwoordingsplichtig. Leden worden op voordracht van 

de Raad van Commissarissen benoemd door de AVvA voor 

een periode van vier jaar, telkens met vier jaar verlengbaar. 

Na het bereiken van de zeventigjarige leeftijd zijn 

commissarissen niet herbenoembaar, tenzij de Raad van 

Commissarissen anders besluit. 

De Raad van Commissarissen van AEGON bestaat uit elf 

leden, die op één uitzondering na allemaal als onafhankelijk 

kunnen worden beschouwd volgens de definitie van de 

Nederlandse Corporate Governance Code. 

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door vier 

commissies:

 Audit Committee

 Compensation Committee

 Nominating Committee

 Strategy Committee 

Deze commissies bereiden de besluitvorming van de Raad 

van Commissarissen voor. 

NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE 

Als in Nederland gevestigde onderneming houdt AEGON 

zich aan de Nederlandse Corporate Governance Code. 

Deze gedragscode werd begin 2004 van kracht. AEGON 

onderschrijft de code en ondersteunt de daarin 

opgenomen beginselen van deugdelijk en verantwoord 

ondernemingsbestuur ten volle. AEGON beschouwt de 

code als een doeltreffend middel om te waarborgen dat 

de belangen van alle bij de Groep betrokkenen in acht 

worden genomen. De code bevordert transparante 

besluitvorming en benadrukt de beginselen van goed 

bestuur. Nadere informatie is te vinden op de website van 

AEGON (www.aegon.com). 

1 Nadere informatie over de verschillen tussen de corporate governance van AEGON en de eisen die door de New York Stock Exchange aan Amerikaanse 
ondernemingen worden gesteld, is te vinden op www.aegon.com onder Corporate Governance. 
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VERMOGENSSTRUCTUUR 

AEGON heeft een maatschappelijk kapitaal van EUR 

610.000.000, verdeeld in drie miljard gewone aandelen 

met een nominale waarde van EUR 0,12 per stuk en 

daarnaast een miljard preferente aandelen A en B met een 

nominale waarde van EUR 0,25 per stuk. Per ultimo 2007 

had AEGON 1.636.544.530 gewone aandelen en 

246.850.000 preferente aandelen uitstaan. Samen 

vertegenwoordigen deze respectievelijk 76,1% en 23,9% 

van het totale geplaatste en volgestorte kapitaal. 

AEGON heeft een internationaal aandeelhoudersbestand, 

dat de wereldwijde spreiding van de activiteiten van de 

Groep goed weerspiegelt. Ongeveer 86% van de gewone 

aandelen van AEGON is in handen van institutionele 

beleggers (waaronder Vereniging AEGON); de overige 14% 

is in handen van particuliere aandeelhouders. AEGON zet 

zich in voor een duidelijke, correcte, tijdige en transparante 

informatievoorziening aan alle aandeelhouders, 

obligatiehouders en andere beleggers in de onderneming. 

AEGON’s grootste aandeelhouder is Vereniging AEGON, 

een vereniging die tot doel heeft de belangen van alle 

uiteenlopende belanghebbenden van de Groep te 

behartigen. Vereniging AEGON bezit momenteel 

171.974.055 gewone aandelen en alle uitstaande 

246.850.000 preferente aandelen. Als houder van 

preferente aandelen mag Vereniging AEGON 25/12 

(ongeveer 2,08) stemmen per aandeel uitbrengen. 

Op grond van een stemrechtregeling heeft Vereniging 

AEGON echter vrijwillig afstand gedaan van dit recht, 

tenzij er sprake is van een bijzondere aanleiding. Deze 

‘bijzondere aanleidingen’ staan nader omschreven in de 

Stemrechtregeling Preferente Aandelen, die is te vinden 

op de website van AEGON. Het betreft onder meer de 

verwerving door een derde van een belang van 15% of 

meer in AEGON N.V., een bod tot overname van uitstaande 

aandelen AEGON N.V. of een voorstel tot bedrijfs

samenvoeging door een persoon of groep personen, hetzij 

individueel hetzij als groep, anders dan met goedkeuring 

van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Vereniging AEGON kan zich naar eigen goeddunken 

beroepen op een ‘bijzondere aanleiding’. In dat geval 

behoudt de Vereniging haar volledige stemrecht 

gedurende maximaal zes maanden. 

De gewone aandelen AEGON zijn genoteerd aan vier 

beurzen: Amsterdam, Londen, New York en Tokio. Deze 

noteringen geven AEGON toegang tot de wereldwijde 

kapitaalmarkten, hetgeen een essentieel onderdeel is van 

de algemene strategie van de Groep op het gebied van 

corporate en financieel management. 
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MANAGEMENT BOARD
 

VAN LINKS NAAR RECHTS 
Donald J. Shepard 
Alexander R. Wynaendts 
Patrick S. Baird 
Joseph B.M. Streppel 
Otto Thoresen 

AEGON MANAGEMENT BOARD 

AEGON’s Management Board werd begin 2007 gevormd om het management van de wereldwijde activiteiten van de Groep 

verder te versterken. De Management Board functioneert naast de Raad van Bestuur en houdt zich bezig met uiteenlopende 

aspecten die invloed hebben op de strategische doelstellingen van AEGON. Terwijl de Raad van Bestuur juridisch het enige 

bestuursorgaan van AEGON blijft, biedt de Management Board de nodige ondersteuning en expertise om de strategische 

doelen van de Groep te kunnen verwezenlijken. 
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DONALD J. SHEPARD (1946, Amerikaanse nationaliteit) Chief Executive Officer, voorzitter van de Raad van Bestuur 

Don Shepard begon zijn loopbaan in 1970 bij Life Investors Inc., een verzekeringsbedrijf in Cedar Rapids (Iowa). Hier 

bekleedde hij verschillende management- en bestuursfuncties en in 1985 werd hij benoemd tot Executive Vice-President en 

COO. In 1989, toen Life Investors samen met AEGON’s andere activiteiten in de Verenigde Staten opging in AEGON USA, 

werd de heer Shepard President en CEO van deze nieuw gevormde onderneming. In 1992 werd hij lid van de Raad van 

Bestuur van AEGON en in april 2002 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Naast zijn functie bij AEGON 

is de heer Shepard ook lid van de board of directors van CSX Corporation en van PNC Financial Services Group. 

JOSEPH B.M. STREPPEL (1949, Nederlandse nationaliteit) Chief Financial Officer, lid van de Raad van Bestuur 

Jos Streppel begon zijn loopbaan in 1973 bij een van de rechtsvoorgangers van AEGON in Nederland, waar hij verschillende 

functies bekleedde op het gebied van treasury en beleggingen. In 1986 werd hij CFO bij FGH Bank en na een jaar trad hij toe 

tot de directie van deze bank. In 1991 werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter en CEO van Labouchère. Vier jaar later werd 

hij ook bestuursvoorzitter van FGH Bank. In 1998 werd hij benoemd tot CFO van AEGON. In 2000 werd hij benoemd tot lid 

van de Raad van Bestuur van de Groep. Naast zijn functies bij AEGON is de heer Streppel lid van de Raad van Commissarissen 

van Koninklijke KPN N.V. en van Van Lanschot Bankiers N.V. 

ALEXANDER R. WYNAENDTS (1960, Nederlandse nationaliteit) Chief Operating Officer, lid van de Raad van Bestuur 

Alex Wynaendts begon zijn loopbaan in 1984 bij ABN AMRO. In Amsterdam en Londen was hij werkzaam in verschillende 

functies op het gebied van kapitaalmarkten, vermogensbeheer, corporate finance en private banking. In 1997 trad hij in 

dienst bij AEGON als Senior Vice-President van de groepsstafafdeling Group Business Development. Sinds 2003 is hij lid van 

de Raad van Bestuur van AEGON, waar hij verantwoordelijk is voor de internationale groeistrategie van de Groep. In april 

2007 werd de heer Wynaendts benoemd tot nieuwe COO van AEGON en in april 2008 zal hij de heer Shepard opvolgen als 

voorzitter van de Raad van Bestuur. 

PATRICK S. BAIRD (1954, Amerikaanse nationaliteit) President en CEO van AEGON USA 

Pat Baird begon zijn loopbaan in 1976 bij AEGON USA. Hij was Executive Vice-President en COO, CFO en Director of Tax en 

werd in maart 2002 in zijn huidige functie benoemd. Sinds begin 2007 is hij lid van de Management Board van AEGON. De 

heer Baird is ook lid van de board of directors van QCR Holdings in de Verenigde Staten. 

OTTO THORESEN (1956, Britse nationaliteit) CEO van AEGON UK 

Otto Thoresen trad in 1978 in dienst bij Scottish Equitable, waar hij zijn opleiding tot actuaris afrondde en in meerdere 

functies werkzaam was, onder meer als marketingmanager. Hij verliet Scottish Equitable in 1988, bekleedde vervolgens 

diverse management- en bestuursfuncties bij de Britse verzekeraars Abbey Life en Royal Insurance, waarna hij in 1994 

terugkeerde bij AEGON UK als Development Director. In 2002 werd hij benoemd tot financieel directeur en drie jaar later 

tot CEO van AEGON UK. Sinds begin 2007 is de heer Thoresen lid van de Management Board van AEGON. 
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LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN 


DUDLEY G. EUSTACE 

Voorzitter van de Raad van Commissarissen 

Voorzitter Nominating Committee en Strategy Committee 

(1936, Britse en Canadese nationaliteit) 

Dudley G. Eustace is oud-voorzitter van Smith & Nephew PLC in Londen en voormalig vice-voorzitter van Royal Philips 

Electronics N.V. In 1997 trad hij toe tot de Raad van Commissarissen van AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 

2009. Daarnaast is hij ook lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V., lid van de European Advisory 

Council van Rothschild, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het niet-beursgenoteerde bedrijf The Nielsen 

Company en bestuurslid van de University of Surrey (VK). 

O. JOHN OLCAY 

Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen 

Voorzitter Risk Committee en lid Nominating Committee 

en Strategy Committee 

(1936, Nationality: US citizen) 

O. John Olcay is Vice-Chairman en Managing Director van Fischer, Francis, Trees and Watts Inc. in New York. Hij werd in 

1993 benoemd tot commissaris bij AEGON; zijn huidige zittingstermijn loopt af in 2008. De heer Olcay is daarnaast 

voorzitter van het beleggingsfonds FFTW Funds Selection in Luxemburg en FFTW Funds in Dublin. 

IRVING W. BAILEY II 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Lid Audit Committee, Risk Committee en Strategy Committee 

(1941, Amerikaanse nationaliteit) 

Irving W. Bailey is senior advisor bij Chrysalis Ventures. Hij is ook voormalig Chairman en CEO van Providian Corp., voormalig 

Managing Director van Chrysalis Ventures en voormalig Chairman van de board of directors van AEGON USA. Sinds 2004 is 

hij lid van de Raad van Commissarissen van AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2008. Naast zijn functie bij 

AEGON is de heer Bailey ook lid van de board of directors van Computer Sciences Corp. en Hospira Inc. 

ANTONY BURGMANS 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Lid Audit Committee 

(1947, Nederlandse nationaliteit) 

Antony Burgmans is voormalig bestuursvoorzitter van het Brits-Nederlandse concern Unilever. In 2007 werd hij benoemd 

tot commissaris van AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2011. Naast zijn functie bij AEGON is de heer Burgmans 

ook lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel N.V. en van de board of directors van BP plc. 
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RENÉ DAHAN 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Voorzitter Compensation Committee 

en lid Nominating Committee 

(1941, Nationality: Dutch) 

René Dahan 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 Ahold N.V., lid van de Raad van Commissarissen van TNT N.V. in Nederland en lid van de International Advisory Board 

van de Guggenheim Group. 

SHEMAYA LEVY 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Voorzitter Audit Committee 

en lid Risk Committee 

(1947, Franse nationaliteit) 

Shemaya Levy 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. Naast zijn functie bij AEGON is hij non-executive 

director bij Nissan Motor Company, Renault Spanje en Safran en lid van de Raad van Commissarissen van de Segula 

Technologies Group en TNT N.V. 

KARLA M.H. PEIJS 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Lid Compensation Committee 

(1944, Nederlandse nationaliteit) 

Karla M.H. Peijs is Commissaris van de Koningin in Zeeland. In 2007 werd zij benoemd tot commissaris bij AEGON; haar 

huidige zittingsperiode loopt af in 2011. Eerder in haar loopbaan is zij onder meer lid van de Provinciale Staten van Utrecht, 

lid van het Europees Parlement en van 2003 tot 2007 minister van Verkeer en Waterstaat geweest. 

TONI REMBE 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Lid Audit Committee 

(1936, Amerikaanse nationaliteit) 

Toni Rembe is voormalig partner en senior advisor van Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. 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. in de Verenigde Staten. 
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WILLEM F.C. STEVENS 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Lid Audit Committee en Compensation Committee 

(1938, Nederlandse nationaliteit) 

Willem F.C. Stevens 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. 

KORNELIS J. STORM 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Lid Strategy Committee 

(1942, Nederlandse nationaliteit) 

Kornelis J. Storm is oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON. Na zijn aftreden als bestuursvoorzitter in 2002 

werd hij benoemd tot commissaris. Zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2010. Hij is tevens voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van KLM Royal Dutch Airlines N.V., vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pon Holdings B.V., 

non-executive director van Unilever N.V. en Unilever PLC, en lid van board of directors van InBev SA en van Baxter 

International Inc. 

LEO M. VAN WIJK 

Lid van de Raad van Commissarissen 

Lid Compensation Committee 

(1946, Nederlandse nationaliteit) 

Leo M. van Wijk is vice-voorzitter van Air France-KLM S.A. In 2003 werd hij benoemd tot commissaris bij AEGON en in 2007 

werd hij herbenoemd. Zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2011. Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van 

Randstad Holding N.V. en Martinair. 
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AEGON’s Compensation Committee is verantwoordelijk 

voor het opstellen, ontwikkelen, implementeren en 

evalueren van het bezoldigingsbeleid. Dit beleid behelst: 

De arbeidsvoorwaarden van de leden van de 

Raad van Bestuur; 

Honorering van de leden van de Raad van 


Commissarissen.
 

Het Compensation Committee bestaat uit vier leden: 

René Dahan (voorzitter) 

Karla M.H. Peijs 

Willem F.C. Stevens 

Leo M. van Wijk 

Ieder jaar wordt het bezoldigingsbeleid door het 

Compensation Committee getoetst, mede op basis van 

informatie van AEGON’s onafhankelijke externe adviseurs, 

Towers Perrin. Vervolgens kan de commissie aanbevelingen 

doen aan de Raad van Commissarissen. Elke materiële 

wijziging moet ter goedkeuring aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) worden 

voorgelegd. 

HONORERING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Leden van de Raad van Commissarissen hebben recht op: 

Een basisvergoeding voor het lidmaatschap van de 

Raad van Commissarissen; 

Een vergoeding voor ieder commissielidmaatschap; 

Een aanwezigheidsvergoeding per daadwerkelijk 


bijgewoonde commissievergadering.
 

Voor elk van deze vergoedingen staat een vast bedrag. 

Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen 

prestatiegebonden vergoedingen en geen honorering in 

de vorm van aandelen of rechten op aandelen. Zij bouwen 

bij AEGON ook geen pensioenrechten op. Deze maatregelen 

zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van de besprekingen 

van de Raad van Commissarissen te garanderen en de 

doeltreffendheid van AEGON’s corporate governance te 

verhogen. 

De vergoedingen voor de Raad van Commissarissen zijn 

als volgt opgebouwd: 

Basisvergoeding 
Voor lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 

Bedragen in EUR (per jaar) 

Voorzitter 60.000 

Vice-voorzitter 50.000 

Lid 40.000 

Commissievergoeding 
Voor lidmaatschap van een commissie 1 

Bedragen in EUR (per jaar) 

Voorzitter Audit Committee  10.000 

Lid Audit Committee 8.000 

Voorzitter overige commissies 7.000 

Lid overige commissies 5.000 

1 	 AEGON heeft in totaal vier commissies: Audit, Compensation, 
Nominating en Strategy. 

De leden van het Audit Committee ontvangen een hogere 

vergoeding in verband met de hogere werklast van deze 

commissie. 

Aanwezigheidsvergoeding 
Voor daadwerkelijk bijgewoonde commissievergaderingen 

Bedragen in EUR 

Audit Committee 3.000 

Overige commissies 2 1.250 

2 	 Bij intercontinentale reizen wordt deze vergoeding verdubbeld 
tot EUR 2.500. 

Informatie over de leden van de Raad van Commissarissen 

is te vinden op blz. 58-60. 
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BEZOLDIGINGSBELEID 

AEGON heeft een duidelijk omschreven beleid ten aanzien 

van de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Dit beleid 

wordt ieder jaar geëvalueerd en beoordeeld door het 

Compensation Committee. Zo nodig stelt deze commissie 

wijzigingen voor aan de Raad van Commissarissen. 

Wezenlijke wijzigingen worden vervolgens door de Raad van 

Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd aan de AVvA. 

De doelstelling van het bezoldigingsbeleid van AEGON is 

vierledig: 

de bezoldiging van de Raad van Bestuur inzichtelijker 

en transparanter maken; 

AEGON in staat stellen gekwalifi ceerde bestuursleden 

aan te trekken en te behouden; 

een marktconforme, op prestaties gebaseerde 

bezoldiging te bieden, bestaande uit een vast en een 

variabel deel; 

de belangen van de leden van de Raad van Bestuur 

laten aansluiten bij die van de aandeelhouders, door de 

bezoldiging rechtstreeks te koppelen aan de prestaties 

van AEGON. 

Dit beleid is van toepassing op alle leden van de Raad van 

Bestuur. Daarnaast wordt het als richtsnoer gebruikt bij 

het vaststellen van de bezoldiging van leden van de 

Management Board en andere topmanagers binnen de 

onderneming. Het huidige bezoldigingsbeleid is op 

1 januari 2007 van kracht geworden en is op 25 april 2007 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. 

MARKTCONFORME BEZOLDIGING 

In het kader van het algemene bezoldigingsbeleid vergelijkt 

AEGON regelmatig de hoogte van de bezoldiging van de 

Raad van Bestuur met die van een referentiegroep (peer 

group). Er zijn twee afzonderlijke referentiegroepen 

samengesteld: een voor bestuursleden die in de VS wonen 

en een voor bestuursleden die in Europa wonen. 

De ondernemingen die tot deze twee referentiegroepen 

behoren, zijn gekozen op grond van de volgende criteria: 

Branche: bij voorkeur levensverzekeringen; 

Omvang: vergelijkbaar qua balanstotaal, omzet en 


beurswaarde;


 Geografische spreiding: bij voorkeur wereldwijd 


opererend;
 

Locatie: gevestigd in de Verenigde Staten en Europa. 

AEGON streeft ernaar stabiele, consistente 

referentiegroepen te vormen. De samenstelling van beide 

referentiegroepen wordt periodiek door de Raad van 

Commissarissen geëvalueerd om te zorgen dat ze een 

betrouwbare basis voor vergelijking blijven bieden. 

De twee referentiegroepen bestaan uit de volgende 

ondernemingen: 

VERENIGDE STATEN 

American International Group (AIG) (VS) 

Genworth Financial (VS) 

Hartford Financial Services (VS) 

Lincoln National (VS) 

Manulife Financial Corporation (Canada)

 Metlife (VS) 

Prudential Financial Inc. (VS) 

Sun Life Financial Group (Canada) 

EUROPA

 Allianz (Duitsland)

 Aviva (VK)

 Axa (Frankrijk)

 Fortis (België/Nederland) 

ING Group (Nederland) 

Legal & General Group (VK) 

Munich Re (Duitsland) 

Prudential PLC (VK) 

Swiss Re (Zwitserland) 

Zurich Financial (Zwitserland) 

TRANSPARANTE BEZOLDIGING 

Voor elk van de leden van de Raad van Bestuur stelt 

AEGON een zogenoemde ‘target total compensation’ vast. 

Deze weerspiegelt de specifieke verantwoordelijkheden en 

deskundigheid van ieder lid van de Raad van Bestuur, zulks 

geheel ter beoordeling van de Raad van Commissarissen. 

Bij het vaststellen van de hoogte van de ‘target total 

compensation’ gaat de Raad van Commissarissen uit van 

een range tussen het 40e en 60e percentiel van de 

desbetreffende referentiegroep. Jaarlijks wordt de hoogte 

van de individuele ‘target total compensation’ herzien om 

te zorgen dat deze marktconform blijft en een stimulans 

blijft vormen voor de leden van de Raad van Bestuur. 
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De ‘target total compensation’ voor de bestuursleden 

omvat een vast deel en daarnaast een kortetermijn- en 

een langetermijnbonus. Deze structuur zorgt voor 

evenwicht tussen vaste en prestatiegebonden beloning 

Onderstaande tabel laat zien hoe de beloning over deze 

drie onderdelen is verdeeld. Het is de bedoeling dat de 

beloning van toekomstige leden van de Raad van Bestuur 

zo goed mogelijk overeen zal komen met deze targets. De 

huidige leden van de Raad van Bestuur hebben echter 

arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór het thans 

geldende bezoldigingsbeleid. De voorwaarden van deze 

contracten kunnen niet worden gewijzigd. Daardoor kan 

de uitsplitsing van de beloning van de huidige leden van 

de Raad van Bestuur afwijken van de onderstaande 

percentages. 

Streef- Streef
percentage percentage 

vaste variabele 
beloning beloning 

Korte termijn Lange termijn 

Functie binnen 
Raad van Bestuur 

Chief Executive 
Offi cer 25% 25% 50% 

Chief Financial 
Offi cer 40% 20% 40% 

Lid van de Raad 
van Bestuur 35% 25% 40% 

VASTE BELONING 

De Raad van Commissarissen bepaalt voor alle leden van 

de Raad van Bestuur een vast salaris op basis van hun 

individuele kwalificaties, ervaring en deskundigheid. 

VARIABELE BELONING 

AEGON is van mening dat variabele beloning een goede 

manier is om een optimale inzet van de bestuursleden 

voor de lange- en kortetermijndoelstellingen van de Groep 

te waarborgen. Variabele beloning wordt toegekend zodra 

de jaarrekening van de Groep formeel door de AVvA is 

goedgekeurd. Kortetermijnbonussen (short-term incentive, 

STI) worden contant uitbetaald. De langetermijnbonussen 

(long-term incentive, LTI) worden daarentegen uitgekeerd 

in de vorm van voorwaardelijke aandelen. De waarde van 

deze aandelen wordt berekend aan de hand van de reële 

marktwaarde van één aandeel aan het begin van het 

boekjaar. Vijftig procent van het als LTI-bonus toegekende 

aantal aandelen wordt vier jaar na de datum van 

toekenning definitief toegekend. De overige vijftig procent 

wordt na acht jaar definitief toegekend. Definitieve 

toekenning geschiedt automatisch, tenzij de Raad van 

Commissarissen gebruikmaakt van zijn recht om de 

toekenning ongedaan te maken in geval van beëindiging 

van het dienstverband vóór de datum van defi nitieve 

toekenning: 

om andere redenen dan overlijden of arbeids

ongeschiktheid van de deelnemer; 


wegens handelingen van een deelnemer die door de 

Raad van Commissarissen als uitzonderlijk schadelijk 

voor de onderneming worden beschouwd. 

Variabele beloning wordt uitsluitend toegekend als de 

prestaties van de onderneming voldoen aan een aantal 

vooraf vastgestelde indicatoren. Samen geven deze 

indicatoren een juist en betrouwbaar beeld van de algehele 

prestaties van AEGON in het desbetreffende jaar. 

Deze indicatoren zijn: 

reële nettogroei van het operationeel resultaat na 


belastingen 1;
 

groei van de waarde nieuwe productie 1;

 totale aandeelhoudersrendement. 

Gepubliceerd in de jaarrekening van AEGON. 
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Aan het begin van ieder boekjaar wordt voor elk van de 

drie indicatoren een target vastgesteld. Aan het einde van 

het jaar worden deze targets afgezet tegen de feitelijke 

prestaties van de onderneming. Het recht op variabele 

beloning wordt dan dienovereenkomstig berekend 1. 

Leden van de Raad van Bestuur komen in aanmerking 

voor 100% van hun rechten als AEGON de vooraf 

bepaalde prestatiedoelen heeft gehaald; 

Als de feitelijke prestaties van AEGON de targets 

overtreffen, kunnen de leden van de Raad van Bestuur 

maximaal 150% van hun rechten ontvangen. 

Daarnaast kan de Raad van Commissarissen discretionair 

aanpassingen doorvoeren in de variabele beloning van de 

leden van de Raad van Bestuur, zij het dat daarbij de 

volgende procedure moet worden gevolgd: 

Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat 

de AEGON resultaten tijdelijk of langdurig worden 

beïnvloed door significante en uitzonderlijke 

omstandigheden die niet tot uitdrukking komen in de 

vooraf bepaalde prestatie-indicatoren, kan een ad-hoc

commissie worden ingesteld om zich over mogelijke 

aanpassingen te beraden; 

Deze commissie bestaat dan uit de voorzitter van de 

Raad van Commissarissen, de voorzitter van het Audit 

Committee en leden van het Compensation Committee; 

De ad-hoc-commissie bestudeert alle omstandigheden 

en legt haar bevindingen vast. Vervolgens kan de 

commissie een voorstel aan de Raad van 

Commissarissen voorleggen, uiteraard op voorwaarde 

dat de conclusies van de commissie in principe 

overeenkomen met die van de Raad van 

Commissarissen; 

Indien er sprake is van genoemde uitzonderlijke 

omstandigheden, kan de variabele beloning worden 

aangepast, maar slechts tot een niveau tussen 75% en 

125% van de oorspronkelijk berekende rechten 2. 

PENSIOENEN EN ANDERE UITKERINGEN 

De leden van de Raad van Bestuur van AEGON krijgen 

pensioenen en andere uitkeringen die aansluiten bij wat 

gebruikelijk is in het land waar zij wonen. Zij kunnen 

daarnaast andere vergoedingen ontvangen, die afhankelijk 

zijn van hun arbeidsovereenkomsten, de gangbare praktijk 

ter plaatse en vergelijkbare regelingen voor bestuurders 

van andere soortgelijke multinationale ondernemingen. 

AEGON verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur geen 

persoonlijke leningen, financiële garanties en dergelijke, 

tenzij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en 

tegen de voor het gehele personeel geldende voorwaarden. 

Dergelijke regelingen moeten altijd vooraf worden 

goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 

BEËINDIGING 

In de arbeidsovereenkomsten van nieuwe leden van de 

Raad van Bestuur wordt een opzegtermijn van drie 

maanden voor de bestuurder en zes maanden voor de 

Groep opgenomen. Ontslagvergoedingen zullen in 

overeenstemming zijn met de Nederlandse Corporate 

Governance Code en de Nederlandse wetgeving. 

De bestaande rechten van de huidige leden van de Raad 

van Bestuur zullen worden gerespecteerd. Voor nadere 

informatie verwijzen wij naar de arbeidsovereenkomsten, 

die zijn te vinden op AEGON’s website (www.aegon.com). 

1 	 Voor deze berekening wordt de ‘additieve methode’ gehanteerd, d.w.z. dat targets worden vastgesteld en prestaties worden beoordeeld 
per afzonderlijke indicator, onafhankelijk van de targets en prestaties van andere indicatoren. 

2 	 Het absolute maximum voor de aangepaste variabele beloning als percentage van de target is dus 187,5% (150% vermenigvuldigd met 
125%). Hoewel het volgens dit systeem theoretisch ook mogelijk is om uit te komen op een variabele beloning van nul, heeft de Raad van 
Commissarissen de bevoegdheid (indien de omstandigheden zulks rechtvaardigen) om naar eigen goeddunken een bedrag toe te kennen. 
Deze discretionaire aanpassingen hebben overigens uitsluitend betrekking op de variabele beloning, niet op de vaste beloning. 
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SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

In 2007 bestond de Raad van Bestuur uit drie leden: 

Donald J. Shepard, Chief Executive Offi cer, voorzitter 

van de Raad van Bestuur; 

Joseph B.M. Streppel, Chief Financial Officer, lid van de 

Raad van Bestuur; 

Alexander R. Wynaendts, Chief Operating Offi cer, lid 

van de Raad van Bestuur. 

De heer Shepard zal met ingang van de AVvA op 23 april 

2008 aftreden als Chief Executive Officer en voorzitter 

van de Raad van Bestuur. Hij zal worden opgevolgd door 

de heer Wynaendts. 

De heer Wynaendts werd in 2007 voor vier jaar herbenoemd 

in de Raad van Bestuur. De zittingsperiode van de heer 

Streppel als lid van de Raad van Bestuur loopt tot 2010. 

Johan G. van der Werf trad begin 2007 terug uit de Raad 

van Bestuur nadat hij was benoemd tot lid van de 

Management Board. In januari 2008 trad hij terug als 

directievoorzitter van AEGON Nederland. 

TOTALE BELONING 

Voor elk van de leden van de Raad van Bestuur stelt 

AEGON een zogenoemde ‘target total compensation’ vast. 

Deze omvat zowel een vast als een variabel deel. Voor 

nadere informatie over AEGON’s bezoldigingsbeleid 

verwijzen wij u naar blz. 61-64. 

De vaste beloning biedt de bestuursleden een basissalaris. 

Dit bedrag wordt ieder jaar betaald. De variabele beloning 

daarentegen is gebaseerd op de financiële prestaties van 

de onderneming, zodat de jaarlijks uitgekeerde bedragen 

kunnen variëren. 

VASTE VERGOEDING 

De basissalarissen voor de drie leden van de Raad van 

Bestuur in 2007 zijn te vinden in de volgende tabel: 

2007 1Basissalarissen 

Bestuurslid 

Donald J. Shepard (in USD) 1.000.000 

Joseph B.M. Streppel (in EUR) 721.313 

Alexander R. Wynaendts (in EUR) 676.313 

2006 1 

1.000.000 

679.409

575.086 

1 	 Voor de Nederlandse bestuurders omvatten de bedragen het 
basissalaris, de gebruikelijke winstafhankelijke bonus voor 
werknemers en een spaarloonregeling. 

Aan de heren Wynaendts en Streppel werd begin 2007 

een verhoging van hun basissalaris toegekend 

(respectievelijk 17,6% en 6,2%). Het basissalaris van de 

heer Shepard bleef ongewijzigd, ondanks een aanzienlijk 

zwakkere koers van de US-dollar ten opzichte van de euro. 

AEGON verwacht dat het basissalaris van de heer 

Wynaendts in 2008 opnieuw zal worden aangepast na zijn 

benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur. 

VARIABELE BELONING 

In april 2007 gingen de aandeelhouders akkoord met een 

nieuw bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van 

Bestuur. Dit omvat drie belangrijke wijzigingen ten opzichte 

van AEGON’s eerdere beleid: 

ten eerste worden, ten behoeve van de variabele 


beloning, de prestaties nu over één jaar (voorheen 


drie jaar) gemeten;
 

ten tweede worden alle LTI-bonussen nu uitgekeerd in 

de vorm van aandelen AEGON (voorheen aandelen 

en opties); 

ten derde zal 50% van deze aandelen vier jaar na 

toekenning definitief worden; de overige 50% wordt na 

een periode van acht jaar defi nitief. 

STI bonussen Bedrag STI-bonus 2006 Bedrag STI-bonus 2007

Bedragen in EUR (uitgekeerd in 2007)  (uit te keren in 2008) 2 Wijziging 

Bestuurslid 

Donald J. Shepard 1.502.467 609.516 (59,4%) 

Joseph B.M. Streppel 542.477 237.500 (56,2%) 

Alexander R. Wynaendts 717.216 301.000 (58,1%) 

2 	 De bonussen over het boekjaar 2007 zijn gebaseerd op de winstcijfers zoals bekendgemaakt op 6 maart 2008. De bonussen  over 2007 
zullen in 2008 worden berekend en uitgekeerd na vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhouders. Volledige informatie hierover 
zal worden gepubliceerd in AEGON’s jaarverslag over 2008. 
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KORTETERMIJNBONUSSEN 

De STI-bonussen voor de leden van de Raad van Bestuur 

die op grond van de STI-regelingen voor 2006 en 2007 

werden vastgesteld in 2007, zijn te vinden in de tabel op 

pagina 65. De regeling voor 2006 maakte nog deel uit van 

AEGON’s vorige bezoldigingsbeleid. De regeling voor 2007 

is echter gebaseerd op het nieuwe bezoldigingsbeleid. 

Naast zijn kortetermijnbonus ontving de heer Shepard in 

2007 een aanvullende bonus van 2.789.000 euro 

gerelateerd aan de nettowinst van AEGON over het 

boekjaar 2006. Dat betekent een stijging van 2,1% ten 

opzichte van 2.732.000 euro in 2006, hetgeen aansluit bij 

de stijging van de nettowinst van AEGON. Over 2007 zal 

de STI-bonus van de heeer Shephard 2,551,000 euro 

bedragen. De bonus wordt uitbetaald in 2008 na 

vaststelling van de jaarrekening 2007 door de AVvA op 

23 april 2008. Deze bonus is 9% lager dan die over 2006. 

LANGETERMIJNBONUSSEN 

Er zijn momenteel twee LTI-bonusregelingen van kracht 

die nog zijn gebaseerd op de voorwaarden van AEGON’s 

vorige bezoldigingsbeleid, te weten: 

de LTI-bonusregeling 2005, die begin 2008 afl iep; 

de LTI-bonusregeling 2006, die tot begin 2009 zal lopen. 

LANGETERMIJNBONUSREGELING 2004 

De LTI-regeling 2004, die was vastgesteld conform 

AEGON’s vorige bezoldigingsbeleid, liep begin 2007 af. De 

rechten op grond van deze regeling werden echter niet 

definitief toegekend omdat AEGON de financiële targets 

voor de driejarige periode 2004-2006 niet had gehaald. 

Er werden dus geen LTI-bonussen uitgekeerd op grond van 

deze regeling. 

LANGETERMIJNBONUSREGELING 2005 

De LTI-regeling 2005, eveneens gebaseerd op het 

bezoldigingsbeleid van vóór 2007, liep begin 2008 af. Alle 

rechten op grond van deze regeling werden definitief 

toegekend. De in 2008 uit te keren bedragen op grond van 

de LTI-regeling 2005 zijn te vinden in de volgende tabel: 

Aantal defi nitief Aantal defi nitief 
toegekende toegekende 

LTI-regeling 2005 aandelen opties 1 

LANGETERMIJNBONUSREGELING 2007 

De LTI-regeling 2007, vastgesteld op grond van het huidige 

bezoldigingsbeleid, liep eveneens begin 2008 af. Op basis 

van AEGON’s financiële prestaties verwacht de Groep in 

het kader van de LTI-regeling 2007: 

het deel van de variabele beloning dat is gekoppeld aan 

de target voor waarde nieuwe productie, volledig uit te 

keren; 

met betrekking tot de targets voor reële nettogroei van 

het operationeel resultaat na belastingen en totaal 

aandeelhoudersrendement niets uit te keren. 

AEGON rapporteerde in 2007 een groei van 19,6% in de 

waarde nieuwe productie maar het operationeel resultaat 

na belastingen was 4,3% lager dan in 2006. Ook het totale 

aandeelhoudersrendement was lager doordat de 

aandelenkoers in 2007 last had van de onrust op de 

internationale kredietmarkten. 

De onderstaande tabel toont de bedragen die naar 

verwachting in 2008 zullen worden uitgekeerd op grond 

van de LTI-regeling 2007. 

LTI-regeling 2007 Bedrag LTI-bonus 
Bedragen in EUR (verwachting 2008) 

Bestuurslid 

Donald J. Shepard 730.834 

Joseph B.M. Streppel 237.500 

Alexander R. Wynaendts 270.000 

De LTI-bonussen, die op grond van de regelingen voor 

2005 en 2007 zijn toegekend aan de leden van de Raad 

van Bestuur, worden vastgesteld in 2008. Volledige 

informatie hierover zal worden gepubliceerd in AEGON’s 

jaarverslag over 2008. 

PENSIOENREGELING 

Het pensioen van de heer Shepard is gebaseerd op 55% 

van zijn berekende pensioengevende salaris over de 

laatste vijf volledige, opeenvolgende kalenderjaren. Het 

pensioen van de heren Wynaendts en Streppel is 

– uitgaande van minimaal 37 dienstjaren – gebaseerd op 

70% van hun laatste pensioengevende basissalaris. 

Bestuurslid 

Donald J. Shepard 38.542  77.084 

Joseph B.M. Streppel 20.169 40.338 

Alexander R. Wynaendts 17.066 34.132 

1 Uitoefenprijs 9.91 euro. 
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
 

De aanpak van AEGON op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen weerspiegelt de wijze waarop de Groep is gestructureerd. 

Op groepsniveau formuleert AEGON een aantal basisprincipes, die het 

uitgangspunt vormen voor het beleid dat door de afzonderlijke 

landenunits wordt uitgevoerd. Landenunits en business units worden 

aangemoedigd om zich te richten op die aspecten die voor hun 

specifieke situatie relevant zijn. Op die manier kan worden bereikt dat 

de algemene uitgangspunten van AEGON overal ter wereld integraal 

deel gaan uitmaken van de activiteiten van de Groep. Meer informatie 

over het beleid en de initiatieven van AEGON op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen is te vinden in het 

Corporate Responsibility Report 2007, dat online beschikbaar is. 

GEDRAGSCODE 

De gedragscode van AEGON omvat regels en richtlijnen voor 

werknemers waarin de kernwaarden en de achterliggende 

uitgangspunten voor de zakelijke praktijk uiteen worden gezet. De 

code, die voor alle werknemers van AEGON geldt, heeft betrekking 

op zaken als non-discriminatie, het beschermen van vrije en open 

concurrentie in de markten van AEGON, het voorkomen van handelen 

met voorkennis en witwassen van geld en het waarborgen van een 

duidelijke, zorgvuldige, tijdige en transparante openbaarmaking van 

financiële en andere informatie. 

VERANTWOORD BELEGGEN 

Met een beheerd vermogen van ruim EUR 370 miljard behoort 

AEGON tot de grootste institutionele beleggers ter wereld. AEGON 

beheert niet alleen beleggingen voor eigen rekening, maar ook 

namens klanten en polishouders. De Groep hecht groot belang aan 

de verantwoordelijkheden die zij als belegger heeft en erkent dat 

slechte prestaties op maatschappelijk of milieugebied invloed kunnen 

hebben op de waarde van de bedrijven waarin zij belegt. De 

beleggingsstrategie van AEGON houdt in dat het streven naar 

maximaal rendement zo veel mogelijk in evenwicht wordt gebracht 

met aandacht voor maatschappelijke kwesties, milieu en andere niet

financiële factoren. Begin 2008 heeft AEGON een nieuw wereldwijd 

stembeleid ingevoerd. Dit beleid zal naast het bestaande stembeleid 

van de landenunits functioneren. Bovendien houdt AEGON zich aan 

een aantal internationale verdragen, die richtlijnen of 

minimumnormen geven voor verontreiniging, mensenrechten of 

arbeidsomstandigheden. De beleggingsbeslissingen van de Groep 

berusten mede op dergelijke overeenkomsten, waaronder: 

Carbon Disclosure Project; 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 

Centrale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie; 

Principes inzake mensenrechten en arbeidsnormen uit het ‘Global 

Compact’ van de Verenigde Naties; 

Global Reporting Initiative. 

Verder biedt AEGON in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en 

Hongarije maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen aan. 

STEUN VOOR GOEDE DOELEN 

AEGON geeft geld aan allerlei goede doelen, uiteenlopend van 

onderzoek naar kanker en andere ernstige ziekten tot onderwijs voor 

kansarme kinderen of sponsoring van muziek en kunst. In 2007 

schonk AEGON wereldwijd in totaal EUR 6,57 miljoen aan 

liefdadigheidsinstellingen. Deze donaties vormen 0,3% van AEGON’s 

nettowinst over 2007. 

FINANCIËLE KENNIS 

AEGON vindt het heel belangrijk dat zijn klanten over de nodige 

informatie beschikken om de juiste financiële beslissingen te nemen 

over hun eigen toekomst en die van hun gezin. In de drie belangrijkste 

markten – de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk 

– organiseert en ondersteunt AEGON initiatieven om de financiële 

kennis onder de bevolking te verbeteren. 

MILIEUBESCHERMING 

AEGON heeft een groepsbreed milieubeleid, waarin de nadruk wordt 

gelegd op respect voor het milieu, energiebesparing en afvalreductie. 

De afgelopen jaren heeft AEGON zich ingespannen om het eigen 

energieverbruik terug te dringen en zo veel mogelijk gebruik te 

maken van duurzame energiebronnen. Twee landenunits, AEGON UK 

en AEGON Nederland, zijn ISO 14001 gecertificeerd. Veel landenunits 

voeren naast het groepsbeleid ook nog hun eigen milieubeleid. 

AEGON’S STATEMENT OF PRINCIPLES 

Als internationale onderneming heeft AEGON internationale 

verantwoordelijkheden. Naar onze overtuiging hoeft economisch 

succes niet onverenigbaar te zijn met respect voor milieu en 

mensenrechten. Om duurzaam te kunnen ondernemen, vinden 

wij het nodig om de belangen van al onze belanghebbenden 

– klanten, werknemers, zakenpartners en aandeelhouders – in 

aanmerking te nemen. Ook zijn wij ervan overtuigd dat wij een 

zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap 

waarbinnen wij opereren, niet alleen als aanbieder van 

langlopende financiële producten en diensten, maar ook als een 

verantwoordelijke werkgever en belegger. Bij het nastreven van 

onze doelen hanteren wij een bedrijfsethiek die uitgaat van 

respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen. 
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GECONSOLIDEERDE BALANS VAN DE AEGON GROEP 
OP 31 DECEMBER 

Bedragen in miljoenen EUR 2007 
2006 

Aangepast 1 

ACTIVA 

Immateriële activa 4.894 4.338 

Beleggingen 133.191 136.131 

Beleggingen voor rekening van polishouders 142.525 135.537 

Derivaten 1.616 1.883 

Geassocieerde deelnemingen 472 478 

Herverzekeringsactiva 4.311 3.970 

Vorderingen inzake vergoedingen aan personeel 387 398 

Actieve belastinglatenties 2 3 

Overlopende kosten en kortingen 11.488 11.458 

Overige activa en vorderingen 6.803 7.473 

Geldmiddelen en kasequivalenten 8.431 13.144 

TOTAAL ACTIVA 314.120 314.813 

PASSIVA 

Eigen vermogen 15.151 18.605 

Overige eigen-vermogensinstrumenten 4.795 4.032 

Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders 
van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V. 19.946 22.637 

Minderheidsbelangen 16 16 

GROEPSVERMOGEN 19.962 22.653 

Trust pass-through securities 143 123 

Achtergestelde leningen 34 34 

Verzekeringsovereenkomsten 88.496 89.194 

Verzekeringsovereenkomsten met beleggingen voor rekening van polishouders 78.394 72.143 

Beleggingscontracten 36.089 36.618 

Beleggingscontracten met beleggingen voor rekening van polishouders 63.756 64.097 

Derivaten 2.226 1.788 

Langlopende schulden 6.021 4.991 

Voorzieningen 293 262 

Schulden inzake vergoedingen aan personeel 2.136 2.040 

Overlopende omzet 50 43 

Latente belastingverplichtingen 1.605 2.660 

Overige schulden 14.458 17.734 

Overlopende passiva 457 433 

TOTAAL VERPLICHTINGEN 294.158 292.160 

TOTAAL PASSIVA 314.120 314.813 

1 In 2007 heeft AEGON zijn waarderingsgrondslagen gewijzigd voor de waardering van minimum garanties bij AEGON Nederland. 
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING VAN DE 
AEGON GROEP VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 

Bedragen in miljoenen EUR (uitgezonderd de resultaten per aandeel) 2007 
2006 

Aangepast 1 

2005
 Aangepast 1 

Baten 

Premie-inkomen 26.900 24.570 18.882 

Opbrengst beleggingen  10.457 10.376 9.937 

Vergoedingen en provisies  1.900 1.665 1.444 

Overige opbrengsten      14 4 73 

Totaal omzet  39.271 36.615 30.336 

Baten uitgaande herverzekering  1.546 1.468 1.691 

Resultaten uit fi nanciële transacties  4.545 9.397 12.820 

Overige baten  214 11 176 

TOTAAL BATEN  45.576 47.491 45.023 

Lasten 

Premies uitgaande herverzekering  1.606 1.671 1.554 

Uitkeringen en verzekeringstechnische lasten  34.135 35.267 34.626 

Winstdeling en kortingen  83 133 171 

Provisies en kosten  5.939 6.085 5.522 

Bijzondere waardeverminderingen en terugnames      117 33 - 2 

Rentelasten en bijbehorende vergoedingen  474 362 373 

Overige lasten       181 1 3 

TOTAAL LASTEN  42.535 43.552 42.247 

Winst vóór aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en belastingen  3.041 3.939 2.776 

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen        36 32 20 

Winst vóór belasting  3.077 3.971 2.796 

Belastingen 526 - 802 - 651 

Nettowinst 2.551 3.169 2.145 

Aandeel minderheidsbelangen – –  2 

NETTOWINST TOEREKENBAAR AAN DE HOUDERS VAN 
EIGEN-VERMOGENSINSTRUMENTEN VAN AEGON N.V.  2.551 3.169 2.147 

Nettowinst en dividend per aandeel 

Gewone nettowinst per aandeel (in EUR per aandeel) 2 1,47 1,87 1,25 

Verwaterde nettowinst per aandeel (in EUR per aandeel) 2 1,47 1,86 1,25 

Dividend per aandeel (in EUR per aandeel) 3 0,62 0,55 0,45 

1 In 2007 heeft AEGON zijn waarderingsgrondslagen gewijzigd voor de waardering van minimum garanties bij AEGON Nederland. 
2 Na aftrek van preferent dividend en couponrente op perpetuele leningen. 
3 Bevat voorstel slot dividend over het jaar. 
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VAN DE AEGON 
GROEP VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 

Bedragen in miljoenen EUR 2007 
2006 

Aangepast 1 

2005
 Aangepast 1 

Winst vóór belasting 3.077 3.971 2.796 

Resultaten uit fi nanciële transacties - 4.545 - 9.397 - 12.820 

Afschrijving en amortisatie 1.446 1.916 1.792 

Bijzondere waardeverminderingen 73 33 - 2 

Winst uit geassocieerde deelnemingen - 36  - 32  - 20  

Overige 133 7 334 

Aanpassingen voor niet-geldelijke posten - 2.929 - 7.473 -10.716 

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen 4.046 1.354 4.355 

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen voor rekening van polishouders 7.809 12.086 13.940 

Overlopende activa - 629 - 3.119 - 1.937 

Overlopende passiva - 2.069 2.729 - 3.309 

Vrijval reserve kasstroomafdekking 25 (130) 63 

Mutaties in overlopende posten 9.182 12.920 13.112 

Aankoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) - 70.162 - 63.989 - 64.310 

Aankoop derivaten - 701 - 1.009 - 76 

Verkoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) 67.150 64.046 61.943 

Verkoop derivaten - 324 855 35 

Netto-aankoop beleggingen voor rekening van polishouders - 4.866 - 5.361 - 1.628 

Nettomutatie in onderpand gegeven kasmiddelen - 577 5.774 - 822 

Netto-aankoop geldmarktbeleggingen - 1.256 - 1.623 - 57 

Kasstroommutaties in niet in de winst opgenomen operationele posten - 10.736 -1.307 -4.915 

Betaalde belastingen - 98 - 442 - 680 

Overige posten 148 185 - 683 

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN - 1.356 7.854 -1.086 

VERVOLG > 
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VAN DE AEGON 

GROEP VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER > VERVOLG
 

Bedragen in miljoenen EUR 2007 
2006 

Aangepast 1 

2005
 Aangepast 1 

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

Aankoop apparatuur - 75  - 62  - 80  

Aankoop dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen - 2.625 - 143 - 174 

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

Verkoop apparatuur 31 19 9 

Verkoop dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen 9 11 319 

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen 7 4  3 

Overige posten – - 19 – 

NETTOKASSTROOM UIT INVESTERINGS- EN BELEGGINGSACTIVITEITEN - 2.663 - 199 60 

Uitgifte aandelenkapitaal 1 2  2 

Uitgifte perpetuele leningen 745 638 1.457 

Uitgifte en inkoop eigen aandelen - 1.439 - 262 74 

Opbrengst TRUPS, achtergestelde leningen en langlopende schulden 4.872 1.554 1.038 

Aflossing van perpetuele leningen – – - 950 

Aflossing TRUPS, achtergestelde leningen en langlopende schulden - 3.986 - 2.109 - 1.573 

Betaald dividend - 668 - 471 - 272 

Betaalde coupons perpetuele leningen - 235 - 204 - 192 

Overige posten 11 - 22 - 2 

NETTOKASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN - 699 - 874 - 418 

NETTOTOENAME/-AFNAME GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 2 - 4.718 6.781 -1.444 

Netto geldmiddelen en kasequivalenten begin van het jaar 12.391 6.068 6.804 

Effecten van valutawijzigingen - 288 - 458 708 

NETTO GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN EINDE VAN HET JAAR 7.385 12.391 6.068 

1 In 2007 heeft AEGON zijn waarderingsgrondslagen gewijzigd voor de waardering van minimum garanties bij AEGON Nederland. 
2 In de nettotoename/-afname van de geldmiddelen en kasequivalenten zijn de volgende posten inbegrepen: ontvangen rente (EUR 8.715 miljoen; 2006; 

EUR 9.458 miljoen en 2005: EUR 9.099 miljoen), ontvangen dividend (EUR 886 miljoen; 2006: EUR 1.192 miljoen en 2005: EUR 870 miljoen) en betaalde 
rente (EUR 422 miljoen; 2006: EUR 411 miljoen en 2005: EUR 348 miljoen). 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

AEGON JAAROVERZICHT 2007 | 71
 



BELONINGEN
 

Beloning leden en voormalige leden 
van de Raad van Bestuur 
Bedragen in duizenden EUR 

Korte termijn 
Periodieke betalingen 

Pensioen 
premies Totaal 

Prestatiegebonden 

Salaris Overige 3 Contant 4 Aandelen 5 

2007 

Donald J. Shepard 731 1 1.545 4.292 252 256 7.076 

Joseph B.M. Streppel 721 2 14 542 194 184 1.655 

Alexander R. Wynaendts 676 2 14 717 137 172 1.716 

TOTAAL 2.128 1.573  5.551 583 612 10.447 

2006 

Donald J. Shepard 796 1 1.219 4.059 – 277 6.351 

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

Alexander R. Wynaendts 575 2 164  602 – 186 1.527 

Johan G. van der Werf 6 575 2 13  697 – 186 1.471 

TOTAAL 2.625 1.412  5.833 – 869 10.739 

2005 

Donald J. Shepard 803 1 223 2.998 – 270 4.294 

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

Alexander R. Wynaendts 575 2 180 568 – 183 1.506 

Johan G. van der Werf 6 575 2 11 552 – 184 1.322 

TOTAAL 2.632 428 4.587 – 854 8.501 

1 De heer Shepard heeft een salaris van USD 1 miljoen. 
2 Bevat basissalaris, de gebruikelijke winstdelingbonus voor medewerkers, alsmede een fiscaal begunstigd spaarloon voor medewerkers. 
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 natura 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. De bedragen over 2007 en 2006 zijn 
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 het Short-Term Incentive (STI) Plan voor de jaren 2004, 2005 en 2006 is vastgesteld dat de waarde nieuwe productie van de Groep en van de 
betreffende landenunits positief was voor die jaren. Vervolgens is het operationele resultaat berekend en vastgesteld per verantwoordelijkheidsgebied. Na 
vaststelling door de aandeelhouders van de jaarrekeningen 2004, 2005 en 2006 zijn de betreffende contante bonussen voor de jaren 2004, 2005 en 2006 in 
respectievelijk 2005, 2006 en 2007 uitbetaald. In aanvulling op het STI plan heeft de heer Shepard recht op een aanvullende bonus gelijk aan 0,1% van de 
nettowinst van AEGON NV volgens de vastgestelde jaarrekening. Het bedrag in de tabel voor 2007 is gebaseerd op de nettowinst over 2006 zoals gerapporteerd 
in de 2006 IFRS jaarrekening. Het bedrag in de tabel voor 2006 is gebaseerd op de nettowinst over 2005 zoals gerapporteerd in de 2005 IFRS jaarrekening. Het 
bedrag in de tabel voor 2005 is gebaseerd op de nettowinst over 2004 zoals gerapporteerd in de 2004 jaarrekening die was opgesteld overeenkomstig 
Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. 

5 De leden van de Raad van Bestuur ontvingen bonus aandelen in april 2007, overeenkomstig de door hen gemaakte keuze onder het 2003 STI plan. Het aantal 
bonus aandelen varieerde van 0 tot 100% van het aantal aandelen uitbetaald in 2003, berekend op basis van een groei van de winst per aandeel boven de infl atie 
over de jaren 2004, 2005 en 2006. Het aantal aandelen voor ieder bestuurslid bedroeg: de heer Shepard 16.143, de heer Streppel 12.409 en de heer Wynaendts 
8.771. Deze zijn omgerekend tegen de aandelenkoers van 25 april 2007 van EUR 15,61. 

6 De heer van der Werf trad op 1 januari 2007 terug uit AEGON’s Raad van Bestuur na zijn benoeming tot de Management Board van de Groep. Op 21 januari 2008 
trad de heer van der Werf terug als Chief Executive Officer van AEGON Nederland. 

2007 variabele beloning 
Bedragen in EUR 

STI bonus 2007 
(uit te keren in 2008) 1 

LTI bonus 2007 
(uit te keren in 2008) 1 

Bestuurslid 

Donald J. Shepard 609.516 730.834 

Joseph B.M. Streppel 237.500 237.500 

Alexander R. Wynaendts 301.000 270.000 

1 De variabele beloning over het boekjaar 2007 zal worden uitbetaald na vaststelling van de jaarrekening van de Groep op 23 april 2008. 
De STI zal in contanten worden uitbetaald. De LTI wordt uitbetaald in de vorm van voorwaardelijke aandelen AEGON. 
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Hoofdstuk zes FINANCIËLE INFORMATIE 

De twee tabellen hierna geven het aantal voorwaardelijk toegekende 

aandelen en opties weer, gebaseerd op de LTI regelingen die vóór 

2007 van kracht waren. 

Totaaloverzicht van voorwaardelijke toegekende aandelen 

Datum 
toekenning 

Aantal 
aandelen 

per 1 januari 
2007 

Aantal 
aandelen 

toegekend 
in 2007 

Aantal 
aandelen 

onvoor
waardelijk 
geworden 

in 2007 

Aantal 
aandelen 

vervallen/ 
opgegeven 

in 2007 

Aantal 
aandelen 

per 
31 december 

2007 
Referentie

periode 

Donald J. Shepard 23-apr-04 35.767 35.767 2004 – 2006 

22-apr-05 38.542 38.542 1 2005 – 2007 

26-apr-06 26.213 26.213 2006 – 2008 

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

22-apr-05 20.169 20.169 1 2005 – 2007 

26-apr-06 13.909 13.909 2006 – 2008 

Alexander R. Wynaendts 23-apr-04 14.106 14.106 2004 – 2006 

22-apr-05 17.066 17.066 1 2005 – 2007 

26-apr-06 11.769 11.769 2006 – 2008 

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

22-apr-05 17.066 17.066 1 2005 – 2007 

26-apr-06 11.769 11.769 2006 – 2008 

1 Deze aandelen worden definitief toegekend in 2008 tegen 100%. 

Totaaloverzicht van voorwaardelijke toegekende opties 

Datum 
toekenning 

Aantal 
opties per 

1 januari 
2007 

Aantal 
opties 

toegekend 
in 2007 

Aantal 
opties 

onvoor
waardelijk 
geworden 

in 2007 

Aantal 
opties 

vervallen/ 
opgegeven 

in 2007 

Aantal 
opties per 

31 december 
2007 

Aantal 
uitoefenbare 

opties 
Uitoefen

prijs 
Referentie- 

periode 

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

22-apr-05 77.084 77.084 1 9,91 2005 – 2007 

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

Joseph B.M. 
Streppel 

23-apr-04 33.322 33.322 – 11,74 2004 – 2006 

22-apr-05 40.338 40.338 1 9,91 2005 – 2007 

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

Alexander R. 
Wynaendts 

23-apr-04 28.212 28.212 – 11,74 2004 – 2006 

22-apr-05 34.132 34.132 1 9,91 2005 – 2007 

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

Johan G. 
van der Werf 

23-apr-04 28.212 28.212 – 11,74 2004 - 2006 

22-apr-05 34.132 34.132 1 9,91 2005 – 2007 

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

1 Deze opties worden definitief toegekend in 2008 tegen 100%. 

Het aantal voorwaardelijk toegekende aandelen en opties is geba

seerd 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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Share appreciation rights en aandelen AEGON N.V. gehouden door actieve leden van de Raad van Bestuur 

Datum 
toekenning 

Aantal 
rechten per 

1 januari 
2007 

Aantal 
rechten 

toegekend 
in 2007 

Aantal 
rechten 

uitgeoefend 
in 2007 

Aantal 
rechten 

vervallen/ 
opgegeven 

in 2007 

Aantal 
rechten per 

31 december 
2007 

Aantal 
uitoefenbare 

rechten 

Uitoefen
prijs 
EUR 

Aandelen 
AEGON per 

31 december 
2007 

Donald J. Shepard 10-mrt-02  50.000 50.000 50.000 26,70 

16-mrt-04  50.000 50.000 50.000 10,56 346.323 

Joseph B.M. 
Streppel 

10-mrt-02  50.000 50.000 50.000 26,70 

16-mrt-04  50.000 50.000 50.000 10,56 26.004 

Alexander R. 
Wynaendts 

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

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

16-mrt-04  50.000  50.000  50.000 10,56 18.317 

1 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; en de  heer Wynaendts twee hypothecaire leningen 

voor in totaal EUR 635.292 met rentevoeten van respectievelijk 4,1% 

en 4,4%. Overeenkomstig de contractsbepalingen zijn in 2007 geen 

aflossingen ontvangen. De voorwaarden van de leningen van de leden 

van de Raad van Bestuur zijn in 2007 niet gewijzigd, met uitzondering 

van het rentepercentage van de heer Wynaendts. 

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 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 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 heer Wynaendts zal alleen recht 

hebben op driemaal het vaste jaarsalaris als het lidmaatschap van de 

Raad van Bestuur wordt beëindigd in verband met een fusie of 

overname. 
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Hoofdstuk zes FINANCIËLE INFORMATIE 

Beloning leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen 
in EUR 2007 2006 2005 

Dudley G. Eustace 84.500 79.000 82.565 

O. John Olcay 66.250 65.000 66.250 

Irving W. Bailey, II 68.750 56.669 48.750 

Antony Burgmans (vanaf 25 april 2007) 39.718 – – 

René Dahan 64.500 59.500 59.500 

Shemaya Levy (vanaf 21 april 2005) 59.000 65.000 46.808 

Karla M.H. Peijs (vanaf 25 april 2007) 30.718 – – 

Toni Rembe 57.000 60.000 60.000 

Willem F.C. Stevens 71.750 73.000 74.750 

Kornelis J. Storm 47.500 46.250 47.500 

Leo M. van Wijk 48.750 47.500 48.750 

TOTAAL ACTIEVE LEDEN 638.436 551,919 534.873 

Peter R. Voser (tot 25 april 2006) – 15.138 54.000 

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

Morris Tabaksblat (tot 21 april 2005) – – 22.769 

TOTAAL 638.436 576,288 611.642 

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. 

Leden van de Raad van Commissarissen hebben geen aandelenopties 

of share appreciation rights in AEGON NV per 31 december 2007. 

Door leden van de Raad van Commissarissen gehouden gewone aandelen 
Aandelen AEGON per 31 december 2007 2006 2005 

Irving W. Bailey, II 29.759 29.759 29.759 

René Dahan 25.000 25.000 25.000 

Karla M.H. Peijs (vanaf 25 april 25) 900 – – 

Toni Rembe 6.658 6.658 6.658 

Kornelis J. Storm 276.479 276.479 276.479 

TOTAAL 338.796 337.896 337.896 
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INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN AANDEELHOUDERS
 

HOOFDKANTOOR 

AEGON N.V. 

AEGONplein 50 

Postbus 85 

2501 CB Den Haag 

Nederland 

Telefoon: 070 344 32 10 

www.aegon.com 

GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS & INVESTOR RELATIONS 

AEGON N.V. 

Postbus 85 

2501 CB Den Haag 

Nederland 

MEDIA 

Telefoon:  070 344 83 44 

Fax:  070 344 84 45 

E-mail:  gcc@aegon.com 

ANALISTEN EN BELEGGERS 

Telefoon:  070 344 83 05
 

E-mail:  ir@aegon.com
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Nieuwe partner in Japan
AEGON gaat een samenwerking aan met 

de Japanse verzekeraar Sony Life. In eerste 

instantie richt de samenwerking zich op 

variabele annuities. Januari 2007

Nieuw pensioenfonds in Roemenië
AEGON’s joint venture in Roemenië krijgt 

groen licht om Vital te lanceren, zijn nieuwe 

pensioenfonds, vooruitlopend op de hervorming 

van het pensioensysteem in het land. 

September 2007

Doelstelling 2010 verhoogd
AEGON heeft de doelstelling waarde nieuwe 

productie 2010 verhoogd met 14% tot 1,25 miljard 

euro, na een beter dan verwachte groei in de 

landenunits. November 2007

IN EEN OOGOPSLAG

Wynaendts voorzitter RvB
AEGON maakt bekend dat Alex Wynaendts, Chief 

Operating Officer van de Groep, voorzitter van de 

Raad van Bestuur wordt als Don Shepard in april 

2008 met pensioen gaat. November 2007
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BELANGRIJKE NOOT MET BETREKKING TOT VERWACHTINGEN
 

De in dit jaaroverzicht opgenomen mededelingen, voor zover geen 

historische feiten, zijn “toekomstgerichte verklaringen” als bedoeld 

in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De 

volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte 

verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, 

verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, 

voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en 

soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze 

onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor 

toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en 

aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet 

gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te 

herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen 

op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts 

verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht 

weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel 

verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken 

verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en 

onzekerheden, zoals onder meer: 

wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, 

met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk; 

veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen 

de ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot: 

• 	 de frequentie en omvang van wanbetaling in onze 


vastrentende beleggingsportefeuilles; en 


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

bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven 

en de daarmee verband houdende waardedaling van  

aandelen en schuldpapier; 

COLOFON 
Advies en ontwerp Dart, Amsterdam (NL) 

de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen; 

veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, 

levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid 

van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden; 

veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en 


aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende 


rentestanden;
 

veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, 


waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 

toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, 

het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten; 

veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze 

activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van 

bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden; 

veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de 

verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn; 

overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën; 

veranderingen in het beleid van centrale banken en/of
 

overheden;
 

rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij 

verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze 

werkwijze te veranderen; 

het succes van nieuwe producten en distributiekanalen; 

veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, 

toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van 

of vraag naar onze producten beïnvloeden; 

ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, 

efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven 

waar te maken; en 

de effecten van de toepassing van International Financial 


Reporting Standards op onze gerapporteerde fi nanciële 


resultaten en onze fi nanciële positie.
 

Eindredactie en productie AEGON Group Corporate Communications (NL) 

Fotografie Mike Ellis (VK) 

Grafische productie Habo DaCosta bv (NL) 

Binder Hexspoor (NL) 



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 

meer dan 30.000 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.

Local knowledge. Global power.
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Nieuwe markten, 
nieuwe kansen 

LEVENSVERZEKERINGEN        PENSIOENEN        BELEGGINGEN

A
EG

O
N

 JA
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
20

0
7JAAROVERZICHT 2007 

WWW.AEGON.COM 




