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Hoogtepunten 2008 


Februari 

��AEGON zet eerste stappen op Turkse markt en kondigt 

overname van levensverzekeraar Ankara Emeklilik aan. 

April 

��AEGON breidt aanwezigheid in China uit en opent 

nieuwe vestiging in de oostelijke kustprovincie 

Guangdong. 

��AEGON rondt joint venture af met Industrial Securities, 

een van de grootste vermogensbeheerders van China. 

��Alex Wynaendts volgt Don Shepard op als CEO. 

Don Shepard treedt terug op aandeelhouders-

vergadering. 

Juni 

��Marco Keim begint als directievoorzitter van 

AEGON Nederland. 

��CEO Alex Wynaendts presenteert nieuwe strategie 

voor verhoging van het resultaat, verbetering van het 

rendement en betere benutting van de internationale 

mogelijkheden van de Groep. 

��AEGON Hongarije versterkt positie door pensioenfonds 

samen te voegen met het UNIQA & Public Service 

Pension Fund. 

Juli 

��AEGON start nieuw levensverzekeringsbedrijf in India. 

��AEGON voegt EUR 315 miljoen toe aan kernkapitaal 

door innovatieve securitisatietransactie in het 

Verenigd Koninkrijk. 

Augustus 

��AEGON gaat joint venture aan met spaarbank 

Caixa Terrassa voor een verdere uitbreiding van de 

distributie in Spanje. 

september 

��Op aanbeveling van de Ombudsman Financiële 

Dienstverlening kondigt AEGON verlaging van kosten 

van Nederlandse beleggingsverzekeringen aan. 

Oktober 

��AEGON gaat joint venture aan met Mongeral, de op 

vijf na grootste onafhankelijke levensverzekeraar van 

Brazilië. 

��Nederlandse Staat versterkt het kernkapitaal van 

AEGON met EUR 3 miljard. 

November 

��AEGON schetst kortetermijnstrategie om financiële 

crisis te overwinnen en zegt maatregelen toe om 

risico’s te verminderen, meer kapitaal vrij te maken en 

operationele kosten in de hand te houden 

(de drie C’s: Capital, Cost, Contingency). 

��Directievoorzitter AEGON Nederland Marco Keim 

presenteert nieuwe plannen om distributie uit te 

breiden en winstgevendheid te verbeteren. 

December 

��AEGON rondt overname van Pools pensioenfonds 

PTE Skarbiec Emerytura af. 



Zorgen voor financiële zekerheid in 
een onzekere wereld 

Onze strategie 



Brief van de voorzitter 


Het zijn ongekende tijden die veel vragen van AEGON en andere 
financiële dienstverleners in de wereld. Ik wil u een toelichting 
geven op het effect van de economische crisis op AEGON in 2008 
en op de maatregelen die wij hebben genomen om onze positie op 
de levensverzekerings- en pensioenmarkt verder te versterken. 

Een duidelijke strategie 

De financiële crisis heeft in 2008 grote invloed gehad op 

AEGON. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in juni hebben 

gekozen voor de juiste langetermijnstrategie: ons 

kapitaal wereldwijd efficiënter inzetten voor activiteiten 

met een beter perspectief op groei en rendement; 

verbeteren van groei en rendement van bestaande 

activiteiten en het besturen van AEGON als een 

internationale groep om nog beter gebruik te maken 

van onze uitgebreide expertise. 

Vertrouwen behouden 

Ook in het moeilijke economische klimaat in 2008 

hebben wij het vertrouwen van klanten wereldwijd 

behouden, zoals blijkt uit het geringe polisverval en de 

groei van ons klantenbestand zowel in onze traditionele 

markten als in de groeimarkten. Uiteraard heeft de ernst 

van de financiële crisis negatieve gevolgen gehad voor 

het resultaat van AEGON in 2008. Onze kernactiviteiten 

hebben echter hun veerkracht bewezen. De verkoop van 

nieuwe levensverzekeringen daalde met een bescheiden 

11% tegen constante wisselkoersen, terwijl de verkoop 

van fixed en variable annuities vorig jaar verdubbelde. 

De totale netto stortingen vertoonden eveneens een 

sterke stijging van 47%. Deze positieve ontwikkelingen 

zijn een gevolg van onze sterke financiële positie en van 

de maatregelen die we hebben genomen om de huidige 

turbulentie op de financiële markten – die vrijwel elke 

sector van de economie raken – het hoofd te bieden. 

De 3 C’s 

In reactie op de scherpe daling van de financiële 

markten in 2008 hebben wij drie strategische 

prioriteiten vastgesteld om de positie van AEGON te 

versterken. Deze zogenoemde ‘3 C’s’ sluiten goed aan bij 

de in juni aangekondigde strategie. Het doel is om de 

kapitaalpositie (Capital) van AEGON te versterken, de 

kosten (Costs) te verlagen en ervoor te zorgen dat 

AEGON voldoende voorzorgsmaatregelen (Contingency) 

heeft genomen om een eventuele verdere verslechtering 

van de markt op te kunnen vangen. 

Centraal in onze strategie staat het vrijmaken van kapitaal 

uit onze activiteiten. In juni hebben wij aangekondigd dat 

wij tot 2012 tussen de EUR 4 en EUR 5 miljard aan 

kapitaal wilden vrijmaken. Gezien de verslechterende 

marktomstandigheden zijn we dat in de tweede helft 

van 2008 versneld gaan doen. Over 2008 hebben wij 

EUR 1,7 miljard vrijgemaakt. Wij verwachten in 2009 nog 

eens EUR 1,5 miljard vrij te maken door onze risico’s op 

de aandelenmarkten verder te verminderen, het 

renterisico terug te brengen en productgaranties te 

verlagen, de institutionele activiteiten in de Verenigde 

Staten terug te brengen, ons hedging-programma verder 

uit te bouwen en de afstemming van beleggingen en 

verplichtingen te verbeteren. 

In november hebben wij aangekondigd in 2009 

EUR 150 miljoen op de kosten te willen besparen, met 

name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk. Het is de bedoeling de kosten te verlagen 

zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit en service 

die klanten en zakenpartners van ons gewend zijn. 

Verder vinden wij het essentieel om de nodige 

voorzorgsmaatregelen te treffen die AEGON in staat 

stellen een eventuele verdere verslechtering van de 

markt het hoofd te bieden. Het beroep dat AEGON heeft 

gedaan op het steunfonds dat de Nederlandse Staat in 

het leven heeft geroepen voor gezonde en levensvatbare 

financiële dienstverleners in Nederland, was een 

aanvullende maatregel om de kapitaalpositie van AEGON 

met EUR 3 miljard te versterken en een stevige 

kapitaalbuffer op te bouwen. 
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strategische expansie 

In 2008 hebben we AEGON’s positie in nieuwe groei-

markten opnieuw kunnen uitbreiden en onze positie op 

de internationale levensverzekerings- en pensioenmarkt 

verder weten te versterken. In Midden- en Oost-Europa 

hebben we onze positie op de pensioenmarkten in 

Hongarije en Polen verbeterd. We hebben de eerste 

stappen gezet op de snel veranderende Turkse markt 

met de overname van een gevestigde levens- en 

pensioenverzekeraar. In Latijns-Amerika is de positie van 

AEGON verder uitgebouwd via een joint venture met een 

Braziliaanse levensverzekeraar. In Spanje is de distributie 

via het bankkanaal uitgebreid door middel van een vijfde 

samenwerkingsovereenkomst met een spaarbank. 

In China heeft de gestage uitrol van onze activiteiten in 

de goed ontwikkelde kustprovincies tot recordverkopen 

geleid. We zijn bovendien een veelbelovende joint 

venture voor vermogensbeheer aangegaan. Tot slot is 

AEGON in juli op de Indiase markt gestart met de 

verkoop van levensverzekeringen en pensioenen voor 

de snelgroeiende middenklasse. 

Overgangsperiode en continuïteit 

Begin 2009 heeft Jos Streppel aangekondigd dat hij 

- zoals altijd zijn plan is geweest - na 35 jaar bij (de 

voorgangers van) AEGON te hebben gewerkt met 

pensioen wil gaan. Als Chief Financial Officer is Jos de 

afgelopen tien jaar van grote waarde geweest voor 

AEGON. Met zijn enorme kennis van financiële markten 

en zijn scherpe inzicht in de ontwikkelingen van de 

internationale verslaggevingsregels heeft hij zijn waarde 

voor AEGON in zowel moeilijke als voorspoedige tijden 

bewezen. Jos wist daarbij de groeiambities van AEGON 

te combineren met financiële discipline. De voordracht 

van Jan Nooitgedagt als opvolger van Jos Streppel 

betekent dat AEGON’s sterke positie op het gebied van 

financieel- en risicobeheer als integraal onderdeel van 

het dagelijkse beleid behouden blijft. 

Namens de Management Board wil ik graag alle 

medewerkers van AEGON wereldwijd danken voor hun 

voortdurende inzet om onze klanten de kwalitatief 

hoogstaande producten en uitstekende service te bieden 

die zij van ons verwachten, juist in deze onzekere tijden. 

Wij zijn ook al onze aandeelhouders, zakenpartners en 

andere belanghebben dankbaar voor hun vertrouwen in 

AEGON, nu en in de toekomst. 

Alexander R. Wynaendts 
Voorzitter van de Raad 
van Bestuur en CEO 



De Management Board 

Alexander R. Wynaendts (1960, Nederlandse nationaliteit) 

CEO 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

Voorzitter van de management Board 

Alex Wynaendts begon zijn loopbaan in 1985 bij de Nederlandse bank 

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 Group Business Development. Sinds 2003 is hij 

lid van de Raad van Bestuur van AEGON en verantwoordelijk voor de 

internationale groeistrategie van de Groep. In april 2007 werd de 

heer Wynaendts benoemd tot COO van AEGON. Een jaar later volgde hij 

Don Shepard op als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Joseph B.m. streppel (1949, Nederlandse nationaliteit) 

CFO 

lid van de Raad van Bestuur 

lid van de management Board 

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 

een jaar later trad hij toe tot de directie van deze bank. In 1991 werd hij 

benoemd tot voorzitter en CEO van Labouchère. Vier jaar later werd hij ook 

voorzitter 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 AEGON. 

Naast zijn functies bij AEGON is de heer Streppel lid van de Raad van 

Commissarissen van Koninklijke KPN N.V. en Van Lanschot N.V. De heer 

Streppel heeft aangekondigd dat hij na afloop van de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouder op 22 april 2009 zal terugtreden. 

patrick s. Baird (1954, Verenigde staten)
�

Voorzitter AEGON UsA
�

lid van de management Board, verantwoordelijk voor Amerika, 


Azië-pacific en Global life Reinsurance
�

Pat Baird begon zijn loopbaan in 1976 bij AEGON USA. Hij was Executive 

Vice-President en COO, CFO en Director Tax en werd in maart 2002 in zijn 

huidige functie benoemd. De heer Baird is ook lid van de Board of Directors 

van Cedar Rapids Bank & Trust in de Verenigde Staten. 
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marco B.A. keim (1962, Nederlandse nationaliteit) 

Voorzitter AEGON Nederland 

lid van de management Board, verantwoordelijk voor Nederland 

Marco Keim begon zijn loopbaan bij accountantskantoor Coopers & Lybrand/ 

Van Dien. Vervolgens werkte hij bij vliegtuigbouwer Fokker Aircraft en bij de 

reizigersorganisatie van de Nederlandse Spoorwegen, NS Reizigers. In 1999 

werd hij lid van de directie van Zwitserleven, de Nederlandse divisie van 

Swiss Life, en drie jaar later directievoorzitter. Begin juni 2008 werd de heer 

Keim benoemd tot voorzitter van AEGON Nederland. 

Gábor kepecs (1954, Hongaarse nationaliteit) 

Voorzitter AEGON midden- en Oost-Europa 

lid van de management Board, verantwoordelijk voor midden- 

en Oost-Europa 

Gábor Kepecs begon zijn loopbaan bij de Hongaarse overheid, waarna hij 

overstapte naar het voormalige staatsverzekeringsbedrijf Állami Biztosító. 

Daar werd hij in 1990 benoemd tot voorzitter, twee jaar voordat Állami 

Biztosító werd geprivatiseerd en overgenomen door AEGON. Sinds 1992 is de 

heer Kepecs voorzitter van AEGON Hongarije en heeft hij leiding gegeven 

aan de uitbreiding van AEGON’s activiteiten in Hongarije en elders in Midden- 

en Oost-Europa. 

Otto Thoresen (1956, Britse nationaliteit) 

Voorzitter AEGON Uk 

lid van de management Board, verantwoordelijk voor het Verenigd 

koninkrijk, India en Variable Annuities in Europa 

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. 

Taakverbreding van de management Board 

In 2008 heeft AEGON de taak van de leden van de Management Board verbreed. Binnen deze nieuwe structuur hebben 

de leden van de Management Board nu zowel lokale als wereldwijde verantwoordelijkheden. Door deze wijziging sluit 

de corporate governance-structuur beter aan bij de doelstelling om AEGON meer als één internationale onderneming 

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

strategische en operationele kwesties. 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 het bedrijf te 

kunnen verwezenlijken. 
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AEGON’s strategie: de bouwstenen 

AEGON heeft een duidelijke strategie om toegevoegde 

waarde te creëren voor klanten, medewerkers, 

aandeelhouders en de samenleving. Dit strategische 

kader berust op vijf uitgangspunten of ‘bouwstenen’: 

��AEGON richt zich op zijn kernactiviteiten: levens-

verzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten; 

��AEGON gebruikt zijn wereldwijde expertise om te 

voorzien in lokale behoeften, waarbij lokale kennis en 

lokale besluitvorming worden gecombineerd met de 

mogelijkheden van een groeiende internationale 

onderneming; 

��AEGON streeft naar duurzame, winstgevende groei 

door er naar te streven het rendement op het eigen 

vermogen te verhogen en nieuwe productie te 

schrijven met een minimum intern rendement van 11% 

na belastingen; 

In 2008 bestond AEGON 
vijfentwintig jaar. De 
onderneming is in 1983 
ontstaan na een fusie van de 
Nederlandse verzekeraars 
AGO en Ennia. De geschiedenis 
van AEGON gaat echter 
veel verder terug, namelijk 
tot de begrafenisfondsen 
die AEGON’s voorgangers 
halverwege de negentiende 
eeuw in Nederland aanboden. 

Tegenwoordig is AEGON een internationale 

aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en 

beleggingsproducten. De onderneming is op grote 

schaal actief in de Verenigde Staten, Nederland en 

het Verenigd Koninkrijk en in toenemende mate op 

de opkomende markten in Azië, Amerika en Midden- 

en Oost-Europa. 

AEGON’s inkomstengenererende beleggingen 

bedragen EUR 332 miljard en wereldwijd heeft de 

onderneming ongeveer 31.500 medewerkers en meer 

dan 40 miljoen klanten in meer dan twintig landen. 

��AEGON streeft naar een leidende positie op de 

markten waarop het bedrijf actief is en streeft er naar 

daar schaalvoordelen te behalen; 

��AEGON wil zijn internationale positie versterken door 

uitbreiding naar nieuwe markten die uitzicht bieden 

op duurzame, winstgevende groei. 

Inspelen op een snel veranderend ondernemingsklimaat 

In juni 2008 kwam AEGON met een ambitieus 

vijfjarenplan, gericht op rendementsverbetering en 

groei. Dit plan, getiteld ‘Unlocking the Global Potential’, 

omvat drie strategische doelstellingen: 

��AEGON’s kapitaal meer richten op activiteiten met een 

beter perspectief op groei; 

��Groei en rendement van bestaande activiteiten 

verbeteren; 

��AEGON besturen als een internationale groep. 
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In de tweede helft van 2008 was wereldwijd echter sprake van een “Wat er in de tweede helft van 2008 op de 

sterke neergang van de financiële markten. Hierdoor zijn voor financiële markten is gebeurd, betekent 

AEGON en voor de hele internationale financiële sector de dat voor verzekeringsmaatschappijen de 

prioriteiten anders komen te liggen. De onzekere markt- spelregels ingrijpend zijn veranderd. 

omstandigheden hebben met name geleid tot een toegenomen Wij moesten onmiddellijk maatregelen 

vraag naar kapitaal om bestaande activiteiten te ondersteunen, nemen; ten eerste om onze risico’s 

waardoor er minder geld beschikbaar is voor internationale verder te verminderen en ten tweede om 

expansie of overnames. AEGON gaat ervan uit dat deze situatie kapitaal vrij te maken. 

ook in 2009 zal aanhouden. 

Vanwege de in juni aangekondigde 

De wereldwijde financiële crisis die in het derde kwartaal van 2008 plannen was de aandacht bij AEGON 

toesloeg, stelt de verzekeringssector voor een aantal grote daar toch al op gericht. Dankzij deze 

uitdagingen, zoals: maatregelen – en de kapitaalinjectie van 

��Neergang in de toonaangevende economieën van de wereld; Vereniging AEGON, gefinancierd door de 

��Waardedaling van bedrijfsobligaties en aandelen; Nederlandse Staat – zijn we 2009 

��Lagere rentetarieven; ingegaan met een flinke kapitaalbuffer, 

��Hoge volatiliteit op de financiële markten; ruim boven de vereisten voor een AA- 

��Meer vraag bij klanten naar financiële garanties; kapitalisatie. 

��Grotere voorzichtigheid bij nationale toezichthouders en 

internationale ratingbureaus. Maar 2009 zal niet gemakkelijk worden. 

We zullen in 2009 doorgaan met 

Deze factoren hebben geleid tot een toegenomen vraag naar maatregelen, om risico’s te verlagen en 

kapitaal binnen de verzekeringssector. Tegelijkertijd zijn de kosten kapitaal vrij te maken om onze 

van kapitaal door de toenemende volatiliteit echter sterk gestegen. activiteiten te ondersteunen. Dat is de 

juiste aanpak onder deze nog altijd zeer 

Naar aanleiding van deze uitzonderlijke marktomstandigheden lastige marktomstandigheden.” 

heeft AEGON de focus in de tweede helft van 2008 verlegd naar 

de volgende aandachtsgebieden: Michiel van Katwijk 
��Maatregelen om risico’s te beperken en extra kapitaal vrij te Executive Vice-President 

maken uit bestaande activiteiten; en Group Treasurer 
��Maatregelen om in 2009 de operationele uitgaven te verlagen en 

maatregelen die zeker moeten stellen dat er voldoende kapitaal 

is om verdere verslechteringen op de financiële markten het 

hoofd te bieden. 

Onderdeel van dit pakket is een versnelde doorvoering van 

maatregelen die in juni al in het vijfjarenplan waren aangekondigd. 

Met deze maatregelen moet in 2012 in totaal EUR 4 tot 

EUR 5 miljard aan kapitaal zijn vrijgemaakt uit de bestaande 

activiteiten van AEGON. 

Daarnaast heeft AEGON een aantal stappen gezet om zijn risico’s 

te beperken en zijn positie gedurende de financiële crisis te 

beschermen: 

��Vermindering van AEGON’s positie op de aandelenmarkten; 

��Meer defensieve opbouw van de beleggingsportefeuille, 

vermindering van het renterisico en verlaging van garanties; 

��Uitbouw van het hedging-programma, afstemming van assets en 

liabilities en een substantiële verhoging van menskracht en 

middelen voor risicomanagement. 

AEGON JAAROVERZICHT 2008 9 



“AEGON is altijd sterk geweest op het Alles bij elkaar wist AEGON dankzij deze maatregelen in de tweede 

gebied van vermogensbeheer – in de helft van 2008 EUR 1,7 miljard aan kapitaal vrij te maken uit zijn 

Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, activiteiten om zich beter te kunnen wapenen tegen een 

Nederland, maar ook daarbuiten. Van aanzienlijke verslechtering van de marktomstandigheden. AEGON 

oudsher werkten onze bedrijven relatief verwacht in 2009 nog eens EUR 1,5 miljard aan kapitaal vrij te 

onafhankelijk van elkaar. maken. In oktober 2008 heeft AEGON zich bovendien verzekerd van 

EUR 3 miljard aan aanvullend kernkapitaal van Vereniging AEGON, 

Door onze vermogensbeheeractiviteiten gefinancierd door de Nederlandse Staat – een noodzakelijke 

samen te voegen in één wereldwijde voorzorgsmaatregel tegen een verdere verslechtering van de 

organisatie profiteren we van onze financiële markten. 

gezamenlijke kracht en dat is zeker 

onder de huidige moeilijke markt- Door deze aanpak is AEGON 2009 ingegaan met een aanzienlijk 

omstandigheden van groot belang. Het versterkte kapitaalbuffer, een belangrijke zekerheid onder de 

vereist dat we ‘mondiaal’ gaan denken huidige onzekere marktomstandigheden. Eind 2008 had AEGON 

in plaats van ‘lokaal’. Een mentaliteits- EUR 2,9 miljard méér aan kapitaal dan nodig was om voor de 

verandering waar we niet omheen bedrijfsonderdelen een AA-rating te behouden. 

kunnen. 

Daarnaast heeft AEGON aangekondigd dat het verwacht de 

Ook betekent het dat we onze klanten operationele uitgaven in 2009 te kunnen verlagen met 

een breder assortiment producten en EUR 150 miljoen, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 5% 

beleggingsdiensten kunnen aanbieden. ten opzichte van de kostenbasis van 2008. Deze besparingen zullen 

En op termijn biedt het de mogelijkheid worden gerealiseerd door herstructureringsprogramma’s, 

grensoverschrijdende producten te efficiencyverbeteringen en bezuinigingen bij AEGON’s bedrijven in 

ontwikkelen en verkopen.” de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Erik van Houwelingen Voortgang met ‘Unlocking the Global potential’ 

Voorzitter Executive Hoewel de financiële crisis op de korte termijn heeft geleid tot meer 

Committee AEGON aandacht voor kapitaal, blijft AEGON’s strategie voor de langere 

Asset Management termijn – rendementsverbetering en groei – overeind. ‘Unlocking the 

Global Potential’ is erop gericht om de komende jaren duurzame, 

winstgevende groei te realiseren voor AEGON en zijn 

aandeelhouders. Ondanks de financiële crisis heeft AEGON 

belangrijke voortgang geboekt met de maatregelen die in het plan 

zijn opgenomen. Het management van AEGON zal beleggers tijdens 

de reguliere beleggersdag, die in juni 2009 in Londen wordt 

gehouden, nader informeren. 

AEGON verbetert groei en rendement van 

bestaande activiteiten 

Een essentieel element van ‘Unlocking the Global Potential’ is om 

ervoor te zorgen dat bestaande activiteiten van AEGON zo efficiënt 

mogelijk functioneren. AEGON heeft in Canada reeds een 

reorganisatie aangekondigd. Door zich te richten op een selecte 

groep producten, moet het aangewende kapitaal worden 

teruggebracht en winstgevende groei worden gerealiseerd. 

In Nederland heeft AEGON intussen een nieuw strategisch plan 

geïntroduceerd, dat is gericht op vergroting van de 

winstgevendheid, uitbreiding van het distributienetwerk en 

verbetering van het rendement op eigen vermogen. 
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maatregelen om AEGON meer als internationale 

groep te gaan besturen 

AEGON wil de zich uitbreidende internationale 

mogelijkheden ten volle benutten. Daarom is het bedrijf 

bezig een wereldwijde vermogensbeheerorganisatie op 

te zetten waarin de bestaande activiteiten in de 

Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 

elders worden samengebracht. Daarnaast wil AEGON zijn 

bestaande sterke positie en expertise in de Verenigde 

Staten gebruiken om nieuwe markten voor variable 

annuities en levensherverzekeringen in Europa en Azië 

aan te boren. 

Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter 

perspectief op groei en rendement 

Dankzij maatregelen om de risico’s te verminderen en 

kapitaal vrij te maken, is er in de tweede helft van 2008 

EUR 1,7 miljard beschikbaar gekomen. Vanwege de 

financiële crisis is er echter minder geïnvesteerd in nieuwe 

activiteiten. Desondanks is AEGON het afgelopen jaar van 

start gegaan in India en Turkije, heeft de onderneming 

een joint venture-overeenkomst ondertekend met een 

van de grootste onafhankelijke verzekeraars van Brazilië, 

het bankdistributienetwerk in Spanje versterkt en 

geïnvesteerd in het groeiende pensioenbedrijf in Midden- 

en Oost-Europa. AEGON verwacht dat in 2012 meer dan 

50% van het kapitaal buiten de Verenigde Staten zal zijn 

geïnvesteerd, waardoor internationaal een evenwichtiger 

spreiding zal ontstaan. 

Verzekeringen: een groeisector 

Ondanks de financiële crisis is AEGON van mening dat 

de verzekerings- en pensioensector de komende jaren 

mogelijkheden biedt voor sterke, duurzame groei. 

‘Unlocking the Global Potential’ moet ervoor zorgen dat 

AEGON goed kan inspelen op nieuwe kansen die zich 

voordoen in de sector. 

In grote delen van de wereld, met name in Europa, 

Noord-Amerika en Japan, worden de mensen steeds 

gezonder ouder. Overheden kunnen dan ook niet langer 

de staatspensioenen opbrengen die ooit gemeengoed 

waren. Als gevolg daarvan neemt de vraag naar 

particuliere pensioenen, levensverzekeringen en andere 

spaar- en beleggingsproducten toe. Tegelijkertijd heeft 

het groeiende aantal gepensioneerden geleid tot een 

accentverschuiving van gewoon sparen naar de vraag 

hoe die spaargelden het best kunnen worden ingezet om 

zich te verzekeren van een zorgeloze oude dag. Volgens 

schattingen van de Verenigde Naties was vijftig jaar 

geleden één op de tien Europeanen ouder dan 65. In 

2020 geldt dat voor één op de vijf. 

In andere delen van de wereld zijn nieuwe markten in 

opkomst – in China, India en de landen van Midden- en 

Oost-Europa. Hier is de groei te danken aan een 

combinatie van recente economische groei, politieke 

hervormingen en toenemende persoonlijke welvaart. 

Sommige van deze markten hebben een potentiële 

omvang die enorm is. Geschat wordt dat China medio 

deze eeuw bijna 340 miljoen mensen van boven de 65 

zal tellen – dat is ongeveer de totale bevolking van de 

Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland 

bij elkaar. 

AEGON is goed gepositioneerd om in te spelen op deze 

kansen. In de Verenigde Staten, ‘s werelds grootste 

levensverzekerings- en pensioenmarkt, heeft AEGON een 

aanzienlijk marktaandeel. De afgelopen jaren heeft 

AEGON bovendien zijn internationale activiteiten 

uitgebreid. Tegenwoordig is AEGON aanwezig in zes 

landen in Midden- en Oost-Europa en daarnaast in Azië 

in China, India en Taiwan en in Latijns-Amerika in Mexico. 

Alleen al in China heeft AEGON activiteiten in provincies 

met in totaal meer dan 300 miljoen inwoners. 
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Strategie | DOELSTELLINGEN VAN AEGON 

In juni 2008 presenteerde AEGON een ambitieus plan voor de lange 
termijn, getiteld ‘Unlocking the Global Potential’. Dit plan is gericht 
op groei, verbetering van het rendement op eigen vermogen van de 
bestaande activiteiten van AEGON in de komende jaren en een 
betere benutting van de internationale mogelijkheden van de Groep. 

In verband met de financiële crisis heeft AEGON in de uitgaven te verlagen. ‘Unlocking the Global Potential’ 

tweede helft van 2008 de focus voor de korte termijn omvat de volgende initiatieven en doelstellingen voor de 

verlegd naar maatregelen om het kapitaal efficiënter te diverse landenunits. 

benutten, risico’s te verminderen en de operationele 

landenunit Doelstellingen 2012 

Verenigde staten Investeren in markten met beter groeiperspectief ��

Focus op pensioenproducten en vermogensbeheer ��

Strakke kostenbeheersing ��

Verhoging van rendement op eigen vermogen met ��

100 basispunten in 2010 

Verenigd koninkrijk Versnelde diversificatie van producten en distributiekanalen ��

Beter kapitaalmanagement ��

Nederland 1 Verbetering van algehele winstgevendheid ��

Uitbreiding distributienetwerk ��

Verhoging van rendement op eigen vermogen met ��

100 basispunten in 2012 

Overige West-Europese landen Uitbouwen van het succesvolle bankdistributiemodel in Spanje ��

Inspelen op grensoverschrijdende pensioenmogelijkheden ��

Selectieve overnames in nieuwe markten ��

midden- en Oost-Europa Top-5-positie verwerven op alle bestaande markten ��

Uitbreiding aantal producten en distributiekanalen ��

Zoeken naar aanvullende acquisities en mogelijkheden in ��

nieuwe markten 

Azië Opzetten regionaal kantoor in Hongkong ��

Verbetering financiële resultaten in Taiwan ��

Uitbreiding levensverzekeringsactiviteiten en vermogensbeheer ��

in China 

Benutting van potentieel van nieuwe bedrijven in India en Japan ��

Selectief betreden van nieuwe markten ��

latijns-Amerika Schaalvergroting in Mexico door joint venture met Seguros Argos ��

Selectief betreden van nieuwe markten ��

1 Afzonderlijk bekendgemaakt in november 2008. 
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De financiële wereld | HET BELANG VAN COMMUNICATIE 

AEGON streeft naar een duidelijke, transparante, 

zorgvuldige en tijdige informatievoorziening. 

De onrust op de internationale financiële markten, met 

name in de tweede helft van 2008, onderstreept 

nogmaals het belang van een goede communicatie met 

beleggers en met de financiële wereld als geheel. 

AEGON heeft in 2008 diverse congressen, road shows en 

andere bijeenkomsten georganiseerd om de strategie en 

de resultaten van de onderneming rechtstreeks aan 

beleggers en de financiële markten te presenteren. 

Hierin begrepen zijn: 

��Presentaties door topmanagers op bedrijfstak-

conferenties overal ter wereld; 

��Roadshows voor beleggers in Noord-Amerika, Europa 

en Azië met één op één ontmoetingen en groeps-

bijeenkomsten voor aandeelhouders en potentiële 

investeerders. 

AEGON heeft overal ter 
wereld aandeelhouders en 
obligatiehouders. Het investor 
relations-programma van 
AEGON is erop gericht om 
beleggers die informatie te 
geven die zij nodig hebben 
om een weloverwogen 
beleggingsbeslissing te 
nemen. 

In totaal zijn er bijeenkomsten geweest met ongeveer 

700 beleggers in 28 landen. Voorts heeft AEGON in juni 

een analisten- en beleggersconferentie gehouden en in 

november een beleggersdag. In totaal waren op deze 

beide bijeenkomsten in Londen meer dan 120 

deelnemers. In juni zijn presentaties gegeven over de 

strategie van AEGON, ‘Unlocking the global potential’. 

In november heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur, 

Alex Wynaendts, AEGON’s aanpak van de wereldwijde 

financiële crisis toegelicht, waarbij de focus ligt op de 

3 C’s: kapitaal (Capital), kosten (Costs) en voldoende 

voorzorgsmaatregelen (Contingency), terwijl de nieuwe 

directievoorzitter van AEGON Nederland, Marco Keim, 

zijn strategie voor de Nederlandse activiteiten heeft 

gepresenteerd. Ook is er een presentatie gegeven over 

het risico- en kapitaalmanagement van AEGON. 

In februari 2008 heeft de Raad van Bestuur van AEGON 

een nieuw beleid vastgesteld voor de communicatie 

tussen de onderneming en de aandeelhouders. 
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Conform de aanbevelingen van de Monitoring Commissie 

Corporate Governance Code zijn heldere regels en 

richtlijnen vastgesteld voor de interactie tussen AEGON 

en beleggers. Dit nieuwe beleid is gepubliceerd op 

www.aegon.com. 

Aandeelhoudersstructuur 

De overgrote meerderheid van de aandeelhouders van 

AEGON zijn afkomstig uit Noord-Amerika en Europa. 

Circa 86% van de gewone aandelen AEGON zijn in 

handen van institutionele beleggers, waaronder 

Vereniging AEGON, de grootste aandeelhouder met 

22,9% van de uitstaande aandelen. 

Vermogenspositie AEGON 

De gewone aandelen AEGON staan genoteerd aan vier 

beurzen. De hoofdnotering is in Amsterdam, maar 

aandelen AEGON staan ook genoteerd in Londen, 

New York en Tokio. Deze noteringen geven AEGON 

toegang tot de internationale kapitaalmarkt, hetgeen 

een essentieel onderdeel is van de algemene strategie 

van AEGON op het gebied van corporate en financieel 

management. AEGON is daarnaast actief op de 

internationale kredietmarkten en maakt gebruik van zijn 

hoge kredietbeoordeling om in diverse valuta’s 

schuldinstrumenten uit te geven. 

Dividendbeleid 

AEGON erkent het belang van een helder, stabiel en 

samenhangend dividendbeleid. De uitkering van dividend 

aan aandeelhouders hangt af van de kasstroom en de 

vermogenspositie van de onderneming. 

Het totale dividend over een boekjaar bestaat gewoonlijk 

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 in maart wordt voorgesteld en in 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die 

normaal gesproken in april wordt gehouden, wordt 

vastgesteld. 

Betaling van het interimdividend en het slotdividend 

geschiedt in contanten of in aandelen. 

In 2008 heeft AEGON een interimdividend uitgekeerd 

van EUR 0,30 per aandeel. Aandeelhouders die hun 

interimdividend in de vorm van aandelen AEGON wilden 

ontvangen, hadden recht op één nieuw gewoon aandeel 

per 27 gewone aandelen die zij reeds in bezit hadden. De 

waarde van het dividend in aandelen was ongeveer gelijk 

aan het dividend in contanten. AEGON heeft besloten om 

over 2008 geen slotdividend uit te keren. Deze beslissing 

maakt deel uit van een aantal maatregelen om de 

vermogensbasis te versterken, een en ander in het licht 

van de internationale financiële crisis. 

Verdeling gewone aandelen 
Geschat 

Amerika 

NederlandVK & Ierland 

Overig Europa 

Overig wereld 

38% 

31% 
17% 

13% 

1% 
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Ontwikkeling aandelenkoers 

In de onderstaande tabellen wordt de koersontwikkeling 

weergegeven van het aandeel AEGON op de beurs in 

Amsterdam en New York in 2008. 

Cijfers per 
aandeel 
In EUR 2008 2007 2006 2005 2004 

Hoogste koers 11,98 16,06 15,56 14,25 12,98 

Laagste koers 2,68 11,46 12,17 9,63 8,24 

Ultimo koers 4,525 12,09 14,44 13,75 10,03 

K/W 1 N.M. 2 8,22 7,72 11,00 8,22 
1 2004-2006 gebaseerd op aangepaste gegevens. 
2 Niet meetbaar. 

Ontwikkeling aandeel AEGON versus INDICES 
Herwogen (in EUR) 

1,0 

0,5 
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jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

AEGON DJ Stoxx 600 Insurance Index AEX Index 

AEGON Investor Relations 

Bezuidenhoutseweg 273 

Postbus 85 

2501 CB Den Haag 

Nederland 

Telefoon: 070 - 344 8305 

E-mail: ir@aegon.com 
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Cijfers per 
aandeel 
In USD 2008 2007 2006 2005 2004 

Hoogste koers 17,52 21,90 18,97 16,78 16,12 

Laagste koers 3,50 16,75 15,24 12,19 10,41 

Ultimo koers 6,05 17,53 18,95 16,32 13,71 

Ontwikkeling aandeel AEGON versus INDICES 
Herwogen (in USD) 

1,0 

0,5 

0 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

AEGON S&P 500 S&P 500 Insurance 
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Financiële kalender 


2009	� 2010
�

maart 

23 Registratiedatum voor aanwezigheid/ 

uitoefening stemrecht op AVvA van 22 april 

31 Jaarverslag 2008 beschikbaar op website 

April 

22	� Jaarlijkse Algemene Vergadering van 


Aandeelhouders
�

mei 

14	� Resultaten eerste kwartaal 2009 en Embedded 

Value Report 2008 

Juni 

9 – 10 Analyst & Investor-dagen (Londen) 

Augustus 

13	� Resultaten tweede kwartaal 2009 

November 

12	� Resultaten derde kwartaal 2009 

December 

2 Beleggersdag 

Februari 

25	� Resultaten vierde kwartaal 2009 

maart 

29	� Jaarverslag 2009 beschikbaar op website 

April 

29	� Jaarlijkse Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders 

mei 

12	� Resultaten eerste kwartaal 2010 en Embedded 

Value Report 2009 

Augustus 

12	� Resultaten tweede kwartaal 2010 

November 

11	� Resultaten derde kwartaal 2010 
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Klanten helpen hun financiële toekomst 
veilig te stellen 

Onze activiteiten 



AEGON Groep | VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Jos Streppel 

CFO en lid van de Raad van Bestuur 

“Ik heb er alle vertrouwen 
in dat we de juiste 
maatregelen nemen om de 
gevolgen van de financiële 
crisis aan te pakken.” 
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Jos Streppel, CFO en lid van de Raad van Bestuur, geeft zijn visie 
op een jaar dat werd gekenmerkt door grote onrust op de mondiale 
financiële markten. 

“2008 was zonder meer een moeilijk jaar, niet alleen voor 

AEGON, maar voor alle financiële dienstverleners. Maar 

ik heb er alle vertrouwen in dat we de juiste maatregelen 

nemen om de gevolgen van de crisis aan te pakken. We 

hebben risico’s verminderd en extra kapitaal vrijgemaakt 

uit onze bestaande activiteiten. 

In juni, bij de bekendmaking van onze nieuwe 

strategische prioriteiten, hebben we aangegeven dat 

we ons kapitaal efficiënter willen gaan inzetten om 

middelen vrij te maken om die vervolgens te besteden in 

markten met een sterke groei en hoog rendement. 

Door de wereldwijde financiële crisis moesten we onze 

prioriteiten echter bijstellen. We hadden dat extra 

kapitaal nu nodig om onszelf te beschermen tegen het 

effect van de dalende beurskoersen en kredietobligaties. 

In oktober 2008 hebben we ons uit voorzorg verzekerd 

van extra kapitaal via onze belangrijkste aandeelhouder, 

Vereniging AEGON, gefinancierd door de Nederlandse 

Staat. Dankzij deze combinatie van maatregelen konden 

we 2009 ingaan met een sterke buffer – een goede 

bescherming tegen verdere onrust op de financiële 

markten. 

Ondanks alles wat we hebben bereikt, zal ook 2009 een 

moeilijk jaar worden. Alles wijst erop dat we midden in 

een economische recessie zitten. Vanwege deze 

onzekerheden zullen liquiditeitsbeheer en kapitaal-

management de komende twee jaar zeker ook 

belangrijke aandachtspunten blijven. 

Het is al gebleken dat de ruimere credit spreads een 

negatief effect hebben op de marktwaarde van onze 

kredietportefeuille. En natuurlijk zullen we de komende 

twee jaar de afboekingen in die portefeuille zien 

toenemen in de hele financiële sector. Dat is geen 

verrassing; dat zie je bij iedere economische recessie. 

Maar door ons lange termijn bedrijfsmodel zijn wij in 

staat deze beleggingen aan te houden tot de 

aflossingsdatum dan wel tot het moment waarop ze 

weer in waarde zijn gestegen. Gezien ons zeer solide 

liquiditeitsbeheer is het niet waarschijnlijk dat we 

gedwongen zullen zijn beleggingen te verkopen om 

liquiditeit te genereren. In tegenstelling tot banken lopen 

we ook minder risico op tussentijdse opnames door 

klanten, omdat we langlopende contracten met hen 

hebben. Het feit dat we niet bang hoeven te zijn voor dit 

soort liquiditeitsschokken, is in het huidige klimaat een 

groot voordeel van ons bedrijfsmodel. 

Bovendien blijft het winstgenererende vermogen van 

AEGON – de onderliggende verzekerings-, pensioen- en 

beleggingsactiviteiten, met in 2008 EUR 41 miljard aan 

bruto stortingen – onaangetast, ondanks de schok van 

de financiële crisis. Zodra de markten tot rust komen, 

zal de winst in de verzekeringssector naar verwachting 

weer toenemen. 

Gezien het huidige economische klimaat zijn mensen 

anders gaan denken over hun financiële positie en de 

stappen die zij moeten nemen om hun financiële 

toekomst veilig te stellen. Klanten zijn nu bijvoorbeeld al 

veel behoedzamer ten aanzien van risico’s dan een half 

jaar geleden. Ze willen producten die garanties bieden, 

producten die hun in onzekere tijden toch financiële 

zekerheid voor de toekomst bieden – producten die tot 

de kernactiviteiten van AEGON behoren. 

De afgelopen maanden hebben we voor een aantal 

moeilijke keuzes gestaan. Zo hebben we in de Verenigde 

Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk een 

bezuinigingsprogramma doorgevoerd waarmee we in 

2009 ongeveer EUR 150 miljoen zullen kunnen besparen. 

Bezuinigingen zijn nooit gemakkelijk, maar zijn niet te 

vermijden. Daarnaast gaan we in 2009 gewoon door met 

het vrijmaken van kapitaal en het verminderen van 

risico’s. Voor een bedrijf als AEGON levert de financiële 

crisis ook nieuwe kansen op. En daar kunnen we straks 

goed op inspelen, ook al omdat we met deze maat-

regelen onze financiële positie hebben versterkt.” 
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AEGON WERELDWIJD 

Uiteraard heeft de wereldwijde financiële crisis in 2008 invloed 
gehad op het resultaat van AEGON. Maar er zijn maatregelen 
genomen om de crisis te bestrijden, namelijk door de risico’s 
te verminderen en extra kapitaal vrij te maken uit de bestaande 
activiteiten. 

“Ondanks alles wat we hebben bereikt, zal ook 2009 

een moeilijk jaar worden. Alles wijst erop dat we midden 

in een economische recessie zitten. Vanwege deze 

onzekerheden zullen liquiditeitsbeheer en 

kapitaalmanagement de komende twee jaar zeker Jos Streppel 
ook belangrijke aandachtspunten blijven.” CFO en lid van de Raad van Bestuur 

Kerncijfers
�
Totaal netto stortingen 

+38% 

De totale netto stortingen stegen 

in 2008 met 38% naar meer dan 

EUR 3,4 miljard. 

Kernkapitaal 

9,1
miljard 

Eind 2008 bedroeg AEGON’s 

kernkapitaal EUR 9,1 miljard, waarvan 

EUR 6,1 miljard eigen vermogen en 

EUR 3 miljard aanvullend kapitaal 

van Vereniging AEGON, gefinancierd 

door de Nederlandse Staat. 

Interne rendement 

17,8% 

In 2008 bedroeg het interne 

rendement op nieuwe productie 

17,8%, ruim boven AEGON’s 

interne rendementseis van 11%. 
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Het resultaat van AEGON heeft in 2008 ernstig te lijden gehad van 
de wereldwijde financiële crisis. De kernactiviteiten van het bedrijf 
zijn echter nog steeds gezond. De getroffen maatregelen ter 
vermindering van risico’s en ter vrijmaking en verkrijging van 
extra kapitaal hebben ervoor gezorgd dat AEGON het jaar 2009 
met een sterke financiële positie is ingegaan.� 

De ongekende onrust op de internationale financiële 

markten gedurende het verslagjaar heeft geleid tot: 

��Fors lagere aandelenmarkten; 

��Rentedalingen, met name in de tweede helft van 

het jaar; 

��Flink oplopende credit spreads en scherp lagere 

obligatiekoersen; 

��Een sterke toename van de volatiliteit op de 

aandelenmarkten. 

Ook het bedrijfseconomische klimaat verslechterde, 

waardoor de verkoop van bepaalde producten is 

gedaald. Met name klanten zijn voorzichtiger geworden, 

terwijl toezichthoudende instanties kritischer zijn 

geworden met betrekking tot vermogens- en 

solvabiliteitseisen. Het resultaat van AEGON is in het 

verslagjaar tevens negatief beïnvloed door hogere 

afboekingen, voornamelijk met betrekking tot financiële 

instellingen, aan hypotheken gerelateerde structured 

assets in de Verenigde Staten, bedrijfsobligaties met een 

hoog risico en aandelenbeleggingen. 

Ondanks de financiële crisis heeft AEGON belangrijke 

vooruitgang geboekt met betrekking tot zijn strategische 

doelstellingen op de korte termijn: 

��In de tweede helft van 2008 heeft AEGON binnen zijn 

bestaande activiteiten EUR 1,7 miljard aan extra 

kapitaal kunnen vrijmaken, hoofdzakelijk door 

beleggingsrisico’s te verminderen, het asset and 

liability management te optimaliseren en risico’s door 

middel van herverzekering over te dragen; 

��Tevens heeft AEGON van Vereniging AEGON 

EUR 3 miljard aan extra kernkapitaal ontvangen, 

gefinancierd door de Nederlandse staat, als onderdeel 

van een breder programma om gezonde en levens-

vatbare financiële instellingen in Nederland te helpen 

bij het opvangen van de gevolgen van de mondiale 

financiële crisis; 

� AEGON is bezig met de implementatie van �

maatregelen om de bedrijfslasten in 2009 met circa 

EUR 150 miljoen terug te brengen. Deze besparing 

wordt met name gerealiseerd door herstructurering 

van de activiteiten op de drie belangrijkste markten 

van het bedrijf: de Verenigde Staten, Nederland en 

het Verenigd Koninkrijk. 

AEGON heeft tevens aangekondigd de institutionele 

activiteiten van de onderneming in de Verenigde Staten 

te willen verminderen. Hierdoor kan de komende twee 

jaar naar schatting EUR 600 miljoen aan kapitaal 

worden vrijgemaakt. 

Als gevolg van deze maatregelen behoudt AEGON een 

sterke vermogensbasis, ondanks de forse verslechtering 

van het internationale financiële en economische klimaat 

in de tweede helft van 2008. Per 31 december 2008 

had AEGON een kapitaaloverschot van EUR 2,9 miljard 

boven de AA-vereisten. De solvabiliteitsratio in de zin 

van de Europese verzekeringsrichtlijn bedroeg 183%, 

een lichte daling ten opzichte van 190% eind 2007. De 

activiteiten van AEGON in de Verenigde Staten hebben 

een NAIC RBC1 -ratio van 350%. 

Overzicht resultaten 

De wereldwijde verslechtering op de financiële markten 

heeft grote gevolgen gehad voor het resultaat van AEGON 

over 2008. Het bedrijf leed in 2008 een nettoverlies van 

EUR 1,1 miljard. Het onderliggend resultaat vóór 

belastingen daalde met 40% tot EUR 1,6 miljard, 

voornamelijk als gevolg van het versterken van de 

reserves en het versneld afschrijven van geactiveerde 

eerste kosten in de Verenigde Staten. Ook de 

beheervergoedingen waren in het algemeen fors lager. 

De nettowinst over 2008 werd beïnvloed door hogere 

afboekingen en door het effect van de dalende markten 

op financiële garanties en op fair value-beleggingen in 

Amerika en Nederland. 

1 NAIC: National Association of Insurance Commissioners Risk Based Capital. 
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De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde met 

20% tot EUR 2,6 miljard, als gevolg van ongunstige 

wisselkoersen en de invloed van het verslechterde 

economisch klimaat. De totale bruto stortingen namen 

met bijna 8% af en kwamen uit op EUR 40,8 miljard, 

waarbij de hogere verkoop van variable annuities in de 

Verenigde Staten meer dan teniet werd gedaan door de 

lagere verkoop van institutionele producten, pensioenen 

en vermogensbeheer. Ook de nieuwe productie van 

AEGON nam met 10% in waarde af tot EUR 837 miljoen, 

met name als gevolg van een scherpe daling van de 

verkopen in Taiwan en de sterkere euro. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Het onderliggend resultaat vóór belastingen van 

AEGON daalde in 2008 met 40% tot EUR 1,6 miljard 

– hoofdzakelijk als gevolg van lagere beheervergoedingen 

en lagere aandelenmarkten, waardoor de reserves 

moesten worden versterkt en geactiveerde eerste kosten 

versneld zijn afgeschreven, met name op variable 

annuities in Amerika. 

In het Verenigd Koninkrijk resulteerden de lagere 

aandelen- en obligatiemarkten in lagere inkomsten uit 

de pensioenactiviteiten. Veranderingen in de lange-

termijnaannames met betrekking tot de volatiliteit van 

de aandelenmarkten hadden eveneens een negatief 

effect op het resultaat van AEGON in Amerika. Deze 

ontwikkelingen werden deels gecompenseerd door het 

positieve effect van hogere rentespreads en door een 

eenmalige dividenduitkering van EUR 75 miljoen van een 

beleggingsfonds in Nederland. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 
(in miljoenen EUR) 

Levens- en 4.000 
risicoverzekeringen 
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3.000 pensioenproducten 

Pensioenen en 
vermogensbeheer 

2.000 
Institutionele producten 

Herverzekering 
1.000 

Distributie 

Schadeverzekeringen 
0 

Aandeel in nettowinst 
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Financieringslasten 
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Nettowinst 

AEGON heeft over 2008 een nettoverlies geleden van 

EUR 1,1 miljard, als gevolg van de scherp gedaalde 

financiële markten in de tweede helft van het jaar. 

De tegenvallende resultaten uit fair value-beleggingen 

en fair value-verliezen in verband met garanties 

resulteerden in een last van bijna EUR 1,6 miljard. Deze 

last kan worden toegeschreven aan de sterk gedaalde 

aandelenmarkten, de hogere volatiliteit van aandelen en 

de lagere koersen van staatsobligaties. Met name op de 

obligatie- en aandelenmarkten was er sprake van een 

scherpe daling. Dit werd deels gecompenseerd door het 

positieve effect van een spread op de waarde van 

garanties. Daar komt bij dat alternatieve beleggings-

categorieën in Amerika en Nederland, zoals hedge funds, 

private equity en kredietderivaten, significant minder 

hebben gepresteerd dan waarvan in de langetermijn-

verwachtingen is uitgegaan. AEGON heeft maatregelen 

genomen om de risico’s voortvloeiende uit zowel 

alternatieve beleggingen als de krediet- en 

aandelenmarkten te verminderen. De afboekingen 

namen in het verslagjaar sterk toe tot EUR 1,0 miljard, 

als gevolg van het fors verslechterde bedrijfs-

economische klimaat. Afboekingen vonden primair 

plaats op beleggingen in Amerikaanse financiële 

instellingen (belang van AEGON in Lehman Brothers en 

in Washington Mutual), aan hypotheken gerelateerde 

structured assets, bedrijfsobligaties met een hoger risico 

en aandelenbeleggingen. Conform de verwachtingen 

heeft de kredietcrisis geleid tot hogere afboekingen dan 

waarvan op de lange termijn is uitgegaan. De winsten op 

beleggingen, met inbegrip van winsten uit door de 

Nettowinst/(verlies) 
(in miljoenen EUR) 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

- 1.000 

’08 ’07 ’06 

22 



ONZE STRATEGIE | ONZE ACTIVITEITEN | ONZE GOVERNANCE 

holding aangehouden derivaten, bedroegen 

EUR 35 miljoen, een scherpe daling ten opzichte van 

EUR 746 miljoen in 2007. De vennootschapsbelasting 

bedroeg EUR 21 miljoen, ondanks een last van 

EUR 490 miljoen in het vierde kwartaal van 2008 in 

verband met herverzekeringsovereenkomsten binnen de 

onderneming. Deze last deed een belastingbate vanwege 

gerapporteerde operationele verliezen meer dan teniet. 

provisies en kosten 

De provisies en kosten stegen in 2008 met 3% tot 

EUR 6,1 miljard. Dit is vooral het gevolg van de 

versnelde afschrijving van geactiveerde eerste kosten, 

alsmede van een aantal eenmalige posten, zoals 

herstructureringskosten, projectkosten en voorzieningen. 

Verkopen 

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen nam in het 

verslagjaar met 20% af tot EUR 2,6 miljard. De 

verslechterde economische omstandigheden zijn 

duidelijk van invloed geweest op de verkoop in Amerika, 

Midden- en Oost-Europa en Azië. In Amerika daalde 

tevens de verkoop van bank-owned en corporate-owned 

levensverzekeringen en levensherverzekeringen. In 

Nederland daalden de verkopen ook, voornamelijk als 

gevolg van geringe activiteit op de Nederlandse 

collectieve pensioenmakrt. In het Verenigd Koninkrijk 

bleef de verkoop goed op niveau, met name als gevolg 

van de aanhoudende groei in de bedrijfspensioenmarkt 

en bij de individuele annuities. In Spanje steeg de 

verkoop sterk als gevolg van wijzigingen in de 

pensioenwetgeving en de uitbreiding van het bancaire 

distributienetwerk van AEGON aldaar. 

In Midden- en Oost-Europa had de verkoop van met 

name beleggingsproducten last van de wereldwijd 

dalende aandelenmarkten. Niettemin vertoonde het 

pensioenbedrijf van AEGON in deze regio nog steeds 

tekenen van groei. Ook in Azië werd de verkoop van 

beleggingsproducten getroffen door de wereldwijd 

dalende aandelenmarkten. 

stortingen 

De totale bruto stortingen daalden in 2008 met 8% tot 

EUR 40,8 miljard. De verkoop van variable annuities, 

spaarproducten, pensioenen en vermogensbeheer gaf 

een daling te zien, met name als gevolg van de 

ongekende volatiliteit op de internationale financiële 

markten. De verkoop van spaarproducten werd negatief 

beïnvloed door toegenomen concurrentie en dalende 

rentetarieven. De stortingen op fixed annuities in de 

Verenigde Staten lieten echter een sterke groei zien, van 

EUR 1,1 miljard in 2007 naar EUR 4,1 miljard in 2008, nu 

klanten vanwege de hoge volatiliteit op de 

aandelenmarkten op zoek zijn naar extra financiële 

zekerheid. 

Waarde nieuwe productie 

In 2008 bedroeg de waarde nieuwe productie 

EUR 837 miljoen, een daling van 10% ten opzichte van 

het voorgaande jaar. In Amerika, het Verenigd Koninkrijk 

en Midden- en Oost-Europa is de waarde nieuwe 

productie gestegen. In Azië lag de waarde nieuwe 

productie fors lager – met name in Taiwan. Het interne 

rendement van AEGON op nieuwe productie nam licht af 

van 18,4% tot 17,8%, maar bleef niettemin ruim boven 

de interne minimumrendementsdoelstelling van 11%. 

Nieuwe levenproductie Waarde nieuwe productie Interne rendement 
(in miljoenen EUR) (in miljoenen EUR) (in %) 
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Vermogenspositie 

Ultimo 2008 beschikte AEGON over een kernkapitaal 

van EUR 9,1 miljard, bestaande uit EUR 6,1 miljard aan 

eigen vermogen en een extra EUR 3 miljard afkomstig 

van Vereniging AEGON, gefinancierd door de 

Nederlandse Staat. In het kernkapitaal is een bedrag van 

EUR 7,2 miljard opgenomen wegens niet-gerealiseerde 

verliezen op activa die als available-for-sale zijn 

geclassificeerd. Worden deze niet-gerealiseerde 

verliezen buiten beschouwing gelaten, dan bedroeg het 

kernkapitaal van AEGON in totaal EUR 16,2 miljard, 78% 

van de vermogensbasis en ruim boven de interne 

minimumdoelstelling van 70%. 

Het eigen vermogen onder IFRS is in 2008 met 

EUR 9,1 miljard gedaald. De herwaarderingsreserve 

van AEGON daalde met EUR 6,7 miljard. Daarnaast is 

deze afname het gevolg van het nettoverlies over het 

verslagjaar (EUR 1,1 miljard) en de uitkering van 

dividend en coupons (EUR 970 miljoen). 

De niet-gerealiseerde verliezen – die in de 

herwaarderingsreserve van de onderneming zijn 

ondergebracht – zijn primair het gevolg van een niet 

eerder voorgekomen stijging van de credit spreads op 

bedrijfsobligaties. De effecten van de lagere 

rendementen op staatsobligaties zijn door deze stijging 

meer dan tenietgedaan. Opgemerkt wordt dat de niet-

gerealiseerde verliezen uitsluitend op het resultaat van 

invloed zijn indien AEGON: 

��Zich gedwongen ziet om beleggingen met verlies van 

de hand te doen; of 

��Bepaalde beleggingen afboekt omdat de onderneming 

verwacht rentebetalingen en/of hoofdsom niet meer 

te ontvangen. 

Gezien het langetermijnbedrijfsmodel van AEGON en het 

gedisciplineerde liquiditeitsbeheer en asset and liability 

management ligt het niet voor de hand dat AEGON 

gedwongen zal zijn om beleggingen tegen afbraakprijzen 

van de hand te doen om kasmiddelen te genereren. 

Om die reden is de negatieve herwaarderingsreserve 

van AEGON geen goede indicatie voor toekomstige 

verliezen. AEGON verwacht dat door de economische 

omstandigheden de afboekingen in 2009 op een 

verhoogd niveau zullen blijven. 
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Inkomstengenererende beleggingen 

De waarde van de inkomstengenererende beleggingen 

van AEGON bedroeg per ultimo 2008 EUR 331,8 miljard, 

een daling ten opzichte van EUR 370,5 miljard een jaar 

eerder. De daling was het gevolg van de lagere financiële 

markten in het verslagjaar. 

Resultatenoverzicht AEGON Groep 
In miljoenen EUR 2008 2007 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Levens- en risicoverzekeringen 911 1.295 

Individuele spaar- en pensioenproducten -146 496 

Pensioenen en vermogensbeheer 508 498 

Institutionele producten 405 332 

Levensherverzekeringen -63 114 

Distributie 1 6 

Schadeverzekeringen 45 47 

Financieringslasten en overige -112 -185 

Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen 24 36 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 1.573 2.639 

Resultaten op fair value items -1.619 -272 

Operationeel resultaat vóór belastingen -46 2.367 

Gesaldeerde winsten / (verliezen) op beleggingen 35 746 

Bijzondere waardeverminderingen -1.038 -76 

Overige niet- operationele baten / (lasten) -12 40 

Winst vóór belastingen -1.061 3.077 

Belastingen -21 -526 

NETTOWINsT -1.082 2.551 
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levens- en risicoverzekeringen 

AEGON is één 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 door-

lopende levensverzekeringen, 

universal life-producten, alsook 

individuele en collectieve 

risicoverzekeringen, inclusief 

ongevallen- en ziektekosten-

verzekeringen. AEGON heeft 

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 midden- 

en kleinbedrijf en fixed en variable 

annuities. 

AEGON biedt individuele spaar- en pensioenproducten aan in de Verenigde 

Staten en Nederland. Daarnaast is er ook in andere landen sprake van een 

snelle groei op het gebied van variable annuities, spaarproducten en 

beleggingsfondsen. Dankzij een combinatie van sterke economische groei en 

stijgende persoonlijke welvaart heeft AEGON de afgelopen jaren zijn 

activiteiten in Azië, Mexico en Midden- en Oost-Europa kunnen uitbreiden. 

146* 

pensioenen en vermogensbeheer 

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 in de komende jaren zal 

blijven groeien. De Groep heeft een 

sterk en groeiend pensioenbedrijf in 

belangrijke levensverzekeringsactiviteiten in Amerika (de Verenigde Staten, 

Canada, Mexico), Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje en heeft een 

snel groeiende aanwezigheid in de opkomende markten in Azië en Midden- en 

Oost-Europa. Tot de verzekeringsmaatschappijen van AEGON behoren enkele 

van de bekendste merken in de bedrijfstak, zoals Transamerica in de 

Verenigde Staten, AEGON Scottish Equitable in het Verenigd Koninkrijk en 

AEGON zelf in Nederland. 

911* 

de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast neemt 

de vraag ook in andere regio’s toe, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. 

Pensioenen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van AEGON, 

niet alleen in de gevestigde markten, maar ook in nieuwe, opkomende 

markten zoals in Midden- en Oost-Europa. 

508* 

* Onderliggend resultaat vóór belastingen in miljoenen euro. 
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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. AEGON USA 

verkoopt diverse institutionele producten aan pensioenfondsen, 

geldmarktfondsen en gemeenten in de Verenigde Staten, maar ook aan 

beleggers buiten de Verenigde Staten. 

405* 

levensherverzekeringen Transamerica Reinsurance ook in Azië en Latijns-Amerika. Transamerica 

AEGON biedt een reeks levens- en Reinsurance is actief in Bermuda, Brazilië, Chili, Frankrijk, Hongkong, Ierland, 

annuity-herverzekeringsproducten Japan, Mexico, Spanje, Taiwan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. 

aan. Het kernproduct, 

overlijdensrisicoverzekeringen, 

wordt primair aangeboden via co-

assurantie, maar is ook beschikbaar 

als product dat jaarlijks verlengd 

kan worden. AEGON biedt niet 

alleen in de Verenigde Staten 

herverzekeringsdiensten aan, 

maar via de business unit 

-63* 

schadeverzekeringen 

Schadeverzekeringen worden alleen 

aangeboden indien dit past binnen 

het distributiebeleid. AEGON biedt in 

Nederland en in Hongarije een aantal 

schadeverzekeringen aan, met name 

auto-, aansprakelijkheids-, inboedel- 

en brandverzekeringen. 

45* 

Distributie 

AEGON heeft distributiebedrijven in 

Nederland, de Unirobe Meeùs Groep, 

en in het Verenigd Koninkrijk, Positive 

Solutions en Origen. In beide landen 

bieden de AEGON bedrijven een 

breed scala verzekeringsproducten 

en andere financiële diensten aan. 1* 

* Onderliggend resultaat vóór belastingen in miljoenen euro. 
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Amerika 


productgroepen 

��Levens- en risicoverzekeringen 

��Individuele spaar- en 

pensioenproducten 

��Pensioenen en vermogensbeheer 

��Institutionele producten 

��Levensherverzekeringen 

Belangrijkste bedrijven 

��Transamerica Life 

��Transamerica Financial Life 

��Merill Lynch Life 

� Merill Lynch Life Insurance �

Company of New York 

� Monumental Life �

� Stonebridge Life �

� Stonebridge Casualty �

� Western Reserve Life �

� Transamerica Life Canada �

� AEGON Capital Management �

� AEGON Fund Management �

Joint ventures 

� Seguros Argos (49% - Mexico) �

� Afore Argos (49% - Mexico) �

Werknemers Inkomstengenererende Onderliggend resultaat vóór 

beleggingen belastingen 
Bedragen in USD Bedragen in USD 

15.157 1.573 
miljoen 

286 
miljard 

Distributiekanalen 

De belangrijkste distributiekanalen van AEGON USA 

zijn (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. 
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Overzicht 

Het bedrijfsklimaat in Amerika, met name in de 

Verenigde Staten, is gedurende de tweede helft van het 

jaar aanzienlijk verslechterd. De aandelenmarkten 

daalden scherp, het risico van wanbetaling nam toe, 

waardoor de spreads op bedrijfsobligaties tot ongekend 

hoge niveaus zijn opgelopen, terwijl het rendement op 

staatsobligaties is gedaald en de economie als geheel de 

symptomen begon te vertonen van een forse krimp. De 

crisis heeft een significant effect gehad op het resultaat 

van AEGON Amerika. Over 2008 is een nettoverlies 

geleden van USD 2,0 miljard – als gevolg van scherp 

lagere financiële markten en toenemende afboekingen. 

Het onderliggend resultaat vóór belastingen daalde met 

42% tot USD 1,6 miljard. De verslechterde economische 

situatie heeft ook negatieve gevolgen gehad voor de 

verkoop van nieuwe levensverzekeringen, hoewel de 

Patrick S. Baird
�

Voorzitter AEGON USA
�

“Het is duidelijk dat de 
internationale financiële 
crisis ernstige gevolgen heeft 
gehad voor het resultaat over 
2008. De onderliggende 
activiteiten van AEGON 
Amerika zijn echter nog 
steeds gezond. Onze 
aandacht is al jaren gericht 
op kostenbeheersing, risico- 
en kapitaalmanagement en 
winstgevendheid. Deze focus 
helpt ons de huidige crisis 
te weerstaan.” 

bruto stortingen in het verslagjaar met slechts 3% zijn 

gedaald, vooral als gevolg van de groeiende vraag naar 

fixed annuities. De waarde nieuwe productie steeg met 

4% tot USD 604 miljoen. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Het onderliggend resultaat vóór belastingen van AEGON 

Amerika daalde met 42% tot EUR 1,6 miljard – primair 

als gevolg van het versterken van de reserves en het 

versneld afschrijven van geactiveerde eerste kosten, 

welke deels werden gecompenseerd door hogere 

spreads/marges op institutionele gegarandeerde 

producten. Het versterken van de reserves heeft 

gevolgen gehad voor het resultaat, zowel uit individuele 

spaar- en pensioenproducten als uit levensverzekeringen 

en herverzekeringsactiviteiten. 
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Nettowinst 

AEGON Amerika heeft over 2008 een nettoverlies geleden 

van USD 2,0 miljard. Dit is met name het gevolg van: 

��Fors tegenvallende resultaten uit fair value items, met 

inbegrip van garanties; 

��Hogere afboekingen; 

��Een tegenvallende belastingbate vanwege heffingen in 

verband met interne herverzekeringsovereenkomsten 

tussen AEGON vennootschappen in de Verenigde 

Staten, Ierland en Bermuda. Deze fiscale verliezen 

zullen naar verwachting grotendeels worden 

terugverdiend aan het einde van de looptijd van de 

portefeuille en als de credit spreads krimpen. 

De tegenvallende resultaten uit fair value items zijn het 

gevolg van de dalende financiële markten gedurende het 

verslagjaar en van lagere rentetarieven, oplopende 

credit spreads en fors hogere marktvolatiliteit. Gezien de 

verslechterde economische situatie zijn afboekingen 

veel hoger dan in 2007. Dit is conform de verwachtingen. 

De afboekingen concentreerden zich op drie belangrijke 

gebieden: Amerikaanse financiële instellingen (Lehman 

Brothers en Washington Mutual), aan hypotheken 

gerelateerde structured assets, met inbegrip van 

subprime-obligaties, en bedrijfsobligaties met een hoger 

risico. AEGON Amerika heeft over 2008 een belasting-

bate geboekt van USD 74 miljoen als gevolg van 

afwaarderingen en financiële verliezen in het verslagjaar. 

Deze bate is echter grotendeels tenietgedaan door een 

heffing van USD 718 miljoen in verband met interne 

herverzekeringsovereenkomsten. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 
(in miljoenen USD) 
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provisies en kosten 

De provisies en kosten stegen in 2008 met 9% tot 

USD 5,0 miljard, grotendeels als gevolg van de versnelde 

afschrijving van geactiveerde eerste kosten in verband 

met de lagere aandelenmarkten. De operationele kosten 

stegen met bijna 2% tot USD 2,2 miljard. 

Verkopen en stortingen 

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen door 

AEGON Amerika daalde in 2008 met 26% tot 

USD 945 miljoen, als gevolg van de economische 

teruggang. De verkoop van bank-owned en corporate-

owned levensverzekeringen is vanwege de financiële 

crisis aanzienlijk afgenomen. De totale bruto stortingen 

bleven niettemin goed op peil en daalden met slechts 

3% tot EUR 52,4 miljard. De verkoop van fixed annuities 

is verdrievoudigd, waardoor de lagere stortingen op 

institutionele producten, spaarproducten en 

vermogensbeheer werden gecompenseerd. 

Waarde nieuwe productie 

Ondanks de bijzonder moeilijke marktomstandigheden 

nam de waarde nieuwe productie in Amerika in 2008 

met 4% toe tot USD 604 miljoen. Dit is hoofdzakelijk het 

gevolg van de hogere verkoop van fixed annuities. 

Het interne rendement bedroeg in het verslagjaar 12,4%, 

een daling ten opzichte van 13,0% in 2007, maar bleef 

niettemin ruim boven het minimum intern 

rendement van 11%. 
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Resultatenoverzicht AEGON Amerika 
In miljoenen USD 2008 2007 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Levens- en risicoverzekeringen 1.132 1.275 

Individuele spaar- en pensioenproducten -211 675 

Pensioenen en vermogensbeheer 150 166 

Institutionele producten 594 455 

Levensherverzekeringen -93 156 

Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen 1 – 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 1.573 2.727 

Resultaten op fair value items -2.434 149 

Operationeel resultaat vóór belastingen -861 2.876 

Gesaldeerde winsten / (verliezen) op beleggingen -103 376 

Bijzondere waardeverminderingen -1.138 -65 

Overige niet-operationele baten / (lasten) 6 – 

Winst vóór belastingen -2.096 3.187 

Belastingen 74 -1.003 

NETTOWINsT -2.022 2.184 
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Nederland
�

productgroepen Belangrijkste bedrijven 

��Levens- en risicoverzekeringen ��AEGON Levensverzekering 

��Individuele spaar- en ��AEGON Schadeverzekering 

pensioenproducten ��AEGON Bank 

��Distributie ��TKP Pensioen 

��Pensioenen en vermogensbeheer ��Unirobe Meeùs Groep 

��Schadeverzekeringen ��OPTAS 

Werknemers Inkomstengenererende Onderliggend resultaat vóór 

beleggingen belastingen 
Bedragen in EUR Bedragen in EUR 

miljoen
miljard 

6.171 378 63 

Distributiekanalen 

AEGON Nederland werkt met drie verkooporganisaties, 

die zich elk op een afzonderlijk segment van de 

Nederlandse markt richten. Corporate & Institutional 

Clients bedient grote ondernemingen en financiële 

instellingen, zoals bedrijfs- en bedrijfstakpensioenfondsen. 

AEGON Bank verkoopt met name aan particulieren, 

zowel rechtstreeks als via een eigen verkooporganisatie. 

AEGON Intermediair ten slotte richt zich op 

onafhankelijke tussenpersonen en verkooporganisaties 

in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. 
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Overzicht 

Ook AEGON Nederland had in 2008 te maken met 

verstoorde marktomstandigheden. Dit had gevolgen 

voor zowel het nettoresultaat als het onderliggend 

resultaat vóór belastingen. Ook de verkopen zijn 

gedaald, met name als gevolg van geringe activiteit op 

de Nederlandse collectieve pensioenmarkt. Het 

onderliggend resultaat vóór belastingen daalde met 10% 

tot EUR 378 miljoen en het nettoresultaat nam af tot 

EUR 94 miljoen, grotendeels als gevolg van lagere 

beleggingsinkomsten en een stijging in de afboekingen. 

De totale bruto stortingen daalden in 2008 met 11%, met 

name vanwege lagere stortingen op spaar-, pensioen- en 

vermogensbeheerproducten. De waarde nieuwe 

productie daalde met 16% tot EUR 43 miljoen. 

In november 2008 kondigde Marco Keim, de nieuwe 

voorzitter van AEGON Nederland, een nieuwe strategie 

voor de Nederlandse activiteiten aan. Deze strategie is 

gebaseerd op drie strategische prioriteiten: 

��Verbetering van de winstgevendheid door middel van 

diverse maatregelen, zoals selectieve prijs-

Marco B.A. Keim
�

Voorzitter AEGON Nederland
�

“Dit is zeker geen makkelijk 
jaar geweest. Maar we 
hebben inmiddels een aantal 
belangrijke stappen gezet 
om de winstgevendheid van 
AEGON Nederland te 
verbeteren en ervoor te 
zorgen dat we voor 2009 
en de jaren daarna de juiste 
prioriteiten stellen. Onze 
klanten staan daarbij te 
allen tijde centraal.” 

verhogingen, kostenreducties en aandacht voor 

minder kapitaalintensieve producten; 

� Uitbreiding van het distributienetwerk van AEGON �

Nederland; 

� Culturele omslag ter verbetering van de klanten-�

service en vaststelling van duidelijke doelstellingen en 

prioriteiten. 

Als onderdeel van dit plan wil AEGON Nederland het 

rendement op eigen vermogen in 2012 met minimaal 

100 basispunten hebben verhoogd. 

In september 2008 heeft AEGON Nederland aanvullende 

stappen gezet om de kosten van beleggingsverzekeringen 

in Nederland in lijn te brengen met de aanbevelingen van 

de Ombudsman Financiële Dienstverlening, nadat klanten 

hadden geklaagd. In de afgelopen jaren heeft AEGON 

Nederland deze producten al aanzienlijk verbeterd. 

In 2005 en 2006 heeft AEGON Nederland de gehele 

portefeuille beleggingsverzekeringen heroverwogen en 

de kosten voor klanten met terugwerkende kracht 

verlaagd en het verschil opnieuw belegd. 
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Meer dan driekwart van AEGON’s beleggingsverzekeringen 

heeft reeds van deze verbeteringen geprofiteerd. In totaal 

verwacht AEGON Nederland dat de kosten van deze 

verlagingen en verbeteringen ongeveer EUR 520 miljoen 

zullen bedragen. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Het onderliggend resultaat vóór belastingen van 

AEGON Nederland daalde met 10% tot EUR 378 miljoen. 

Een bijzondere dividenduitkering van EUR 75 miljoen van 

een beleggingsfonds en betere technische resultaten bij 

het pensioenbedrijf van AEGON Nederland werden 

tenietgedaan door lagere beleggingsinkomsten, hogere 

claims bij ongevallen- en ziektekostenverzekeringen en 

een aantal eenmalige lasten, zoals hogere systeem- en 

projectkosten en herstructureringskosten. Ook het 

resultaat uit individuele spaar- en pensioenproducten 

nam af, als gevolg van lagere marges en volumes. Het 

schadebedrijf werd negatief beïnvloed door de 

vertraging op de Nederlandse vastgoedmarkt. 

Nettowinst 

De nettowinst over 2008 kwam fors lager uit op 

EUR 94 miljoen, een daling van 84%. De belangrijkste 

factoren hierbij waren de dalende financiële markten, de 

tegenvallende resultaten uit private equity-beleggingen, 

de tegen reële waarde aangehouden beleggingen en 

de hogere afboekingen. Deze factoren werden deels 

gecompenseerd door het netto-effect van bewegingen 

in de reële waarde van garanties en daaraan 

gerelateerde hedges (EUR 214 miljoen). Het bedrag 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 
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aan afboekingen steeg tot EUR 138 miljoen, hoofdzakelijk 

vanwege beleggingen in aandelen en in obligaties met 

een hoger risico. 

provisies en kosten 

De provisies en kosten stegen in het verslagjaar met 

7% tot EUR 1,3 miljard. De operationele kosten lagen 

11% hoger op EUR 934 miljoen. Deze stijging kan worden 

toegeschreven aan een aantal eenmalige factoren, zoals 

hogere systeem- en projectkosten en de herstructurering 

van het distributiebedrijf van AEGON Nederland. 

Verkopen en stortingen 

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in Nederland 

daalde in 2008 met 16% tot EUR 219 miljoen. De verkoop 

van individuele levensverzekeringen bleef ondanks het 

slechte economische klimaat goed op peil. De Neder-

landse collectieve pensioenmarkt liet echter een forse 

daling zien, hoofdzakelijk als gevolg van de groeiende 

onzekerheid bij klanten. De verkoop van ongevallen- en 

ziektekostenverzekeringen daalde van EUR 18 miljoen tot 

EUR 15 miljoen (17% lager). De totale bruto stortingen 

daalden met 11% tot EUR 2,7 miljard. Daarentegen namen 

de stortingen op spaarproducten in het verslagjaar 

als gevolg van de verslechterde economische 

omstandigheden met 7% af tot EUR 2,5 miljard. 

Waarde nieuwe productie 

De waarde nieuwe productie in Nederland daalde in 2008 

met 16% tot EUR 43 miljoen. Het interne rendement 

steeg licht van 10,7% in 2007 tot 10,8% in 2008. 
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Inkomstengenererende beleggingen 

De waarde van de inkomstengenererende beleggingen 


in Nederland bedroeg per 31 december 2008 


EUR 63,1 miljard, een daling ten opzichte van de 


EUR 65,6 miljard het jaar daarvoor. Deze daling is het 


gevolg van de lagere aandelen- en obligatiemarkten. 


Resulatenoverzicht AEGON Nederland 
In miljoenen EUR 2008 2007 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Levens- en risicoverzekeringen 66 228 

Individuele spaar- en pensioenproducten -14 – 

Pensioenen en vermogensbeheer 308 163 

Distributie 3 16 

Schadeverzekeringen 8 8 

Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen 7 3 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 378 418 

Resultaten op fair value items -165 -381 

Operationeel resultaat vóór belastingen 213 37 

Gesaldeerde winsten / (verliezen) op beleggingen 20 465 

Bijzondere waardeverminderingen -138 -24 

Overige niet- operationele baten / (lasten) – 30 

Winst vóór belastingen 95 508 

Belastingen -1 98 

NETTOWINsT 94 606 
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Verenigd Koninkrijk
�

productgroepen 

��Levens- en risicoverzekeringen 

��Pensioenen en vermogensbeheer 

��Distributie 

Belangrijkste bedrijven 

��AEGON Scottish Equitable 

��AEGON Asset Management 

��Positive Solutions 

��Origen Financial Services 

��HS Administrative Services 

��Guardian Assurance 

Werknemers Inkomstengenererende Onderliggend resultaat vóór 

beleggingen belastingen 
Bedragen in GBP Bedragen in GBP 

miljoen 

miljard 

5.189 113 
47 

Distributiekanalen 

Het belangrijkste distributiekanaal van AEGON UK wordt 

gevormd door onafhankelijke financieel adviseurs. 

Zij zijn de voornaamste verkopers van langlopende 

spaar- en pensioenproducten in het Verenigd Koninkrijk. 

In totaal zijn er naar schatting 35.000 erkende financieel 

adviseurs in het Verenigd Koninkrijk. AEGON UK 

onderzoekt tevens nieuwe distributiemogelijkheden, 

waaronder overeenkomsten met banken en 

samenwerkingsverbanden met andere potentiële 

distributiekanalen. 
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Overzicht 

Het onderliggend resultaat vóór belastingen daalde met 

39% tot GBP 113 miljoen. De nettowinst daalde met 65% 

tot GBP 64 miljoen. Deze daling is grotendeels het 

gevolg van de lagere beheervergoedingen bij het 

pensioenbedrijf van AEGON UK. Er was niettemin sprake 

van een solide omzet. Zo steeg de verkoop van nieuwe 

levensverzekeringen met 3% en zetten de collectieve 

pensioenen, annuities en risicoverzekeringen sterke 

resultaten neer. Als gevolg van hogere marges steeg de 

waarde nieuwe productie in het Verenigd Koninkrijk met 

18% tot GPB 186 miljoen. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Het onderliggend resultaat vóór belastingen van AEGON 

UK bedroeg in 2008 GBP 113 miljoen, een daling ten 

opzichte van de GBP 186 miljoen een jaar eerder. Deze 

daling kan grotendeels worden toegeschreven aan het 

effect dat de dalende obligatie- en aandelenmarkten 

hebben gehad op de beheervergoedingen bij het 

pensioenbedrijf van AEGON in het Verenigd Koninkrijk. 

Otto Thoresen
�

Voorzitter AEGON UK
�

“AEGON UK heeft het goed 
gedaan wanneer we rekening 
houden met de zeer moeilijke 
economische en financiële 
situatie in 2008. Natuurlijk 
hebben de lagere obligatie- 
en aandelenmarkten 
gevolgen gehad voor ons 
resultaat, maar de hoge omzet 
bij met name de collectieve 
pensioenen, annuities en 
risicoverzekeringen laat zien 
dat ons bedrijf gebouwd is op 
een stevig fundament.” 

Het resultaat uit levens- en risicoverzekeringen daalde 

met GBP 8 miljoen tot GBP 46 miljoen, omdat de sterke 

onderliggende groei door een eenmalige bate in 2007 

negatief wordt beïnvloedt. Pensioenen en vermogens-

beheer namen af als gevolg van de dalende markten en 

lagere beheervergoedingen. Het resultaat uit de 

distributie-activiteiten van AEGON UK is verbeterd, met 

name als gevolg van kostenbesparende maatregelen en 

de vrijval van reserves voor incentive-uitkeringen. 

Nettowinst 

De nettowinst van AEGON UK daalde in 2008 van 

GBP 183 miljoen tot GBP 64 miljoen als gevolg van een 

lager onderliggend resultaat, tegenvallende resultaten 

uit fair value items , verliezen op beleggingen en hogere 

afboekingen. De fair value stijgingen van de garanties 

in ‘5-for-Live’ producten resulteerden na hedging in 

tegenvallende inkomsten uit fair value items ten 

bedrage van GBP 15 miljoen. In het resultaat over 

2008 is tevens een last van GBP 18 miljoen 

opgenomen wegens afboekingen op obligaties. 
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provisies en kosten 

De provisies en kosten stegen in 2008 met 2% tot 

GBP 662 miljoen. De operationele kosten lagen 6% 

hoger op GBP 414 miljoen. De hogere operationele 

kosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van doorlopende 

investeringen in de activiteiten van AEGON UK en 

herstructureringskosten. 

Verkopen en stortingen 

Ondanks de moeizame marktsituatie zag AEGON UK 

de verkoop van nieuwe levensverzekeringen in 2008 

met 3% toenemen tot GBP 1,22 miljard. De gestandaar-

diseerde nieuwe levenproductie nam met 20% toe tot 

GBP 251 miljoen, door de aanhoudend sterke verkopen 

van annuities en risicoverzekeringen, een gevolg van de 

aanhoudende focus van AEGON UK op zijn diversificatie-

strategie. De verkoop van pensioenen bleef met 

GBP 971 miljoen ongewijzigd. De collectieve pensioenen 

bleven goed op peil, maar werden tenietgedaan door de 

lagere verkoop van individuele pensioenproducten. De 

totale bruto stortingen daalden echter scherp met 40% 

tot GBP 542 miljoen – als gevolg van de ernstige onrust 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 
(in miljoenen GBP) 
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op de mondiale financiële markten is de omzet uit 

beleggingsfondsen en voor derden beheerde vermogens 

gedaald. 

Waarde nieuwe productie 

De waarde nieuwe productie van AEGON UK steeg in 

2008 met 18% tot GBP 186 miljoen, als gevolg van een 

verdere verbetering van de marges in 2008. De strategie 

van AEGON UK is om zich in toenemende mate toe te 

leggen op de verkoop van producten met hogere 

marges, zoals annuities en risicoverzekeringen. Als 

gevolg hiervan steeg het interne rendement op nieuwe 

productie in het Verenigd Koninkrijk tot 13,5%, ten 

opzichte van 13,0% in 2007. 

Inkomstengenererende beleggingen 

De waarde van de inkomstengenererende beleggingen 

bedroeg per 31 december 2008 GBP 47,1 miljard, een 

daling ten opzichte van GBP 53,1 miljard een jaar eerder. 

De daling was met name het gevolg van de zwakke 

aandelenmarkten in het verslagjaar. 
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Resultatenoverzicht AEGON Verenigd koninkrijk 
In miljoenen GBP 2008 2007 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Levens- en risicoverzekeringen 46 54 

Individuele spaar- en pensioenproducten 68 138 

Distributie -1 -7 

Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen – 1 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 113 186 

Resultaten op fair value items -15 – 

Operationeel resultaat vóór belastingen 98 186 

Gesaldeerde winsten / (verliezen) op beleggingen -17 -5 

Bijzondere waardeverminderingen -18 -3 

Overige niet- operationele baten / (lasten) -14 5 

Winst vóór belastingen 49 183 

Belasting voor rekening van polishouders 14 -5 

Winst vóór belastingen voor rekening aandeelhouders 63 178 

Belasting voor rekening aandeelhouders 1 5 

NETTOWINsT 64 183 
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Overige landen
�

productgroepen 

midden- en Oost-Europa 

��Levens- en risicoverzekeringen 

��Individuele spaar- en 

pensioenproducten 

��Pensioenen en vermogensbeheer 

��Schadeverzekeringen 

Andere Europese landen 

� Levens- en risicoverzekeringen �

� Pensioenen en vermogensbeheer �

Azië 

� Levens- en risicoverzekeringen �

� Pensioenen en vermogensbeheer �

Belangrijkste bedrijven 

midden- en Oost-Europa 

��AEGON Czech Republic 

��AEGON Hungary 

��AEGON Poland 

��AEGON Slovakia 

��BT AEGON, Romania 

��AEGON Turkey 

Azië 

��AEGON Life Insurance (Taiwan) 

Joint ventures 

� AEGON-CNOOC (50% - China) �

� AEGON Religare (26% - India) �

� AEGON Industrial Fund �

Management (49% - China) 

Andere Europese landen 

� AEGON Seguros de Vida �

� AEGON Seguros Salud �

Joint ventures 

��CAM AEGON Holding Financiero 

(49.99%) 

��Caja Badajoz Vida y Pensiones 

(50%) 

��CAN Vida y Pensiones (50%) 

��Caja Cantabria Vida y Pensiones 

(50%) 

��Caixa Terrassa Vida y 

Pensiones (50%) 

��La Mondiale Participations 

(35% - Frankrijk) 

Werknemers Inkomstengenererende Onderliggend resultaat vóór 

beleggingen belastingen 
Bedragen in EUR Bedragen in EUR 

miljoenmiljard 4.739 

9314 
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Distributie kanalen 

midden- en Oost-Europa 

AEGON werkt in Midden- en Oost-Europa met verschillende 

verkoopkanalen, waaronder eigen verkooporganisaties, 

brokers en, vooral in Hongarije, Polen en Roemenie, ook 

met banken. Via de eigen verkooporganisaties, brokers 

en callcenters, verkoopt AEGON met name levens- en 

schadeverzekeringen en pensioenen. Via banken en 

kredietverstrekkers worden hoofdzakelijk levens-

verzekeringen, hypotheken, pensioenen en inboedel-

verzekeringen verkocht. 

Andere Europese landen 

AEGON Spanje richt zich hoofdzakelijk op particuliere 

klanten. Het productaanbod omvat levens-, ongevallen- 

en ziektekostenverzekeringen. Via de joint venture 

partners biedt AEGON Spanje niet alleen pensioenen 

aan, maar ook levenproducten en unit-linked 

levensverzekeringen, een markt die in Spanje van 

oudsher door banken werd gedomineerd. In Frankrijk 

werkt AEGON op een aantal terreinen, zoals pensioenen, 

vermogensbeheer en distributie, samen met verzekeraar 

La Mondiale. 

Azië 

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

een aantal verschillende verkoopkanalen. In Taiwan heeft 

AEGON een netwerk van professionele agenten. Daarnaast 

werkt AEGON Taiwan met onafhankelijke brokers en 

banken en wordt gebruikgemaakt van worksite 

marketing en directe verkoop. Ook in China verkoopt 

AEGON zijn producten via agenten, onafhankelijke 

brokers, banken en directe verkoop. Agenten en brokers 

verkopen in China vooral levensverzekeringen. AEGON 

streeft er de laatste jaren naar om het aantal distributie-

overeenkomsten met banken in de regio uit te breiden. 

In India werkt AEGON nauw samen met partner Religare 

om het aantal distributieovereenkomsten uit te breiden. 

Overzicht 

Het resultaat uit Overige landen is in 2008 gedaald, 

grotendeels als gevolg van een fors lager resultaat uit 

levens- en risicoverzekeringen bij AEGON Taiwan. De 

activiteiten in Spanje en Midden- en Oost-Europa bleven 

echter goed op niveau, ondanks de duidelijke economische 

teruggang en de gevolgen van de wereldwijde financiële 

crisis. Het onderliggend resultaat vóór belastingen 

daalde met 35% tot EUR 93 miljoen. Het nettoverlies van 

AEGON in Overige landen over 2008 bedroeg 

EUR 9 miljoen. De waarde nieuwe productie daalde tot 

EUR 148 miljoen als gevolg van de lagere aandelen-

markten, waardoor de verkoop van beleggingsproducten 

in Midden- en Oost-Europa en Azië is afgenomen. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Het onderliggend resultaat vóór belastingen in Overige 

landen is in 2008 met 35% gedaald tot EUR 93 miljoen. 

Het resultaat werd negatief beïnvloed door de versnelde 

afschrijving van geactiveerde eerste kosten in Taiwan, 

waardoor de sterke prestaties van de activiteiten in 

Spanje en Midden- en Oost-Europa teniet werden gedaan. 

Zowel de pensioenactiviteiten van AEGON in Midden- en 

Oost-Europa als het vermogensbeheer in China lieten in 

het verslagjaar aanhoudende groei zien. De hogere 

bijdragen van Caja Ahorro del Mediterráneo (CAM), de 

grootste bankpartner van AEGON in Spanje, werden 

tenietgedaan door extra opstartkosten voor de joint 

ventures in India en de lagere bijdrage aan het resultaat 

van La Mondiale, de Franse partner van AEGON. 

Nettowinst 

In Overige landen heeft AEGON in 2008 een nettoverlies 

geleden van EUR 9 miljoen, ten opzichte van een winst van 

EUR 73 miljoen het jaar daarvoor. Het nettoverlies werd 

beïnvloed door beleggingsverliezen van EUR 10 miljoen, 

een belastinglast van EUR 25 miljoen en afboekingen op 

met name aandelenbeleggingen ten bedrage van 

EUR 68 miljoen. De positieve bijdrage van de activiteiten 

van AEGON in Spanje en Midden- en Oost-Europa werd 

hierdoor tenietgedaan. 

provisies en kosten 

De provisies en kosten in Overige landen zijn in 2008 

scherp gestegen met 33% tot EUR 494 miljoen, met name 

als gevolg van de versnelde afschrijving van geactiveerde 

eerste kosten in Taiwan en hogere operationele kosten, 

die met 19% zijn gestegen en daarmee uitkwamen op 

EUR 211 miljoen. De hogere kosten zijn het gevolg van de 

verdere groei van de pensioenactiviteiten van AEGON in 

Midden- en Oost-Europa en verdere investeringen in het 

bankdistributienetwerk in Spanje. 

Verkopen en stortingen 

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde met 

34% tot EUR 233 miljoen, als gevolg van de extreme 

marktvolatiliteit. De verkoop van beleggingsproducten in 

Midden- en Oost-Europa werd negatief beïnvloed door de 

aanhoudend zwakke aandelenmarkten. In Spanje is de 

verkoop sterk gestegen, mede als gevolg van wijzigingen 

in de pensioenwetgeving en de uitbreiding van het 

bancaire distributienetwerk van AEGON aldaar. 
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“De groei van de pensioenactiviteiten 

van AEGON in Midden- en Oost-

Europa heeft zich in 2008 doorgezet, 

ondanks de internationale financiële 

crisis en de verslechterde 

economische situatie. Wanneer we 

Turkije meetellen, zijn wij in deze 

regio inmiddels in zes landen actief.” 

Gábor Kepecs 
Voorzitter AEGON 
Midden- en Oost-Europa 

Daarentegen gaven de verkopen in Taiwan een significante daling te zien, die 

slechts deels is gecompenseerd door groei in China. De totale bruto stortingen 

van Overige landen zijn in 2008 sterk gestegen tot EUR 1,64 miljard, vooral 

als gevolg van de succesvolle vermogensbeheeractiviteiten in China en de 

verdere groei van de pensioenactiviteiten in Midden- en Oost-Europa. 

Waarde nieuwe productie 

De waarde nieuwe productie daalde in 2008 tot EUR 148 miljoen, met name 

als gevolg van lagere verkopen in Taiwan, hoewel ook Frankrijk en Spanje een 

lagere nieuwe productie rapporteerden. In Midden- en Oost-Europa gaf de 

waarde nieuwe productie in 2008 een matige groei zien. Het interne 

rendement steeg in Azië naar 18,5%, als gevolg van een verandering in de 

productmix. In Midden- en Oost-Europa daalde het interne rendement naar 

44,8%, als gevolg van het relatief lage rendement op de nieuwe activiteiten 

van AEGON in Roemenië. In Spanje realiseerden de bankdistributiepartners 

van AEGON wederom hoge rendementen. In Frankrijk daalde het rendement 

echter tot 8,9%. 

Inkomstengenererende beleggingen 

De waarde van de inkomstengenererende beleggingen in Overige landen 

bedroeg per 31 december 2008 EUR 13,61 miljard, een stijging ten opzichte 

van EUR 10,89 miljard een jaar eerder. De stijging is met name het gevolg van 

de verdere groei van de vermogensbeheeractiviteiten van AEGON in China, 

de pensioenactiviteiten in Midden- en Oost-Europa en de uitbreiding in Spanje. 

Onderliggend resultaat vóór belastingen Nettowinst/(verlies) 
(in miljoenen EUR) (in miljoenen EUR) 
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Resultatenoverzicht AEGON Overige landen 
In miljoenen EUR 2008 2007 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 

Levens- en risicoverzekeringen 16 57 

Individuele spaar- en pensioenproducten 12 3 

Pensioenen en vermogensbeheer 12 11 

Institutionele producten 37 39 

Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen 16 32 

Onderliggend resultaat vóór belastingen 93 142 

Resultaten fair value items – – 

Operationeel resultaat vóór belastingen 93 142 

Gesaldeerde winsten / (verliezen) op beleggingen -10 14 

Bijzondere waardeverminderingen -68 – 

Overige niet- operationele baten / (lasten) 1 – 

Winst vóór belastingen 16 156 

Belastingen -25 -83 

NETTOWINsT -9 73 

Waarde nieuwe productie 
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Risico- en kapitaalmanagement | RISICOMANAGEMENT 

Risicomanagement houdt voor AEGON het volgende in: 

��Inzicht hebben in de risico’s die voor AEGON 

acceptabel zijn; 

��Inschatten van de risico-/rendementsverhouding bij 

deze risico’s; 

��Limieten stellen voor de mate waarin een bepaald 

risico of een bepaalde combinatie van risico’s gelopen 

kan worden; 

��Het meten en bewaken van risico’s en het actief 

beheren van de totale risico- en solvabiliteitspositie. 

Door bepaalde, vooraf vastgestelde tolerantieniveaus te 

hanteren en een beleid te volgen op grond waarvan het 

risico voor de onderneming beperkt blijft, kan AEGON 

risico’s accepteren waarbij volledig inzicht bestaat in de 

potentiële rendementen en verliezen voor zowel de 

onderneming als de aandeelhouders. 

AEGON dient te allen tijde een zodanige 

solvabiliteitspositie te hebben dat de nakoming van de 

verplichtingen van de onderneming jegens polishouders 

nimmer in gevaar komt. Om dit te realiseren, heeft 

Als verzekeringsmaatschappij 
beheert AEGON risico’s 
namens zijn klanten en 
andere belanghebbenden. 
Als gevolg daarvan heeft 
AEGON met een 
verscheidenheid aan 
operationele en financiële 
risico’s te maken. De 
risicomanagement- en 
controlesystemen van 
AEGON zijn zodanig 
ontworpen dat deze risico’s 
zo effectief en efficiënt 
mogelijk beheerd worden. 

AEGON twee basisdoelstellingen geformuleerd voor het 

te voeren risicomanagement: 

��AA-kapitaalvereisten: AEGON zorgt ervoor dat de 

kapitaalvereisten van de AEGON bedrijven voldoet 

aan de strengste eis van of wel de eisen van lokale 

toezichthouders, de van toepassing zijnde lokale 

Standard & Poor’s vereisten voor een zeer sterke 

kapitalisatie of enig andere aanvullende zelf-

opgelegde economische vereiste; 

��Solvabiliteit in stand houden, zelfs in extreme 

situaties: AEGON dient in alle denkbare, extreme 

situaties solvabel te blijven. 

soorten risico’s 

Als internationale aanbieder van levensverzekeringen, 

pensioenen en andere langetermijnbeleggings- en 

spaarproducten heeft AEGON met diverse operationele 

en financiële risico’s te maken. Sommige van deze 

risico’s vloeien voort uit interne factoren, zoals 

ontoereikende compliance-systemen. Andere risico’s, 

zoals rentefluctuaties en onverwachte veranderingen in 

langlevenrisico’s, zijn extern van aard. Het belangrijkste 
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door AEGON gelopen risico betreft veranderingen op de 

financiële markten, met name als gevolg van fluctuaties 

in rentetarieven en op aandelen- en obligatiekoersen. 

Het moge duidelijk zijn dat deze risico’s – of het nu om 

interne of externe risico’s gaat – van invloed kunnen zijn 

op de activiteiten, het resultaat en de aandelenkoers van 

AEGON, op de waarde van de beleggingen van AEGON 

en op de verkoop van bepaalde producten en diensten. 

Risicomanagement in 2008 1 

Net als andere verzekeraars en financiële dienst-

verleners heeft AEGON te maken gehad met een 

aanzienlijke verslechtering van de financiële markten. 

Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis zijn de 

obligatie- en aandelenmarkten scherp gedaald, is de 

algemene economische situatie verslechterd en zijn de 

Overzicht 

rentetarieven gedaald. Daarnaast is er sprake van 

extreme marktvolatiliteit, historisch hoge credit spreads 

en een toename van de afboekingen op obligatie-

leningen. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen 

gevolgen gehad voor de omzet en het resultaat van 

AEGON, maar ook voor de vermogens- en 

liquiditeitspositie van de onderneming. Door AEGON 

worden regelmatig gevoeligheidsanalyses verricht om te 

bepalen in welke mate diverse scenario’s (inclusief 

extreme scenario’s) van invloed kunnen zijn op het 

resultaat en de vermogenspositie van de onderneming 1. 

AEGON heeft in de loop van het jaar diverse 

maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden 

en de gevoeligheid van de onderneming voor grote 

financiële risico’s waar nodig te beperken. 

kredietrisico	� In 2008 bereikten de credit spreads, met name op Amerikaanse bedrijfsobligaties, een 
historisch hoog niveau. Dit heeft belangrijke gevolgen gehad voor de waarde van de 
vastrentende beleggingen van AEGON. Dankzij het solide liquiditeitsbeheer heeft AEGON deze 
beleggingen echter niet onder druk hoeven te verkopen. Aangezien AEGON voor de lange 
termijn belegt, kunnen beleggingen worden aangehouden tot de vervaldatum of totdat zij weer 
in waarde zijn gestegen. 

Beursrisico’s 
en overige 
beleggingsrisico’s 

De aandelenmarkten zijn in 2008 wereldwijd scherp gedaald. Al voordat de daling op de 
financiële markten inzette, heeft AEGON het merendeel van de directe aandelenbeleggingen in 
Nederland en de Verenigde Staten van de hand gedaan. Bovendien heeft AEGON de afdekking 
van productgaranties verhoogd, zodat de onderneming beter beschermd is tegen een verdere 
verslechtering van de aandelenmarkten. Zo worden bijna alle nieuwe variable annuities al sinds 
2003 volledig afgedekt. 

Renterisico	� De rente is in 2008 gedaald. Dit heeft belangrijke gevolgen gehad, met name voor de 
beleggingsinkomsten en voor de marges op financiële garanties die gekoppeld zijn aan 
bepaalde polissen. AEGON heeft de garanties op bepaalde producten verlaagd. Bovendien heeft 
AEGON in Nederland een rente-afdekking ingevoerd, waardoor de gevoeligheid van de 
onderneming voor rentefluctuaties en de risico’s voor het resultaat zijn verminderd. Met hetzelfde 
doel maakt AEGON in de Verenigde Staten inmiddels gebruik van forward-starting swaps. 

Valutarisico	� AEGON heeft als multinational vanzelfsprekend te maken met valutarisico’s. AEGON meent 
echter dat dit geen wezenlijke risico’s zijn. Het kapitaal van AEGON wordt in diverse valuta’s 
aangehouden ten hoogte van bedragen die overeenkomen met de boekwaarde van de 
individuele landenunits, zodat de valutarisico’s beperkt blijven. Zo nu en dan worden de 
kasstromen van operationele units afgedekt, als onderdeel van het totale vermogens- en 
liquiditeitsbeheer van AEGON. 

Vervolg > 

1	� Opgemerkt wordt dat de hier gepresenteerde informatie uitsluitend als overzicht is bedoeld. Voor een nadere toelichting 
op het kredietrisico, beurs- en overige beleggingsrisico’s, renterisico, valutarisico, liquiditeitsrisico, verzekeringsrisico en 
operationeel risico, en voor een toelichting op de overige concernbrede beleidsrichtlijnen voor risicomanagement, wordt 
verwezen naar pagina 116 tot en met 140 van de Financial statements Annual Report 2008. Meer informatie over de 
gevoeligheidsanalyses is daar eveneens te vinden. 
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> Vervolg overzicht 

liquiditeitsrisico	� AEGON hanteert een solide strategie voor liquiditeitsbeheer. De huidige aanpak van het 
liquiditeitsbeheer stamt uit het begin van de jaren negentig. Deze aanpak voorziet onder meer 
in een periodieke analyse van de meest extreme stress-scenario’s, zoals langdurig ‘bevroren’ 
kapitaalmarkten, plotselinge, structurele rentestijgingen en de mogelijkheid dat polishouders 
hun rechten per de eerst mogelijke datum te gelde maken. AEGON beschikt voorts over een 
hoogwaardige stressplanning ingeval van dreigende liquiditeitstekorten. In 2008 heeft AEGON 
het Liquidity Stress Management Team gemobiliseerd om het hoofd te bieden aan de ernstige 
verslechtering van de marktomstandigheden. Dankzij dit liquiditeitsbeheer hoeft AEGON zelfs in 
een ernstig stress-scenario geen beleggingen van de hand te doen. Uit actuele tests blijkt dat 
AEGON in ieder geval de komende twee jaar over voldoende liquiditeiten beschikt om aan zijn 
verplichtingen te voldoen, zelfs indien de huidige marktomstandigheden nog verder verslechteren. 

Verzekerings-
risico 

De resultaten van AEGON zijn grotendeels afhankelijk van de mate waarin de uitkeringen in 
overeenstemming zijn met de veronderstellingen die bij de prijsstelling van producten en bij 
het bepalen van de hoogte van de technische verplichtingen zijn gehanteerd. Veranderingen in 
sterfte-, ziekte- en langlevenrisico’s kunnen grote gevolgen hebben voor het resultaat van 
AEGON. AEGON is van mening dat de onderneming de capaciteit heeft om meer verzekerings-
risico’s aan te gaan (mits daar een goede prijs tegenover staat), conform de bedrijfsstrategie 
om groeikansen op de belangrijkste levensverzekerings- en pensioenmarkten van het bedrijf 
te benutten. 

Operationeel 
risico 

Net als andere bedrijven heeft ook AEGON te maken met het risico van operationele fouten of 
externe gebeurtenissen, zoals veranderingen in wet- en regelgeving en door mens of natuur 
veroorzaakte rampen. De systemen en processen van AEGON zijn ontwikkeld ter ondersteuning 
van complexe producten en transacties en om zaken als systeemfouten, financiële misdrijven en 
inbreuken op de beveiliging te voorkomen. Deze operationele risico’s worden doorlopend door 
AEGON geanalyseerd en regelmatig worden plannen ontwikkeld om deze risico’s aan te pakken. 
Deze plannen houden ook rekening met extreme scenario’s, zoals het gevaar van een pandemie 
in de belangrijkste landen waar AEGON actief is. 

Risicomanagement kader 

AEGON kent een sterk verankerd risicomanagement, dat 

gebaseerd is op een helder, duidelijk omlijnd governance-

kader. De doelstellingen van dit kader zijn als volgt: 

��Onduidelijkheid vermijden door taken en escalatie-

procedures voor beslissers duidelijk te formuleren; 

��Een toereikend controlesysteem invoeren zodat 

leidinggevenden te allen tijde op de hoogte zijn van 

belangrijke risico’s; 

��Risicoconcentratiebeheer, zodat insolvabiliteit als 

gevolg van een overconcentratie van risico’s op 

bepaalde gebieden vermeden wordt; 

��Diversificatie mogelijk maken, zodat leidinggevenden 

diversificatievoordelen kunnen signaleren binnen de 

risico-/rendementsverhoudingen; 

��Aan externe belanghebbenden kenbaar maken 

dat AEGON over goede risicomanagement- en 

controlesystemen beschikt. 

Governance-structuur 

Het door AEGON gehanteerde kader voor risico-

management is binnen alle geledingen van de 

organisatie doorgevoerd. Op deze wijze wordt een 

samenhangend, geïntegreerd risicomanagement 

gewaarborgd. Voorts hanteert AEGON een aantal 

concernbrede risicobeleidsrichtlijnen, waarin specifieke 

operationele richtlijnen en limieten zijn opgenomen. 

Deze beleidsrichtlijnen zijn bedoeld om de totale 

risicogevoeligheid beheersbaar te houden. Bij over-

schrijding van polislimieten of waarschuwingsniveaus 

worden onmiddellijk herstelmaatregelen genomen of 

wordt de risicobewaking opgevoerd. Op lokaal niveau 

kunnen nadere risicorichtlijnen worden ontwikkeld voor 

situaties waar landen- of bedrijfsunits specifiek mee 

te maken hebben. 
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Het risicomanagementvan AEGON kent een vierledige 

governance-structuur: 

��De Raad van Commissarissen (en de Risk Committee 

van de Raad van Commissarissen); 

��De Raad van Bestuur; 

��De Group Risk & Capital Committee (GRCC) van AEGON; 

��De individuele Risk & Capital Committees (RCC’s) 

binnen AEGON’s landenunits and business units. 

Taken en verantwoordelijkheden 

De algehele verantwoordelijkheid voor het risico-

management ligt bij de Raad van Bestuur van AEGON. 

De Raad van Bestuur stelt het governance-kader vast 

en bepaalt de totale risicotolerantie en risicobereidheid 

van de onderneming. De Raad van Bestuur legt 

verantwoording af aan de Risk Committee van de Raad 

van Commissarissen van AEGON, die belast is met het 

toezicht op alle aspecten van risicomanagement, met 

inbegrip van governance en de maatregelen die genomen 

worden om ervoor te zorgen dat risicomanagement op 

een juiste wijze is ingebed in de bredere strategie van de 

onderneming. Voorts onderzoekt de Risk Committee de 

totale risicopositie ten opzichte van de risicobereidheid 

van het management, de intern gehanteerde 

risicolimieten en de totale solvabiliteitspositie van 

AEGON. De Risk Committee legt op kwartaalbasis of zo 

nodig vaker verantwoording af aan de voltallige Raad 

van Commissarissen. Voor nadere gegevens omtrent de 

leden van de Risk Committee van de Raad van 

Commissarissen wordt verwezen naar de pagina’s 56-58. 

De Raad van Bestuur houdt de Raad van Commissarissen 

op de hoogte van de actuele stand van zaken ingeval 

bepaalde risico’s rechtstreeks gevaar opleveren voor de 

solvabiliteit of de activiteiten van de onderneming. 

De Raad van Bestuur houdt voorts toezicht op de 

werkzaamheden van de Group Risk and Capital Committee 

(GRCC) van AEGON. De GRCC houdt toezicht op de 

solvabiliteit van AEGON en zorgt ervoor dat de genomen 

risico’s binnen de totale tolerantieniveaus blijven en dat 

de vermogenspositie van de onderneming voldoende is 

om aan de dekkingsgraadvereisten voor een AA-

kapitalisatie te voldoen. Als zodanig werkt de GRCC nauw 

samen met de afdelingen Group Treasury en Group Risk. 

Raad van Commissarissen 

Risk Committee 

Raad van Bestuur 

Group Risk and Capital Committee 

Risk and Capital Committees 
bedrijfsonderdelen 

AEGON JAAROVERZICHT 2008 47 



De GRCC houdt de Raad van Bestuur op de hoogte van 

de actuele stand van zaken ingeval bepaalde risico’s 

gevaar opleveren voor de economische solvabiliteit, de 

wettelijk vereiste solvabiliteit of de activiteiten van de 

onderneming. Conform de geïntegreerde aanpak van het 

risicomanagement is de Chief Financial Officer (CFO) van 

AEGON zowel lid van de Raad van Bestuur als voorzitter 

van de GRCC. De Chief Risk Officer (CRO) en de Group 

Treasurer van AEGON, alsmede de CFO’s van de 

belangrijkste landenunits – de Verenigde Staten, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk – zijn eveneens lid 

van de GRCC. 

De GRCC ziet erop toe dat op het gebied van risico-

management best practices worden gehanteerd en dat 

het belang van een gedegen risicomanagement binnen 

de gehele organisatie van AEGON wordt erkend. 

De GRCC houdt tevens toezicht op de Risk and Capital 

Committees (RCC) van de individuele landenunits. De 

GRCC ontvangt als zodanig periodieke rapportages van 

de RCC’s, toetst belangrijke beslissingen en houdt 

toezicht op de naleving van het concernbrede risico-

beleid door alle bedrijfsonderdelen. 

Elke landenunit van AEGON heeft een RCC. In de 

Verenigde Staten heeft elke business unit een RCC. De 

taken en bevoegdheden van elke RCC staan vermeld in 

het betreffende RCC-reglement en komen inhoudelijk 

overeen met de taken en bevoegdheden van de GRCC, 

maar zijn meer toegespitst op de lokale situatie. De 

regionale Chief Risk Officers van AEGON hebben allen 

zitting in de RCC van de landenunit waarvoor zij 

rechtstreeks verantwoordelijk zijn. 

Group Risk 

Group Risk fungeert als uitvoerend orgaan van de 

GRCC. Als zodanig is Group Risk verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling en de uitvoering van de 

risicobeleidsrichtlijnen en risicokaders. Dit houdt 

specifiek in het signaleren van risico’s, met name 

operationele en nieuwe risico’s, en het toetsen van 

risicoanalyses die door de operationele units zijn 

uitgevoerd. Group Risk stelt tevens vast wat de best 

practices zijn op het gebied van risicomanagement en 

zorgt ervoor dat deze best practices en methodieken op 

uniforme wijze binnen de onderneming worden 

toegepast. Voorts voert Group Risk op eigen initiatief of 

op verzoek van het management risicoanalyses uit, met 

inbegrip van analyses van extreme situaties en daaraan 

gekoppeld de capaciteiten van het management om met 

deze situaties om te gaan. 

De personele organisatie van het risicomanagement is 

eveneens geïntegreerd. De regionale CRO’s in Amerika, 

Europa en Azië rapporteren rechtstreeks aan de 

Chief Risk Officer van de onderneming. De CRO’s van de 

individuele operationele units rapporteren aan hun 

regionale CRO. 

Group Chief Risk Officer 

CROs bedrijfsonderdelen 

Amerika CRO Europa CRO Azië CRO 
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AEGON’S REACTIE OP DE INTERNATIONALE FINANCIëLE CRISIS 

In de tweede helft van 2008 is de risicosituatie voor 


AEGON en voor de bedrijfstak aanzienlijk verslechterd. 


Als gevolg van de internationale financiële crisis brak op 


de financiële markten een periode aan van extreme 


volatiliteit. 


De crisis heeft geleid tot:
�

��Fors lagere aandelenmarkten;
�

��Lagere rentetarieven;
�

��Ongekend hoge credit spreads, met name op 


Amerikaanse bedrijfsobligaties; 

��Extreme volatiliteit op de aandelenmarkten; 

��Economische teruggang in de belangrijkste 

industrielanden ter wereld. 

Vóór de tweede helft van 2008 werd op grond van 

interne risicomanagementscenario’s al onderkend dat 

dergelijke extreme marktsituaties zouden kunnen 

optreden, maar het management heeft - net als vele 

experts – de naderende dreiging niet herkend net zo min 

als de hevigheid van wat ging gebeuren. 

AEGON had echter voor die tijd al een aantal maat-

regelen getroffen om zich te wapenen tegen een 

verslechtering van de wereldeconomie. Deze maat-

regelen bestonden onder meer uit: 

��Afbouwen van de aandelenposities van AEGON; 

��Een meer defensieve opbouw van de beleggings-

portefeuille (met name door over te stappen op 

effecten met een hogere kredietwaardigheid; 

��Uitbreiding van het afdekkingsprogramma voor 

renterisico’s; 

��Risico’s afdekken door herverzekering; 

��Verlaging van de financiële garanties op bepaalde 

producten; 

��Een meer geïntegreerde, internationale aanpak van 

het risicomanagement en hiervoor meer middelen ter 

beschikking stellen. 

Hierdoor heeft AEGON in de jaren onmiddellijk voor-

afgaande aan de financiële crisis een stevige 

vermogens- en liquiditeitspositie kunnen opbouwen. 

De crisis bleek echter ernstiger te zijn dan verwacht en 

om de effecten ervan het hoofd te kunnen bieden zag 

AEGON zich in de tweede helft van 2008 genoodzaakt 

verdere maatregelen te nemen. 

Deze kortetermijnmaatregelen, de zogeheten drie C’s 

(Capital, Costs, Contingency), zijn gericht op: 

� Verlagen van de risico’s en vrijmaken van kapitaal �

binnen de bestaande activiteiten (capital); 

� Verlagen van de operationele kosten (costs); �

� Het treffen van voorzorgsmaatregelen (contingency). �

AEGON heeft in de tweede helft van 2008 belangrijke 

vooruitgang geboekt bij het realiseren van deze 

doelstellingen: 

� Binnen de bestaande activiteiten is in totaal �

EUR 1,7 miljard aan extra kapitaal vrijgemaakt, met 

name door de beleggingsrisico’s te verminderen, het 

asset and liability-management te optimaliseren en door 

middel van herverzekerings- en securitisatietransacties. 

Voor 2009 zijn al maatregelen genomen om 

EUR 1,5 miljard aan kapitaal vrij te maken. 

� AEGON heeft een kostenreductieprogramma in gang �

gezet met als doel de operationele kosten in 2009 met 

EUR 150 miljoen te verlagen. Deze besparingen zullen 

met name worden gerealiseerd door herstructurering 

van de activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland 

en het Verenigd Koninkrijk. 

� In december 2008 heeft AEGON van Vereniging �

AEGON een bedrag van EUR 3 miljard aan kernkapitaal 

ontvangen, gefinancierd door de Nederlandse staat, 

als onderdeel van een breder programma om gezonde, 

levensvatbare financiële instellingen in Nederland 

tijdens de financiële crisis te ondersteunen. 

Samen hebben deze maatregelen ervoor gezorgd dat 

AEGON het jaar 2009 is ingegaan met een aanzienlijke 

kapitaalbuffer om een verdere verslechtering van de 

internationale financiële markten te kunnen opvangen. 

Per ultimo 2008 had AEGON een kapitaaloverschot van 

EUR 2,9 miljard boven de AA- vereisten, één van de 

belangrijkste doelstellingen van het risicomanagement 

van AEGON. De solvabiliteitsratio van AEGON in de zin van 

de Europese verzekeringsrichtlijn (IGD-richtlijn) bedroeg 

183%, een lichte daling ten opzichte van 190% eind 2007. 

AEGON verwacht dat ook in 2009 sprake zal zijn van 

moeilijke marktomstandigheden. Maatregelen om de 

risico’s te verminderen, extra kapitaal vrij te maken 

en de operationele kosten te verlagen, blijven dan ook 

de hoogste prioriteit houden. 
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Het kapitaal- en liquiditeitsbeheer van AEGON is 

met name gericht op het behouden van een sterke 

kapitaalpositie, het efficiënt beheren en toewijzen van 

kapitaal binnen de onderneming ten behoeve van een 

structurele rendementsmaximalisatie en het op gunstige 

voorwaarden verkrijgen van toegang tot de geldmarkt 

en de kapitaalmarkt, zodat de financieringslasten zoveel 

mogelijk beperkt worden. 

Naast deze speerpunten dient het kapitaal- en 

liquiditeitsbeheer ervoor te zorgen dat ook in tijden 

van ernstig verzwakte financiële markten hoge 

liquiditeitsnormen worden gehandhaafd. Deze 

doelstellingen zorgen ervoor dat AEGON verliezen als 

gevolg van de zeer slechte economische situatie en 

marktomstandigheden beter kan opvangen en de 

belangen van alle bij de onderneming betrokkenen zo 

goed mogelijk kan waarborgen. 

Het kapitaal- en liquiditeitsbeheer vindt plaats binnen alle 

geledingen van de organisatie. De coördinatie geschiedt 

door Group Treasury, onder verantwoordelijkheid van de 

Group Risk and Capital Committee. 

kapitaalpositie 

De kapitaalpositie van AEGON wordt beheerd op het 

niveau van de landenunits en de onderliggende werk-

maatschappijen. Het doel is om ervoor te zorgen dat 

alle AEGON maatschappijen ook in de toekomst hun 

sterke financiële positie behouden, zelfs wanneer als 

gevolg van de slechte economische situatie en 

marktomstandigheden verliezen worden geleden. 

AEGON zorgt ervoor dat de kapitaalpositie van de 

AEGON maatschappijen voldoet aan de eisen van 

toezichthouders, aan de relevante lokale eisen van 

Standard & Poor’s voor een zeer hoge kapitalisatie, dan 

wel aan interne aanvullende eisen, afhankelijk van welke 

eisen de strengste norm inhouden. De operationele units 

van AEGON hadden in 2008 wederom een sterke 

kapitaalpositie. Ultimo 2008 had de AEGON Groep een 

kapitaaloverschot van EUR 2,9 miljard boven de 

vereisten van Standard & Poors. Een deel van dit 

overschot werd aangehouden door AEGON N.V. 

De AEGON Groep beheert zijn vermogen niet op grond 

van de Europese verzekeringsrichtlijn (Insurance Group 

Directive; IGD). Echter om een vergelijking mogelijk te 

maken met andere verzekeraars vermeldt AEGON ook 

zijn IGD-ratio. Per ultimo 2008 bedroeg de IGD-ratio van 

de Groep 183%, ten opzichte van 190% eind 2007. Deze 

ratio is gebaseerd op de IFRS-kapitaalvereisten van 

Solvency I voor bedrijfsonderdelen binnen de 

Europese Unie en op de solvabiliteitseisen van 

nationale toezichthouders voor bedrijfsonderdelen 

buiten de Europese Unie. 

Het vereiste kapitaal voor de levensverzekerings-

bedrijven in de Verenigde Staten is berekend als twee 

maal de hoogste waarde van de Company Action Level-

range (200%), zoals die in de Verenigde Staten wordt 

gehanteerd door de National Association of Insurance 

Commissioners (NAIC). 

Vermogensbasis en bandbreedtes voor 

vreemd vermogen 

AEGON hanteert bepaalde bandbreedtes ten aanzien 

van het schuldniveau in de vermogensbasis. De 

vermogensbasis is het kapitaal waarmee de Groep 

wordt gefinancierd. De vermogensbasis bestaat uit 

kernkapitaal (eigen vermogen - uitgezonderd de 

herwaarderingsreserve - en convertible core capital 

securities), perpetual capital securities (inclusief 

valutaherwaarderingen), achtergestelde leningen en 

langlopende leningen. AEGON hanteert als doelstelling 

een vermogensbasis die voor minimaal 70% uit 

kernkapitaal, voor 25% uit perpetual capital securities 

en voor 5% uit achtergestelde leningen en langlopende 

leningen bestaat. Ultimo 2008 bestond de vermogens-

basis van AEGON voor 77,5% uit kernkapitaal en voor 

21,2% uit perpetual capital securities. De resterende 

1,3% betrof langlopende en achtergestelde leningen. 

Onder kapitaaloverschot wordt verstaan het bedrag aan 

kapitaal dat overblijft wanneer aan de strengste, door 

AEGON gehanteerde vereisten is voldaan. Onder 

leverage capacity wordt verstaan de maximale ruimte 

om schuldbewijzen uit te geven binnen de vastgestelde 

bandbreedtes. Onder financiële flexibiliteit wordt 

verstaan het totale kapitaaloverschot van alle AEGON-

bedrijven samen, vermeerderd met de leverage capacity. 

Financiële flexibiliteit betreft een intern vastgelegde 

restrictie op managementniveau om schuldpapier uit te 

geven en is daarmee een indicatie van de ruimte die de 

Groep heeft om schulden aan te gaan. De huidige 

verstoring van de krediet- en financieringsmarkt kan het 

gebruik van deze leverage capacity in de weg staan. 

Voorts kunnen bepaalde financiële convenanten een 

beperkende invloed hebben op de financiële flexibiliteit. 

Zelfs op grond van het strengste convenant heeft AEGON 

momenteel nog zeer veel ruimte om schuldbewijzen 

uit te geven. Ultimo 2008 beschikte AEGON over een 

leverage capacity van EUR 1,3 miljard. 
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De huidige liquiditeitsbehoefte wordt gedekt door een 

surplus aan kasmiddelen binnen de Groep. 

kernkapitaal en Groepsvermogen 

Het kernkapitaal, bestaande uit het eigen vermogen en 

de in 2008 uitgegeven convertible core capital securities 

(zie hieronder), bedroeg ultimo 2008 EUR 9.055 miljoen, 

ten opzichte van EUR 15.151 miljoen eind 2007. Als 

belangrijkste oorzaken van deze daling kunnen worden 

genoemd: een nettoverlies van EUR 1.082 miljoen, een 

afname van de herwaarderingsreserve met 

EUR 6.651 miljoen, een afname van de omrekenings-

reserve vreemde valuta ten bedrage van EUR 170 miljoen 

(grotendeels als gevolg van de waardestijging van de 

Amerikaanse dollar en de waardedaling van het Britse 

pond), dividenduitkeringen, ingekochte aandelen en 

couponbetalingen op perpetual capital securities. 

Het Groepsvermogen bestaat uit het hiervoor genoemde 

kernkapitaal en ander risicodragend vermogen, zoals de 

junior perpetual capital securities en de perpetual 

cumulative capital securities 1, alsmede uit andere 

vermogensreserves. Ultimo 2008 bedroeg het overige 

risicodragend vermogen EUR 4.645 miljoen. AEGON kan 

naar eigen inzicht besluiten om uitbetaling van de 

coupons op de junior perpetual capital securities uit te 

stellen. Het Groepsvermogen bedroeg ultimo 2008 

EUR 13.760 miljoen (inclusief valutaherwaarderingen 

ter zake van het overig risicodragend vermogen), ten 

opzichte van EUR 19.962 miljoen eind 2007. 

In het kader van de ongekende marktsituatie zoals die in 

2008 is ontstaan, heeft AEGON op 1 december 2008 van 

Vereniging AEGON een bedrag van EUR 3 miljard aan extra 

kernkapitaal ontvangen, gefinancierd door de Nederlandse 

Staat, als onderdeel van een breder programma om 

gezonde, levensvatbare financiële instellingen in 

Nederland tijdens de financiële crisis te ondersteunen. 

Voor meer informatie over deze transacties wordt 

verwezen naar pagina 77-78. 

Financiering met vreemd vermogen 

Het uitgangspunt van de financieringsstrategie van 

AEGON blijft een uitstekende toegang tot de inter-

nationale kapitaalmarkten tegen zo laag mogelijke 

kosten. De focus van AEGON op investeerders in 

vastrentende waarden wordt ondersteund door een 

actief investor relations-programma, zodat beleggers 

goed geïnformeerd blijven over de strategie en de 

resultaten van AEGON. 

De strategie van AEGON op het gebied van liquiditeits-

beheer is erop gericht voldoende liquiditeiten aan te 

houden, zodat de onderneming te allen tijde tegen 

redelijke kosten aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Dit wordt gerealiseerd door het dagelijks communiceren 

van financieringseisen dan wel -behoeften, het 

gebruikmaken van zeer diverse financieringsbronnen 

en het aanhouden van een goed gespreide, zeer liquide 

beleggingsportefeuille. 

Het liquiditeitsbeheer geschiedt zowel op Groepsniveau 

als op het niveau van de landenunits. De liquiditeitspositie 

van AEGON bleef gedurende het boekjaar sterk. 

Het meeste schuldpapier van de Groep wordt uitgegeven 

door AEGON N.V. en door een beperkt aantal andere 

AEGON maatschappijen waarvoor AEGON N.V. garant 

staat. AEGON N.V. maakt regelmatig gebruik van de 

kapitaalmarkt in het kader van het Euro Medium Term 

Notes-programma (USD 6 miljard). De toegang tot de 

Amerikaanse markt loopt via een afzonderlijke 

Amerikaanse shelf registration. Het Euro Commercial 

Paper-programma van AEGON N.V. en het US 

Commercial Paper-programma van AEGON Funding 

Company LLC (gegarandeerd door AEGON N.V.), met 

een gezamenlijke waarde van USD 4,5 miljard, bieden 

toegang tot de nationale en internationale geldmarkt. 

Ultimo 2008 had AEGON N.V. voor EUR 0,4 miljard aan 

commercial paper uitstaan. 

AEGON heeft een P2-, A1- en F1-rating van respectievelijk 

Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch voor kortlopende 

schulden. Het feit dat AEGON van een van deze 

kredietbeoordelaars een lagere prime rating heeft 

ontvangen, kan betekenen dat minder goed toegang 

wordt verkregen tot de markt voor kortlopend Euro en 

US Commercial Paper. AEGON heeft toegang tot de 

Commercial Paper Funding Facility (CPFF) van de 

Amerikaanse Federal Reserve, waarvoor minimaal twee 

prime ratings voor kortetermijnkredieten vereist zijn. 

AEGON beschikt over backup-kredietfaciliteiten voor 

uitstaande bedragen onder de Commercial Paper-

programma’s. De belangrijkste regeling betreft een door 

een bankensyndicaat beschikbaar gestelde faciliteit van 

USD 5 miljard met een looptijd tot in 2012, waarvan USD 

3 miljard als backup-faciliteit fungeert. Deze regeling 

omvat tevens een multi-currency revolving letter of 

credit-faciliteit van USD 2 miljard, met een looptijd tot 

2015 en een optie op verlenging tot 2017. Daarnaast 

1 Verwezen wordt naar de Financial Statements in het Annual Report 2008, note 17. 
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beschikt AEGON over bilaterale backup-faciliteiten van 

USD 525 miljoen met een kortere looptijd. AEGON N.V. 

heeft geen gebruik gemaakt van backup-faciliteiten ten 

behoeve van zijn liquiditeitspositie. 

Interne liquiditeit wordt onder meer gecreëerd door de 

uitkering van middelen door de bedrijfsonderdelen. Voor 

interne uitkeringen kunnen echter beperkingen gelden 

op grond van (lokale) wet- en regelgeving. Overtollige 

liquide middelen worden conform het interne riscio-

managementbeleid in zeer liquide, kortlopende waarden 

belegd. De duration van de schulden van AEGON wordt 

beheerd in overeenstemming met de duration van de 

kapitaalbestandsdelen die betrekking hebben op 

investeringen in dochtermaatschappijen, zulks afhankelijk 

van de liquiditeitsbehoefte en de vermogens- en overige 

vereisten. AEGON is van mening dat het werkkapitaal 

tezamen met de externe financieringsprogramma’s en 

-faciliteiten in ruime mate voldoet aan de huidige 

liquiditeitsbehoefte van de Groep. 

De operationele leverage maakt geen deel uit van de 

vermogensbasis. Ultimo 2008 bedroeg de operationele 

leverage EUR 2,1 miljard (2007: EUR 3,6 miljard). De 

operationele schulden houden met name verband met 

mortgage warehousing en de financiering van de 

reserves die op grond van US regulation XXX en 

Guideline AXXX aangehouden moeten worden. AEGON 

heeft in juni 2008 de securitisatie afgerond van een 

bestaande portefeuille, waardoor de Groep de waarde 

van een gedeelte van de toekomstige winst van een unit-

linked portefeuille in het Verenigd Koninkrijk te gelde 

heeft kunnen maken. Met deze transactie is een bedrag 

van circa EUR 315 miljoen (GBP 250 miljoen) aan het 

kernkapitaal toegevoegd, waardoor de financiële 

flexibiliteit van de Groep is versterkt. AEGON zal de 

mogelijkheden van verzekeringsgerelateerde securitisaties 

en andere innovatieve kapitaalmarkttransacties verder 

onderzoeken in het kader van het permanente streven 

van de Groep om de kapitaal- en reservebehoeften 

efficiënt en actief te beheren. 

Ratings 

Ratings die een beoordeling geven van het vermogen 

om claims uit te keren en van de financiële kracht, 

zijn medebepalend voor de concurrentiepositie van 

verzekeraars. Een verlaging van de rating van AEGON of 

van een dochtermaatschappij kan onder meer leiden tot 

een sterke stijging van het aantal polisafkopen en 

opzeggingen door verzekeringnemers. Om de contante 

uitkeringen te financieren die daaruit voortvloeien, kan 

het nodig zijn om beleggingen te verkopen, met inbegrip 

van niet-liquide beleggingen, en wellicht tegen zodanige 

prijzen dat beleggingsverliezen worden geleden. Als 

gevolg van deze contante uitkeringen aan verzekerings-

nemers kunnen zowel het totaal belegde vermogen als 

de nettowinst afnemen. Een ander gevolg van deze 

polisafkopen is dat AEGON zich wellicht genoodzaakt zal 

zien om versneld op de acquisitiekosten af te schrijven, 

waardoor de nettowinst verder daalt. 

Een lagere rating kan voorts negatieve gevolgen 

hebben voor de relatie met broker-dealers, banken, 

tussenpersonen en andere distributeurs van de 

producten en de diensten van AEGON. Dit kan een 

negatief effect hebben op de nieuwe verkopen en 

daarmee op het concurrentievermogen van de Groep. 

Die ontwikkeling kan vervolgens een sterk negatief 

effect hebben op de bedrijfsvoering, de operationele 

resultaten en de vermogenspositie van AEGON. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige 

ratings en de outlook van Fitch, Moody’s en Standard & 

Poor’s (S&P) ten aanzien van de financiële kracht van de 

belangrijkste levensverzekeringsmaatschappijen in de 

belangrijkste landenunits van AEGON: 

AEGON 
Ratings AEGON AEGON Scottish 
Per maart 2009 USA Nederland Equitable 

S&P rating AA AA AA 

S&P outlook CWN1 CWN CWN 

Moody’s rating A1 GR 2 GR 

Moody’s outlook Negative GR GR 

Fitch rating AA GR GR 

Fitch outlook Negative GR GR 

1 CWN: Credit Watch Negative. 
2 GR: geen rating. 

De kredietbeoordelingen van AEGON bleven in 2008 

ongewijzigd. De outlook voor deze drie krediet-

beoordelingen is echter herzien naar negatief. Begin 

2009 is de senior debt rating van AEGON N.V. door 

Moody’s verlaagd naar A3 met een negatieve outlook, is 

de senior debt rating door Fitch verlaagd naar A met een 

negatieve outlook en is de senior debt rating A+ door 

S&P op credit watch negative gezet, waarschijnlijk met 

als gevolg dat de huidige rating wordt gehandhaafd of 

één stap wordt verlaagd naar A. Tegelijkertijd zijn ook de 

ratings ten aanzien van de financiële kracht van AEGON 

USA door Moody’s en Fitch met één stap verlaagd, naar 

A1 respectievelijk AA. 
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Risico- en kapitaalmanagement | OVERIGE RISICO’S 

Naast financiële risico’s (pagina 45-46) loopt AEGON ook 

andere risico’s, die een negatief effect kunnen hebben op 

de bedrijfsresultaten, de reputatie en de vermogenspositie. 

producten 

Ongeacht of producten al dan niet geschikt zijn voor 

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

tussenpersonen verstrekte informatie al dan niet juist is, 

kan AEGON te maken krijgen met claims van klanten en 

negatieve publiciteit wanneer die producten tot verliezen 

leiden of niet het verwachte rendement opleveren. 

Wijzigingen in de belastingwetgeving 

Verzekeringsproducten genieten fiscale voordelen, met 

name in de Verenigde Staten en Nederland, waar de 

belastingheffing over de premies en het opgebouwde 

kapitaal onder voorwaarden en binnen grenzen wordt 

uitgesteld. Wijzigingen in de fiscale wetgeving kunnen 

een nadelig effect hebben op de bedrijfsvoering. 

Informatietechnologie 

IT-systemen en -processen zijn bedoeld voor het verwer-

ken van ingewikkelde transacties en zo ontworpen dat 

storingen, fraude, beveiligingslekken, fouten en over-

tredingen van wet- en regelgeving zoveel mogelijk worden 

beperkt, kunnen fouten of storingen negatieve gevolgen 

hebben voor de resultaten en de reputatie van AEGON. 

Ook is een aanzienlijke inzet vereist om de systemen op 

peil te houden en te verbeteren, zodat AEGON gelijke tred 

kan houden met ontwikkelingen in de branche en aan de 

wensen van klanten kan blijven voldoen. 

Rampen 

De operationele resultaten en de vermogenspositie 

van AEGON kunnen negatief beïnvloed worden door 

natuur- en andere rampen, zoals orkanen, stormen, 

aardbevingen, terrorisme, onlusten, brand en explosies. 

Door veranderingen in weerpatronen en klimaat-

omstandigheden zijn de onvoorspelbaarheid en de 

frequentie van natuurrampen in bepaalde delen van de 

wereld de afgelopen jaren toegenomen en is er meer 

onzekerheid ontstaan ten aanzien van toekomstige 

ontwikkelingen en risico’s. In het algemeen tracht 

AEGON deze risico’s te beperken door middel van 

individuele risicoselectie, door alert te zijn op samenloop 

van risico’s en door herverzekering. Niettemin kunnen 

dergelijke gebeurtenissen tot aanzienlijke verliezen 

leiden. Bovendien kunnen natuurrampen, terrorisme en 

brand een verstoring van de activiteiten van AEGON tot 

gevolg hebben, grote schade veroorzaken aan gebouwen 

en apparatuur en leiden tot belangrijke personele 

verliezen en vernietiging van bedrijfs- en klantgegevens. 

Wijzigingen in wet- en regelgeving 

In alle landen waar AEGON actief is, zijn de verzekerings-

activiteiten onderhevig aan uitgebreide regelgeving en 

toezicht. Het primaire doel van deze regelgeving is polis-

houders bescherming te bieden. Wijzigingen in de huidige 

wet- en regelgeving voor verzekeringen kunnen van 

invloed zijn op de producten en bedrijfsvoering van AEGON. 

Juridische procedures 

AEGON loopt risico’s als gevolg van juridische procedures 

en van onderzoeken en maatregelen door toezichthouders 

in verband met de activiteiten van AEGON als verzekeraar, 

uitgevende instelling, werkgever, beleggingsadviseur, 

belegger en belastingbetaler. De verzekeringsbranche 

krijgt de laatste jaren steeds vaker te maken met 

juridische procedures en met onderzoeken en maatregelen 

van allerlei overheids- en toezichthoudende instanties. 

Het is moeilijk om de gevolgen van een rechtszaak, met 

inbegrip van collectieve procedures en maatregelen 

van toezichthouders, in te schatten of te kwantificeren. 

De gevorderde schade kan zeer hoog zijn. 

Wanbetaling door een belangrijke speler op de markt 

Wanbetaling door een belangrijke speler op de markt 

kan leiden tot een verstoring van de effectenmarkten of 

van de afwikkelingssystemen op de markten waar AEGON 

actief is, hetgeen vervolgens een neergang in de markt 

of meer volatiliteit tot gevolg kan hebben. Een dergelijke 

wanbetaling kan dan een hele reeks wanbetalingen tot 

gevolg hebben, met negatieve gevolgen voor de Groep. 

Gerechtelijke uitspraken in de Verenigde staten 

De Verenigde Staten en Nederland hebben geen verdrag 

dat voorziet in de wederzijdse erkenning en tenuitvoer-

legging van uitspraken (anders dan scheidsrechterlijke 

uitspraken) in burgerlijke en handelszaken. Dit kan 

betekenen dat uitspraken van rechters in de Verenigde 

Staten, inclusief uitspraken die berusten op de wettelijke 

aansprakelijkheidsbepalingen in de Amerikaanse effecten-

wetgeving, bij de Nederlandse rechter niet afdwingbaar 

zijn. Aandeelhouders van AEGON die in de Verenigde 

Staten in het gelijk zijn gesteld, kunnen dan niet van 

AEGON eisen dat het bedrijf het desbetreffende bedrag 

betaalt, tenzij de bevoegde rechter in Nederland die 

uitspraak overneemt. Op grond van de Amerikaanse 

wetgeving kan een Amerikaanse belegger naar de 

Nederlandse rechter stappen om AEGON, of zijn buiten 

de Verenigde Staten gevestigde ondernemingen, 

directeuren, functionarissen of een genoemde 

deskundige, aansprakelijk te stellen. 
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Verklaring ‘in control’
�

Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor opzetten, 

implementeren en handhaven van interne controle-

mechanismes, correcte financiële verslaggeving en 

overige informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering. 

Bij het instandhouden van effectieve controles wordt de 

Raad van Bestuur bijgestaan door de interne audit-

functie van AEGON, die onafhankelijk en objectief de 

toereikendheid en effectiviteit van de interne controle- 

en risicobeheersingssystemen toetst. Daarbij worden de 

criteria gehanteerd die zijn vastgelegd in het ‘Internal 

Control – Integrated Framework’ van de Treadway 

Commission’s Committee of Sponsoring Organizations 

ten behoeve van het verrichten van analyses en het 

doen van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met 

betrekking tot de effectiviteit van de interne controle op 

het financiële verslaggevingsproces en het interne 

controlekader van AEGON. Op basis van de verrichte 

risicoanalyses is de Raad van Bestuur, onder toezicht van 

de Raad van Commissarissen en de Audit Committee, 

verantwoordelijk voor het bepalen van de interne audit-

werkzaamheden en voor de controle op de integriteit 

van de financiële verslaggeving van AEGON N.V. 

Daarnaast is de Raad van Bestuur onder toezicht van 

de Risk Committee van de Raad van Commissarissen 

verantwoordelijk voor het operationele risico-

beheersingskader van AEGON. Dit kader dient om de 

solvabiliteitspositie te bewaken en zorgt ervoor dat de 

genomen risico’s binnen de vastgestelde risicoband-

breedtes blijven. De Raad van Bestuur wordt op de 

hoogte gehouden van risico’s die gevaar kunnen 

opleveren voor de economische dan wel wettelijk 

vereiste solvabiliteit of de activiteiten van AEGON. 

De risicobeheersingsfunctie ontwikkelt en implementeert 

risicobeleidsrichtlijnen en risicokaders. Hieronder valt 

het ook het signaleren van risico’s (met name 

operationele en nieuwe risico’s) en het beoordelen van 

de risicoanalyses die door de operationele units zijn 

verricht. De risicobeheersingsfunctie is verantwoordelijk 

voor het vaststellen van uitgangspunten op het gebied 

van risicobeheer en werkt met het management samen 

om te bewerkstelligen dat deze uitgangspunten ook 

Bezoldiging en Corporate Governance 

Voor informatie over bezoldiging zie pagina 67-71. 

Op pagina 72-76 is nadere informatie opgenomen 

over Corporate Governance en de Corporate 

Governance Code. 

daadwerkelijk worden gehanteerd. Tenslotte is er een 

belangrijke rol weggelegd voor de compliance-functie, 

die toeziet op de naleving van wet- en regelgeving en 

intern beleid. 

Op grond van het vorenstaande verklaart de Raad 

van Bestuur met betrekking tot de financiële 

verslaggevingsrisico’s dat: 

��De risicobeheersings- en controlesystemen van 

AEGON een redelijke mate van zekerheid verschaffen 

dat de jaarrekening van de onderneming geen 

materiële onjuistheden bevat; 

��De risicobeheersings- en controlesystemen van 

AEGON in 2008 naar behoren hebben gefunctioneerd; 

��Er geen aanwijzingen zijn dat de risicobeheersings- en 

controlesystemen van AEGON in 2009 niet naar 

behoren zullen functioneren. 

De risicobeheersings- en controlesystemen bieden een 

redelijke mate van zekerheid met betrekking tot de 

betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en de 

getrouwheid van de openbaar gemaakte jaarrekening . 

De systemen kunnen evenwel geen absolute zekerheid 

bieden dat onjuistheden in de jaarrekening van AEGON 

steeds ontdekt of voorkomen kunnen worden. 

Verantwoordelijkheid voor jaarrekening en jaarverslag 

De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de 

jaarrekening en het jaarverslag worden opgesteld in 

overeenstemming met de Nederlandse wet- en 

regelgeving en de binnen de Europese Unie geldende 

International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Overeenkomstig het bepaalde in art. 5:25c van de Wet 

op het Financieel Toezicht verklaart de Raad van Bestuur 

dat, voor zover hem bekend, de jaarrekening is opgesteld 

in overeenstemming met algemeen aanvaarde grond-

slagen voor financiële verslaggeving en een getrouw 

beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële 

positie en de winst of het verlies van de vennootschap 

en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen, dat het jaarverslag een getrouw beeld 

geeft van de situatie op de balansdatum, de gang van 

zaken gedurende het boekjaar van de vennootschap en 

van de daaraan verbonden ondernemingen, alsmede 

inzicht biedt in de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd. 

Den Haag, 11 maart 2009 
De Raad van Bestuur 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 
TOEZICHT EN ADVIES 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden 
op en advies te geven over het beleid van de Raad van Bestuur en 
daarnaast om toezicht te houden op de strategie van AEGON 
en de algemene gang van zaken. 

Wereldwijde financiële crisis Bij de vervulling van hun taken dienen de leden van de Raad van 

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar Commissarissen zich te laten leiden door de belangen van AEGON 

geweest voor AEGON. In april 2008 ging en zijn ondernemingen. Daarbij moeten de belangen van alle bij 

Don Shepard met pensioen en trad AEGON betrokken partijen in aanmerking worden genomen. De 

Alex Wynaendts aan als nieuwe CEO. Raad van Commissarissen is een afzonderlijk orgaan, dat onafhankelijk 

Laatstgenoemde presenteerde in juni is van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat 

een nieuwe strategie, die met name was momenteel uit twaalf leden (meer informatie over de samenstelling 

gericht op verhoging van het resultaat, van de Raad van Commissarissen is te vinden op pagina 62-64). 

verbetering van het rendement van Sinds 1 december 2008 fungeert Arthur Docters van Leeuwen als 

bestaande activiteiten en een betere waarnemer bij de Raad van Commissarissen. 

benutting van de internationale 

mogelijkheden van het bedrijf. Als De Raad van Commissarissen doet aanbevelingen aan de Algemene 

gevolg van de wereldwijde financiële Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) inzake elke (her)benoeming 

crisis moest AEGON zich vervolgens in en elk ontslag uit de Raad van Bestuur en de Raad van 

echter vooral concentreren op Commissarissen zelf. De Raad van Commissarissen stelt ook de 

maatregelen om kapitaal te behouden bezoldiging van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur vast 

en vrij te maken, de risico’s te op basis van het door de AVvA goedgekeurde bezoldigingsbeleid. 

verminderen en de operationele kosten te 

verlagen. Als extra voorzorgsmaatregel De Raad van Commissarissen vergadert onder meer over 

werd het kernkapitaal van AEGON de volgende zaken: 

versterkt met EUR 3 miljard van de ��Bedrijfsstrategie; 

Nederlandse Staat. Dankzij deze ��Financiële kwartaalresultaten; 

maatregelen kon AEGON het jaar 2009 ��Embedded value; 

ingaan met een aanzienlijke ��Waarderingsgrondslagen; 

kapitaalbuffer – een belangrijke ��Dividendbeleid; 

bescherming tegen verdere dalingen van ��Kapitaalpositie; 

de internationale financiële markten. ��Budget; 

De Raad van Commissarissen heeft in de ��Interne controleprocedures; 

loop van het jaar veelvuldig met de Raad ��Risicomanagement; 

van Bestuur overlegd over de financiële ��Bezoldigings- en opvolgingsplanning. 

crisis en de reacties van AEGON daarop. 

De Raad van Commissarissen stond Corporate governance 

volledig achter de maatregelen die de Voor meer informatie over de corporate governance van AEGON en 

Raad van Bestuur heeft genomen om de over de naleving van de Corporate Governance Code door AEGON 

gevolgen van de financiële crisis te verwijzen wij naar pagina 72-76. In 2008 waren enkele wijzigingen 

kunnen opvangen. in de governance noodzakelijk in verband met de transactie met 

de Nederlandse Staat. Meer informatie hierover is te vinden op 

pagina 77-78. Het volledige verslag over de naleving van de 

Corporate Governance Code door AEGON is te vinden op 

www.aegon.com. 
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Vergaderingen en werkzaamheden van de 

Raad van Commissarissen 

Aanwezigheid 

In 2008 heeft de Raad van Commissarissen in totaal 

zes reguliere en daarnaast diverse telefonische 

vergaderingen gehouden. Geen van de leden van de 

Raad van Commissarissen was regelmatig afwezig op 

deze vergaderingen. 

Conform het reglement van de Raad van Commissarissen 

werden alle reguliere vergaderingen in 2008 voorafgegaan 

door een voorbereidende bespreking tussen de voorzitter 

en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en 

de CEO en de CFO van de Raad van Bestuur. 

Vergaderingen van de Committees van de Raad van 

Commissarissen werden gewoonlijk voorafgaand aan 

de vergaderingen van de voltallige Raad van 

Commissarissen gehouden. Alle in 2008 gehouden 

vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden 

ook bijgewoond door leden van de Raad van Bestuur en 

de Management Board. Vergaderingen over het resultaat 

2007, het interim- en slotdividend, alle in 2008 

gepubliceerde kwartaalcijfers en de waarde nieuwe 

productie (VNB), alsmede de persberichten hierover, 

werden tevens bijgewoond door de directeur Group 

Finance & Information. 

De bespreking van de jaarcijfers 2007 werd bovendien 

bijgewoond door vertegenwoordigers van Ernst & Young, 

AEGON’s externe accountant. 

In 2008 concentreerden de besprekingen van de Raad 

van Commissarissen zich op de volgende onderwerpen: 

��Strategie (met name in verband met de crisis op de 

financiële markten); 

��Financiën en verslaglegging; 

��Risicomanagement; 

��Begroting en kapitaalpositie; 

��Wereldwijde financiële crisis; 

��Samenwerkingsverbanden en overnames; 

��Benoemingen in de Raad van Bestuur en de Raad 

van Commissarissen; 

��Juridische zaken en compliance. 

Verder heeft de Raad van Commissarissen tijdens de 

decembervergadering zijn eigen samenstelling en 

functioneren besproken. Daarbij werd het functioneren 

van zowel de afzonderlijke leden als de Committees 

geëvalueerd op basis van een adviesrapport van een 

externe consultant. De Raad van Commissarissen heeft 

ook het functioneren van de Raad van Bestuur en de 

afzonderlijke leden daarvan besproken. Bij deze 

besprekingen waren de leden van de Raad van Bestuur 

niet aanwezig. 

strategie 

In mei 2008 hield de Raad van Commissarissen zijn 

jaarlijkse strategievergadering in Londen. Daar werd 

onder meer de strategische herijking besproken, die 

werd gebruikt als uitgangspunt voor de in juni 2008 

gepresenteerde nieuwe strategie van AEGON en de 

targets voor onderliggend resultaat en rendement op 

eigen vermogen. De Raad van Commissarissen besprak 

ook hoe de fusie- en overnamestrategie van AEGON 

ingezet zou kunnen worden voor de algemene 

strategische doelen. 

Op de vergadering in december werd AEGON’s Group 

Plan 2009 besproken. Hierin is vastgelegd welke 

prioriteiten worden gesteld om de effecten van de 

wereldwijde financiële crisis op de korte termijn het 

hoofd te bieden. Het betreft met name maatregelen om 

kapitaal vrij te maken en vast te houden, de risico’s te 

verminderen en de kosten te verlagen. Verder heeft de 

Raad van Commissarissen gesproken over een aantal 

belangrijke kwesties in verband met de financiële crisis 

in het algemeen en de implicaties daarvan voor de 

onderneming. 

Financiën en verslaglegging 

In maart 2008 heeft de Raad van Commissarissen de 

jaarcijfers 2007 besproken, inclusief de waarde nieuwe 

productie. De Raad heeft ook de jaarrekening over 2007 

en een voorstel aan de AVvA voor een slotdividend 

besproken en goedgekeurd. 

Op de vergaderingen in mei, augustus en november 

heeft de Raad van Commissarissen de resultaten over 

respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal en 

de bekendmakingen over de waarde nieuwe productie 

besproken. Op de vergadering in augustus werd het 

interimdividend goedgekeurd. 

Op diverse vergaderingen in de tweede helft van 2008 

werden de Raad van Commissarissen, de Audit Committee 

en de Risk Committee ingelicht over de invloed van 

bewegingen in de fair value op de waardering van 

garanties. Gezien de verslechtering op de financiële 

markten werd ook ingegaan op de ontwikkeling van 

AEGON’s beleggingsportefeuille. 
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Begroting en kapitaalpositie 

De Raad van Commissarissen en de Risk Committee 

werden het hele jaar volledig op de hoogte gehouden 

van de ontwikkelingen in de kapitaalpositie van AEGON. 

Op diverse vergaderingen in oktober 2008 besprak de 

Raad van Commissarissen de kapitaalpositie en de 

voorgestelde transactie met de Nederlandse Staat. 

Op 24 oktober 2008 ging de Raad van Commissarissen 

akkoord met de voorwaarden van de transactie, inclusief 

enkele wijzigingen in de governance (zie pagina 77-78). 

In december boog de Audit Committee zich over 

AEGON’s Group Plan 2009, met inbegrip van de 

begroting voor 2009 en het Capital Plan 2009. Hierover 

ontving de gehele Raad van Commissarissen een 

afzonderlijk verslag van de Audit Committee. Overeen-

komstig de aanbeveling van de Audit Committee besloot 

de Raad van Commissarissen om de begroting 2009 en 

het Capital Plan 2009 goed te keuren en de Raad van 

Bestuur toestemming te geven om in de begrote 

financieringsbehoeften van AEGON te voorzien. 

Bovendien onderschreef de Raad van Commissarissen 

het besluit van de Raad van Bestuur om, met het oog 

op de wereldwijde financiële crisis, in 2009 wereldwijd 

geen langetermijnbezoldigingen uit te keren aan 

leidinggevenden en medewerkers van AEGON. 

samenwerkingsverbanden en overnames 

In 2008 vergaderde de Raad van Commissarissen over 

een aantal voorstellen voor nieuwe samenwerkings-

verbanden en overnames. In de loop van het jaar werden 

onder meer bekendgemaakt: 

��De joint venture met de Spaanse spaarbank Caixa 

Terrassa voor levens-, pensioen- en ziektekosten-

verzekeringen; 

��Het 50%-belang in de Braziliaanse levensverzekeraar 

Mongeral SA Seguros e Previdência. 

Benoemingen in de Raad van Commissarissen en 

de Raad van Bestuur 

In maart besloot de Raad van Commissarissen dat het 

volgende ter goedkeuring aan de aandeelhouders moest 

worden voorgelegd: 

��De herbenoeming van Irving W. Bailey, II, voor vier jaar 

als lid van de Raad van Commissarissen; 

��De benoeming van Cecelia Kempler, Robert J. Routs, 

Dirk P.M. Verbeek en Ben van der Veer (de laatste per 

1 oktober 2008) als leden van de Raad van 

Commissarissen. 

Alle bovenstaande voorstellen werden op de AVvA van 

april 2008 aanvaard. 

In maart besloot de Raad van Commissarissen om op de 

AVvA in 2009 de heer Eustace voor te dragen voor 

herbenoeming voor een termijn van één jaar. Dit besluit 

werd bekendgemaakt op de AVvA van april 2008. De 

Raad van Commissarissen besloot tijdens zijn vergadering 

van 17 december 2008 om Jan J. Nooitgedagt voor te 

dragen als opvolger van Joseph B.M. Streppel, lid van de 

Raad van Bestuur en CFO, met ingang van 22 april 2009. 

Op diezelfde datum zal de heer Streppel terugtreden uit 

de Raad van Bestuur. 

Juridische zaken en compliance 

In 2008 vergaderde de Raad van Commissarissen 

opnieuw over compliance-aspecten, vooral met 

betrekking tot beleggingsverzekeringen in Nederland en 

wet- en regelgevingskwesties in Europa, de Verenigde 

Staten en Azië. De Raad van Commissarissen werd ook 

op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond de in 

2007 overgenomen verzekeraar OPTAS N.V. 

Evaluatie en bijscholing 

In december heeft de Raad van Commissarissen zijn 

eigen samenstelling en functioneren en die van de Raad 

van Bestuur geëvalueerd (buiten aanwezigheid van de 

Raad van Bestuur), bijgestaan door een externe 

consultant. Deze consultant heeft een uitgebreide 

beoordeling uitgevoerd, onder meer op basis van 

vragenlijsten en gesprekken met leden van zowel de 

Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur. 

De jaarlijkse bijscholing voor de Raad van Commissarissen 

werd gehouden in december. Tijdens deze sessie werden 

de leden van de Raad van Commissarissen bijgepraat 

over de markt voor variable annuities in de 

Verenigde Staten en over de diverse soorten annuities 

die AEGON in dat land verkoopt. De presentatie en de 

daarop volgende discussie werden als zeer nuttig en 

informatief ervaren. De Raad van Commissarissen 

werd het gehele jaar op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement 

en economic capital. 

Committees van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door 

vier speciale Committees die bepaalde onderwerpen 

voorbereiden ten behoeve van de besluitvorming in de 

Raad. Elk van deze Committees bestaat uit leden van de 

Raad van Commissarissen. In overeenstemming met 

haar reglement rapporteert iedere Committee haar 

bevindingen tijdens de eerstvolgende vergadering van 

de Raad van Commissarissen. 
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De Audit Committee 

De Audit Committee heeft in 2008 zeven vergaderingen 


gehouden, waarbij tevens de CFO en andere leden van 


de Raad van Bestuur, de directeur Group Finance & 


Information en vertegenwoordigers van AEGON’s 


externe accountant Ernst & Young aanwezig waren. 


Ook de interne accountant, de Group Risk Officer en de 


groepsactuaris woonden regelmatig vergaderingen van 


de Audit Committee bij. De besprekingen concentreerden 


zich op de volgende onderwerpen:
�

��Kwartaalresultaten, jaarrekening en het audit-proces;
�

��Actuariële analyses;
�

��Waarderingsgrondslagen conform IFRS;
�

��De bij de Amerikaanse Securities Exchange 


Commission te deponeren financiële stukken; 

��Het Capital Plan; 

��Interne controlesystemen; 

��Opdrachtbevestiging externe accountant voor 2008; 

��Geïntegreerd audit-plan. 

De Audit Committee heeft ook vergaderd over de 

publicatie van het Embedded Value Report en de cijfers 

waarde nieuwe productie 2007. 

Externe accountant 

De Audit Committee heeft geadviseerd om Ernst & Young 

te herbenoemen voor het boekjaar 2008. Verder heeft 

de Audit Committee bevestigd dat Shemaya Levy kan 

worden aangemerkt als financieel expert in de zin 

van zowel de Corporate Governance Code als de 

Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wet. De Audit Committee 

heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd om, 

overeenkomstig de wettelijke voorschriften, de Pre-

appoval Policy ten aanzien van de externe accountant 

aan te passen. 

Interne accountant 

In 2008 ontving de Audit Committee elk kwartaal 

informatie over de werkzaamheden van de interne 

accountant, de naleving van SOX 404, een overzicht van 

kwesties ten aanzien van fraude en de naleving van wet- 

en regelgeving in het algemeen. Tijdens deze 

vergaderingen hield de Audit Committee afzonderlijke 

besprekingen met de interne accountant en de externe 

accountants over hun bevindingen. De leden van de 

Raad van Bestuur waren hierbij niet aanwezig. 

Bij de sEC te deponeren stukken 

Twee vergaderingen, in maart en september, waren 


gewijd aan de stukken die AEGON moet deponeren bij de 


Amerikaanse toezichthouder, de Securities and 


Exchange Commission (SEC). Dat zijn:
�

� Het jaarverslag 2007 (Form 20-F);
��

� De resultaten over de eerste zes maanden van 2008 
�

(Form 6-K). 

kapitaalpositie en begroting 

Tijdens de vergadering in december heeft de Audit 

Committee zich gebogen over de begroting voor 2009 

en het Capital Plan 2009. De Audit Committee heeft 

haar bevindingen en aanbevelingen overgebracht aan 

de Raad van Commissarissen. Verder heeft de Audit 

Committee de Raad van Commissarissen geadviseerd 

om de Raad van Bestuur toestemming te geven om in 

AEGON’s financieringsbehoeften te voorzien zoals 

beschreven in het Capital Plan 2009. 

De Risk Committee 

In 2007 besloot de Raad van Commissarissen om een 

Risk Committee in te stellen. Tegelijkertijd werd de 

Strategy Committee opgeheven. In 2008 hield de Risk 

Committee vijf vergaderingen, die ook werden 

bijgewoond door de Raad van Bestuur, de Group Risk 

Officer en incidenteel de Group Treasurer en de Chief 

Investment Officer van AEGON USA. De Risk Committee 

helpt de Raad van Commissarissen en de Audit 

Committee om toezicht te houden op het ondernemings-

brede kader voor risicomanagement. Verder adviseert 

de Risk Committee de Raad van Bestuur over de 

strategie en het beleid inzake risicomanagement. 

Dat betekent dat de Risk Committee zich regelmatig 

buigt over het kader voor risicomanagement, de risico’s 

waar AEGON mee te maken heeft en de naleving van 

het risicobeleid. 

Tijdens de vergaderingen in 2008 heeft de Risk 

Committee onder meer het eigen reglement (Risk 

Committee Charter) opgesteld en vastgesteld. Daarnaast 

is er vergaderd over de risicomanagementstructuur, het 

beleid inzake risicotolerantie/risiconiveau en de 

naleving daarvan en het operationeel risicomanagement. 

Verder heeft de Risk Committee de driemaandelijkse 

risicorapportages en het risico-overzicht besproken. 

Andere vaste discussiepunten waren de Amerikaanse 

kredietportefeuille en de maatregelen voor 

kapitaalbehoud die in 2008 werden genomen. 
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De Nominating Committee 

De Nominating Committee heeft in 2008 viermaal 

vergaderd. De voorzitter van de Raad van Bestuur 

woonde alle vergaderingen bij. De Nominating 

Committee heeft zich in 2008 beziggehouden met 

de samenstelling van de Raad van Commissarissen en 

zijn Committees en met bestaande en toekomstige 

vacatures. Ook heeft de Nominating Committee de Raad 

van Commissarissen geadviseerd over voordrachten 

voor vier benoemingen en één herbenoeming. 

Bovendien heeft de Nominating Committee zich 

beziggehouden met de samenstelling van de Raad van 

Bestuur en de opvolging van de heer Streppel. Na een 

langdurige en grondige selectieprocedure heeft de 

Nominating Committee de Raad van Commissarissen op 

17 december 2008 geadviseerd om Jan J. Nooitgedagt 

voor te dragen als opvolger van de heer Streppel als lid 

van de Raad van Bestuur en CFO van AEGON (met 

ingang van 22 april 2009). 

De Compensation Committee 

De Compensation Committee hield in 2008 vier 

vergaderingen, die soms ook werden bijgewoond door 

de CEO of de CFO. De Compensation Committee heeft 

in 2008 vergaderd over de LTI regeling 2005 (lange-

termijnbezolding) voor de leden van de Raad van 

Bestuur, die in 2008 uitkeerbaar werd, en heeft erop 

gewezen dat de LTI regeling 2006 in 2009 tot uikering 

zou komen. De Compensation Committee heeft de 

LTI regeling 2007 in het kader van het bezoldigings-

beleid (Remuneration Policy) voor de Raad van Bestuur 

besproken en beoordeeld en heeft de Raad van 

Commissarissen geadviseerd over de in 2008 uit te 

betalen bezoldigingen in het kader van deze regeling. 

Hierbij heeft de Compensation Committee zich mede 

gebaseerd op het advies van de onafhankelijke externe 

adviseurs van Towers Perrin. Nadere informatie over 

de uitgekeerde bezoldigingen volgens de LTI regeling 

2005 en de LTI regeling 2007 in het kader van het 

bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur is te vinden 

in het bezoldigingsverslag op pagina 70-71. 

De voornaamste agendapunten voor de Compensation 

Committee waren het bezoldigingsbeleid voor de Raad 

van Bestuur en de bezoldiging van de leden van de 

Management Board. Mogelijke wijzigingen in de variabele 

bezoldiging op grond van het bezoldigingsbeleid voor de 

Raad van Bestuur zijn besproken, maar hierover zijn in 

2008 geen definitieve beslissingen genomen. De 

Compensation Committee heeft erop gewezen dat 

substantiële wijzigingen in het bezoldigingsbeleid 

moeten worden goedgekeurd door de AVvA. 

In november heeft de Compensation Committee zich 

gebogen over de honorering van de Raad van 

Commissarissen, waarbij AEGON’s beleid werd vergeleken 

met andere ondernemingen in Europa met een 

vergelijkbaar bestuursmodel. Hoewel de honoreringen 

in het algemeen lager waren, werd besloten om deze 

kwestie in 2009 opnieuw aan de orde te stellen als 

voorbereiding op een eventuele discussie tijdens de 

AVvA in 2010. 

Tot slot vergaderde de Compensation Committee over 

het conceptrapport van de Monitoring Commissie over 

de Corporate Governance Code. Besloten werd dat, 

indien de definitieve versie van dat rapport wijzigingen 

zou vereisen in de corporate governance van AEGON, 

deze in 2009 zouden worden doorgevoerd. 

samenstelling van de Raad van Commissarissen 

Volgens de voorwaarden van de Corporate Governance 


Code kunnen alle leden van de Raad van Commissarissen 


als onafhankelijk worden beschouwd, met uitzondering 


van Kornelis J. Storm. De heer Storm geldt niet als 


onafhankelijk omdat hij vóór zijn pensionering in april 


2002 voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON 


was. De heer Storm trad in juli 2002 toe tot de Raad van 


Commissarissen.
�

In april 2008 werden Cecelia Kempler, Robert J. Routs, 


Dirk P.M. Verbeek en Ben van der Veer (de laatste per 


1 oktober 2008) door de AVvA benoemd als leden van 


de Raad van Commissarissen. Daarnaast werd 


Irving W. Bailey, II, wiens zittingsperiode in 2008 afliep, 


voor een nieuwe termijn van vier jaar herbenoemd.
�

In 2009 loopt het mandaat van Dudley G. Eustace en 


van Willem F.C. Stevens af. De heer Stevens is niet 


herbenoembaar. De heer Eustace zal op de Algemene 


Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2009 


worden voorgedragen voor een extra periode van één jaar. 


In april 2010 zal hij als voorzitter van de Raad van 


Commissarissen worden opgevolgd door de heer Routs. 


De Raad van Commissarissen wil de heer Stevens 


bedanken voor zijn grote inzet voor AEGON. 


In 2009 loopt ook de vierjarige zittingsperiode van 


Shemaya Levy als lid van de Raad van Commissarissen 


af. De Raad van Commissarissen zal de AVvA van 2009 


voorstellen om de heer Levy te herbenoemen voor een 


nieuwe termijn van vier jaar.
�
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In het kader van de overeenkomst met de Nederlandse Staat heeft Aftreden van Jos streppel 

de Raad van Commissarissen, op advies van de Nominating In januari 2009 kondigde AEGON aan 

Committee, besloten de heer Docters van Leeuwen voor te dragen dat de heer Streppel na meer dan tien 

als commissaris voor een periode van vier jaar. Zijn curriculum zal jaar als Chief Financial Officer zou 

samen met de agenda voor de AVvA van 2009 worden verstrekt. aftreden tijdens de Algemene 

Door alle hierboven genoemde wijzigingen zal de Raad van Vergadering van Aandeelhouders in 

Commissarissen uit twaalf leden blijven bestaan. april 2009. De heer Streppel is 35 jaar 

lang werkzaam geweest voor AEGON. 

Raad van Bestuur Al die tijd is hij de onderneming op 

Op advies van de Nominating Committee heeft de Raad van voortreffelijke wijze van dienst geweest. 

Commissarissen besloten om de heer Nooitgedagt voor te dragen Als Chief Financial Officer heeft hij 

als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. geholpen om AEGON door perioden van 

Zijn benoeming zal in april 2009 worden voorgelegd aan de AVvA. groei maar ook van economische 

Als hij wordt benoemd, zal de heer Nooitgedagt de heer Streppel neergang te leiden. De afgelopen 

opvolgen als CFO van AEGON. Zijn curriculum zal samen met de maanden heeft hij een belangrijke rol 

agenda voor de AVvA van 2009 worden verstrekt. gespeeld bij het formuleren van een 

antwoord op de wereldwijde financiële 

Overeenkomstig de Corporate Governance Code worden de leden crisis. De Raad van Commissarissen wil 

van de Raad van Bestuur telkens voor een zittingsperiode van vier de heer Streppel bedanken voor zijn 

jaar door de AVvA benoemd, waarna ze telkens voor een nieuwe jarenlange waardevolle inzet voor de 

periode van vier jaar kunnen worden herbenoemd. Een schema onderneming en voor zijn onbetwistbare 

voor alle leden van de Raad van Bestuur is opgenomen in het bijdrage aan de wereldwijde 

reglement van de Raad van Bestuur en is te vinden op AEGON’s ontwikkeling van AEGON. 

website, www.aegon.com. 

Na een grondige selectieprocedure is 

Jaarrekening Jan J. Nooitgedagt, bestuursvoorzitter 

In het jaarverslag treft u de jaarrekening over 2008 aan zoals deze van Ernst & Young België en Nederland, 

– na bespreking door de Audit Committee en de Raad van voorgedragen als opvolger van de heer 

Commissarissen – door de Raad van Bestuur is opgemaakt en ter Streppel. De heer Nooitgedagt, die zijn 

vaststelling aan de AVvA is voorgelegd. De Raad van Commissarissen hele carrière in de internationale 

beveelt de aandeelhouders aan om deze jaarrekening vast te stellen. financiële dienstverlening heeft gewerkt, 

beschikt over ruime ervaring voor deze 

Erkentelijkheid functie. De Raad van Commissarissen is 

De Raad van Commissarissen wil de Raad van Bestuur en de zeer verheugd dat AEGON iemand van 

medewerkers van AEGON bedanken voor alles wat zij het afgelopen zijn kaliber en met zijn integriteit heeft 

jaar hebben gedaan om de financiële positie van AEGON te kunnen aantrekken. De Raad van 

versterken. De Raad van Commissarissen wil ook zijn waardering Commissarissen wil de heer Nooitgedagt 

uitspreken voor ieders inzet en toewijding in deze uitzonderlijk de komende jaren veel succes 

moeilijke economische situatie. toewensen. 

Den Haag, 11 maart 2009 

Dudley G. Eustace 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen 
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Leden van De Raad van Commissarissen 


Dudley G. Eustace (1936, Britse en Canadese nationaliteit) 

Voorzitter van de Raad van Commissarissen 

Voorzitter van de Nominating Committee en lid van de Compensation Committee 

Dudley G. Eustace is voormalig Chairman van Smith & Nephew PLC (Londen, VK) en oud-vice-voorzitter van Royal 

Philips Electronics N.V. Hij trad in 1997 toe tot de Raad van Commissarissen van AEGON; zijn huidige zittingsperiode 

loopt af in 2009. Daarnaast is hij ook 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). 

Irving W. Bailey, II (1941, Verenigde staten)
�

Voorzitter van de Risk Committee en lid van de Audit Committee
�

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

voormalig managing director van Chrysalis Ventures en oud-Chairman van de Board of Directors van AEGON USA Inc. 

In 2004 werd hij benoemd tot commissaris bij AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2012. Hij is tevens lid van 

de Board of Directors van Computer Sciences Corp. en Hospira Inc. 

Robert J. Routs (1946, Nederlandse nationaliteit) 

lid van de Nominating Committee en de Risk Committee 

Rob J. Routs was voorheen Executive Director Downstream bij Royal Dutch Shell. Hij trad in 2008 toe tot de Raad van 

Commissarissen; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2012. Hij heeft tevens zitting in de Board of Directors van 

Canadian Utilities en de business school INSEAD. De heer Routs is ook lid van de Economic Development Board van de 

Singapore International Advisory Council. 

Antony Burgmans (1947, Nederlandse nationaliteit) 

lid van de Audit Committee 

Antony Burgmans is voormalig bestuursvoorzitter van Unilever N.V. en Unilever plc. In 2007 werd hij benoemd tot 

commissaris van AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2011. Hij is ook lid van de Raad van Commissarissen 

van Akzo Nobel N.V., de Raad van Commissarissen van SHV Holdings N.V. en de Board of Directors van BP plc. 
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Cecelia kempler (1940, Verenigde staten)
�

lid van de Nominating Committee en de Risk Committee
�

Cecelia (Sue) Kempler is zelfstandig consultant op verzekeringsgebied en directeur van de Kaye School of Finance, 

Insurance and Economics van Florida Atlantic University. Daarvoor was zij partner van advocatenkantoor Le Boeuf, 

Lamb, Greene & MacRae. Mevrouw Kempler werd in 2008 benoemd tot commissaris bij AEGON; haar huidige 

zittingsperiode loopt af in 2012. Ze is lid van de American Bar Association, de Association of Life Insurance Counsel, 

de ASA (Association of Reinsurance and Insurance Arbitration Society, ARIAS U.S.) en de International Association 

of Insurance Receivers. Mevrouw Kempler is gecertificeerd door de IMSA (Insurance Market Standard Association). 

shemaya levy (1947, Franse nationaliteit)
�

Voorzitter van de Audit Committee en lid van de Risk Committee
�

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. Verder is hij non-executive director bij 

Nissan Motor, Renault Finance, Renault Spanje en de Safran Group en lid van de Raad van Commissarissen van de 

Segula Technologies Group en TNT N.V. 

karla m.H. peijs (1944, Nederlandse nationaliteit)
�

lid van de Compensation Committee en de Nominating Committee
�

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 was zij onder meer lid van de Provinciale Staten van Utrecht 

(1982-1998), lid van het Europees Parlement (1989-2003) en minister van Verkeer en Waterstaat (2003-2007). 

Willem F.C. stevens (1938, Nederlandse nationaliteit) 

lid van de Audit Committee en de Compensation Committee 

Willem F.C. Stevens is voormalig partner van en senior counsel bij Baker & McKenzie en was tot juni 2003 lid van de 

Eerste Kamer. In 1997 werd hij benoemd tot commissaris bij AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 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. 
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kornelis J. storm (1942, Nederlandse nationaliteit) 

lid van de Risk Committee 

Kornelis (Kees) J. Storm is oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON. In 2002 werd hij benoemd tot 

commissaris bij AEGON; 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 de Board of Directors van Anheuser-Busch 

InBev S.A. (Leuven, België) en Baxter International Inc. (VS). 

Ben van der Veer (1951, Nederlandse nationaliteit) 

lid van de Audit Committee 

Ben van der Veer is voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG N.V. Op 1 oktober 2008 werd hij 

benoemd tot commissaris bij AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2012. Hij is tevens lid van de Raad 

van Commissarissen van TomTom N.V. en Siemens Nederland N.V. 

Dirk p.m. Verbeek (1950, Nederlandse nationaliteit) 

lid van de Compensation Committee 

Dirk P.M. Verbeek is Vice-President Emeritus van Aon Group en adviseur van de President and CEO van AON 

Corporation. De heer Verbeek is voormalig voorzitter en CEO van het Aon International Executive Committee en 

voormalig lid van de Executive Board van AON Group Inc. Hij trad in 2008 toe tot de Raad van Commissarissen; zijn 

huidige zittingsperiode loopt af in 2012. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Robeco Group 

N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van een aantal van haar dochtervennootschappen, lid van de Raad van 

Commissarissen van Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH, Chairman van de Benelux Advisory Board van 

Leonardo & Co. B.V. en voorzitter van de INSEAD Dutch Council. 

leo m. van Wijk (1946, Nederlandse nationaliteit) 

Voorzitter van de Compensation Committee 

Leo M. van Wijk is Vice-Chairman van Air France-KLM S.A. en voormalig president-directeur en CEO van Koninklijke
�
KLM N.V. In 2003 werd hij benoemd tot commissaris bij AEGON; zijn huidige zittingsperiode loopt af in 2011. 


Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Randstad Holding N.V. en voormalig lid van de Raad van 


Commissarissen van Martinair en TUI Nederland N.V. en van de Board of Directors van Northwest Airlines.
�
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Bezoldiging | RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Het bezoldigingsbeleid van AEGON omvat: 

��De arbeidsvoorwaarden voor de leden van de 

Raad van Bestuur; 

��De honorering van de leden van de Raad van 

Commissarissen. 

De Compensation Committee bestaat uit vijf leden: 

��Leo M. van Wijk (voorzitter) 

��Dudley G. Eustace 

��Karla M.H. Peijs 

��Willem F.C. Stevens 

��Dirk P.M. Verbeek 

Ieder jaar wordt het bezoldigingsbeleid door de 

Compensation Committee getoetst, mede op basis van 

informatie van Towers Perrin, onafhankelijke externe 

adviseurs. 

De Compensation Committee 
is verantwoordelijk voor het 
opstellen, ontwikkelen, 
toepassen en evalueren van 
het bezoldigingsbeleid 
(Remuneration Policy). 

De Compensation Committee kan wijzigingen in het 

beleid voorstellen aan de Raad van Commissarissen. 

Elke materiële wijziging moet ter vaststelling aan de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) 

worden voorgelegd. Het huidige bezoldigingsbeleid van 

AEGON is op de AVvA van 25 april 2007 door de 

aandeelhouders vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid zal 

jaarlijks worden getoetst om te waarborgen dat het in 

lijn blijft met internationale standaarden. 

Honorering van leden van de 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 lidmaatschap van een �

Committee; 

� Een aanwezigheidsvergoeding per daadwerkelijk �

bijgewoonde Committee-vergadering. 
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Voor elk van deze vergoedingen geldt 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 

regels zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van de leden 

van de Raad van Commissarissen te garanderen en de 

doeltreffendheid van AEGON’s corporate governance te 

verhogen. 

In 2008 heeft AEGON de honorering van de 

commissarissen getoetst. Hieruit kwam naar voren dat 

de vergoedingen van de leden van de Raad van 

Commissarissen in het algemeen lager waren dan bij 

vergelijkbare ondernemingen in Europa. 

Gezien de huidige marktsituatie hebben de leden van 

de Raad van Commissarissen er mee ingestemd om 

de vergoedingen vooralsnog niet te verhogen. Eind 

2009 zal de honorering van de leden van de Raad van 

Commissarissen opnieuw worden geëvalueerd. 

De vergoedingen voor de Raad van Commissarissen 

zijn thans 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 

Committee-vergoeding 
Voor lidmaatschap van een Committee* 
Bedragen in EUR (per jaar) 

Voorzitter Audit Committee 10.000 

Lid Audit Committee 8.000 

Voorzitter overige Committees 7.000 

Lid overige Committees 5.000 

* AEGON heeft in totaal vier Committees: Audit, Compensation, 
Nominating en Risk Committee. 

Aanwezigheidsvergoeding 
Voor daadwerkelijk bijgewoonde Committee-vergadering 
Bedragen in EUR (per jaar) 

Audit Committee 3.000
 

Overige Committees* 1.250
 

* Bij intercontinentale reizen bedraagt deze vergoeding 
EUR 2.500. 

De leden van de Audit Committee ontvangen een hogere 

vergoeding in verband met de hogere werklast van deze 

commissie. 

Informatie over de leden van de Raad van 

Commissarissen is te vinden op pagina 62-64. 

1	� NB: Sinds zijn voordracht als lid van de Raad van Commissarissen in december 2008 heeft Arthur Docters van Leeuwen de 
vergaderingen als waarnemer bijgewoond en daarvoor de bijbehorende vergoeding ontvangen. Zijn voordracht als commissaris zal 
ter goedkeuring op 22 april 2009 worden voorgelegd aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De heer Docters van Leeuwen 
is een van de twee commissarissen die door de Nederlandse Staat is voorgedragen als commissaris in het kader van de overeenkomst 
ter ondersteuning van AEGON’s kapitaal. De tweede vertegenwoordiger van de regering, Karla M.H. Peijs, was vóór haar voordracht 
door de Staat al lid van de Raad van Commissarissen. 
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Bezoldigingsbeleid | RAAD VAN BESTUUR 

De vier belangrijkste doelstellingen van het bezoldigings-

beleid van AEGON zijn: 

��Verzekeren dat AEGON hooggekwalificeerde leden van 

de Raad van Bestuur kan aantrekken en behouden; 

��Het bieden van een concurrererende en op prestaties 

gebaseerde bezoldiging, bestaande uit een vast deel 

en variabele delen; 

��Verzekeren dat de belangen van de leden van de 

Raad van Bestuur nauw aansluiten bij die van de 

aandeelhouders, door de bezoldiging rechtstreeks te 

koppelen aan de prestaties van AEGON; 

��Het verhogen van de eenvoud, transparantie en 

geloofwaardigheid van de bezoldiging van leden van 

de Raad van Bestuur. 

Het huidige bezoldigingsbeleid van AEGON is op 25 april 

2007 door de AVvA vastgesteld en is van kracht vanaf 

1 januari 2007. 

De Compensation Committee evalueert ieder jaar het 

beleid en stelt, indien nodig, wijzigingen voor aan de 

Raad van Commissarissen. Eventuele wezenlijke 

wijzigingen echter worden door de Raad van 

Commissarissen ter vaststelling voorgelegd aan 

de AVvA. 

Dit bezoldigingsbeleid is van toepassing op alle leden 

van de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt het als 

richtsnoer gebruikt bij het vaststellen van de bezoldiging 

van de leden van de Management Board en andere 

topmanagers binnen de onderneming. 

Verzekeren van een concurrerende bezoldiging 

AEGON vergelijkt regelmatig de hoogte van de 

bezoldiging van de Raad van Bestuur met die van 

vergelijkbare ondernemingen. Daartoe zijn er twee 

afzonderlijke referentiegroepen samengesteld: een voor 

leden van de Raad van Bestuur die in de Verenigde 

Staten wonen en een voor leden die in Europa wonen. 

De ondernemingen in deze twee referentiegroepen zijn 

gekozen op grond van de volgende criteria: 

��Branche: bij voorkeur levensverzekeringen; 

��Omvang: ondernemingen met een vergelijkbaar 

balanstotaal, omzet en beurswaarde; 

��Geografische spreiding: bij voorkeur wereldwijd 

opererende ondernemingen; 

��Locatie: ondernemingen gevestigd in de 

Verenigde Staten én in Europa. 

De samenstelling van beide referentiegroepen wordt 

periodiek door de Raad van Commissarissen geëvalueerd 

om zeker te stellen dat ze een betrouwbare basis voor 

vergelijking blijven vormen. In 2009 zal de Raad van 

Commissarissen de samenstelling van de referentie-

groepen opnieuw beoordelen. 

Voor 2008 waren de twee referentiegroepen als 

volgt samengesteld: 

Noord-Amerika 

� American International Group (AIG) �

(Verenigde Staten); 

� Genworth Financial (Verenigde Staten); �

� Hartford Financial Services (Verenigde Staten); �

� Lincoln National (Verenigde Staten); �

� Manulife Financial Corporation (Canada); �

� Metlife (Verenigde Staten); �

� Prudential Financial Inc. (Verenigde Staten); �

� Sun Life Financial Group (Canada). �

Europa 

� Allianz (Duitsland);
��

� Aviva (Verenigd Koninkrijk);
��

� Axa (Frankrijk);
��

� Fortis (België � /Nederland);
�

� ING Group (Nederland);
��

� Legal & General Group (Verenigd Koninkrijk);
��

� Munich Re (Duitsland);
��

� Prudential plc (Verenigd Koninkrijk);
��

� Swiss Re (Zwitserland);
��

� Zurich Financial (Zwitserland).
��

Het verzekeren van transparantie 

Voor elk van de leden van de Raad van Bestuur stelt de 

Raad van Commissarissen een zogenaamde ‘target total 

compensation’ vast. Dit bedrag 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’ wordt uitgegaan van een marge 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 enerzijds een vast deel en anderzijds een variabele 

kortetermijn- en een variabele langetermijnbezoldiging. 

Deze structuur zorgt voor evenwicht tussen vaste en 

prestatiegebonden bezoldiging. 

Onderstaande tabel laat zien hoe de bezoldiging over 

deze drie onderdelen is verdeeld. Voor de lange termijn 

is het de bedoeling dat de bezoldiging van nieuwe leden 

van de Raad van Bestuur zo goed mogelijk overeenkomt 

met deze targets. De huidige leden van de Raad van 

Bestuur hebben echter arbeidsovereenkomsten die 

dateren van vóór het thans geldende bezoldigingsbeleid. 

Daardoor kan de uitsplitsing van de bezoldiging van 

de huidige leden van de Raad van Bestuur afwijken van 

de onderstaande percentages. 

Streefpercentage 
Streef- variabele bezoldiging 

percentage 
vaste Korte Lange 

bezoldiging termijn termijn 

Functie binnen 
Raad van Bestuur 

CEO 25% 25% 50% 

CFO 40% 20% 40% 

Vaste bezoldiging 

De Raad van Commissarissen bepaalt voor alle leden van 

de Raad van Bestuur een vaste bezoldiging op basis van 

hun individuele kwalificaties, ervaring en deskundigheid. 

Variabele bezoldiging 

AEGON is van mening dat variabele bezoldiging een 

goede manier is om een optimale inzet van de 

afzonderlijke bestuursleden voor de lange- en korte 

termijn doelstellingen van AEGON te waarborgen. 

Variabele bezoldiging wordt pas toegekend nadat de 

jaarrekening van AEGON formeel door aandeelhouders 

tijdens de AVvA is goedgekeurd. 

De variabele bezoldiging bestaat uit twee afzonderlijke 

delen: 

��Een kortetermijnbezoldiging; 

��Een langetermijnbezoldiging. 

Kortetermijnbezoldigingen worden contant uitbetaald. 

Langetermijnbezoldigingen worden daarentegen 

uitgekeerd in de vorm van voorwaardelijk toegekende 

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 de aandelen in het kader van de 

langetermijnbezoldiging wordt vier jaar na de datum van 

toekenning definitief toegekend. De overige vijftig procent 

wordt na acht jaar definitief toegekend. Gedurende deze 

wachtperiode worden de dividenduitkeringen over die 

aandelen namens de leden van de Raad van Bestuur op 

een rentedragende escrow-rekening gestort. Zodra de 

betrokken aandelen definitief zijn toegekend, worden 

deze bedragen aan de afzonderlijke bestuurders 

overgemaakt. Als de aandelen niet definitief worden 

toegekend, vervallen de bedragen weer aan AEGON. 

Definitieve toekenning geschiedt automatisch, tenzij de 

Raad van Commissarissen gebruikmaakt van zijn recht 

om de toekenning ongedaan te maken. Dit kan het geval 

zijn indien: 

��Het dienstverband wordt beëindigd vóór de datum 

van definitieve toekenning om andere redenen dan 

overlijden of arbeidsongeschiktheid; 

��Een deelnemer aan de regeling heeft gehandeld op 

een wijze die door de Raad van Commissarissen als 

uiterst schadelijk voor de onderneming wordt 

beschouwd. 

Bij pensionering van een lid van de Raad van Bestuur 

geschiedt de definitieve toekenning twee jaar na zijn/ 

haar pensioendatum. 

Variabele bezoldiging wordt uitsluitend toegekend als 

de prestaties van AEGON in een bepaald jaar voldoen 

aan een aantal vooraf vastgestelde indicatoren. 

Deze indicatoren zijn: 

��Groei in het onderliggende nettoresultaat; 

��Groei van de waarde nieuwe productie; 

��Totale aandeelhoudersrendement. 

Tezamen geven deze indicatoren een juist en 

betrouwbaar beeld van de algehele prestaties van 

AEGON in het desbetreffende jaar. 

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. 
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Aan het begin van het boekjaar wordt voor elk van de drie 

indicatoren een target vastgesteld. Vervolgens worden 

deze targets aan het einde van het jaar vergeleken met 

de feitelijke prestaties van de onderneming. Het recht 

op variabele bezoldiging wordt dan dienovereenkomstig 

berekend 1. 

��Leden van de Raad van Bestuur hebben recht op 

100% van hun variabele bezoldiging 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 variabele bezoldiging 

ontvangen. 

Daarnaast kan de Raad van Commissarissen naar eigen 

goeddunken aanpassingen doorvoeren in de variabele 

bezoldiging 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 AEGON tijdelijk of langdurig te maken heeft met 

significante en uitzonderlijke omstandigheden die 

niet tot uitdrukking komen in de vooraf bepaalde 

indicatoren, kan een ad-hoc-Committee worden 

ingesteld om zich over mogelijke aanpassingen te 

beraden; 

��Dit Committee bestaat dan uit de voorzitter van de 

Raad van Commissarissen, de voorzitter van de 

Audit Committee en de leden van de Compensation 

Committee; 

��Dit Committee bestudeert alle omstandigheden grondig 

en legt haar bevindingen vast. Vervolgens kan dit 

Committee een voorstel aan de Raad van 

Commissarissen voorleggen, uiteraard op voor-

waarde dat de conclusies van dit Committee in 

principe overeenkomen met die van de Raad van 

Commissarissen; 

��Indien er sprake is van dergelijke uitzonderlijke 

omstandigheden, kan de variabele bezoldiging worden 

aangepast, maar slechts tot een niveau tussen 75% en 

125% van de oorspronkelijk berekende rechten 1. 

pensioenen en andere uitkeringen 

De leden van de Raad van Bestuur van AEGON krijgen 

pensioenen en andere uitkeringen aangeboden die 

passen bij wat gebruikelijk is in het land waar zij wonen. 

Daarnaast kunnen zij andere vergoedingen ontvangen, 

die afhankelijk zijn van hun arbeidsovereenkomsten, de 

gangbare praktijk ter plaatse en vergelijkbare regelingen 

voor bestuurders van andere vergelijkbare 

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 alle medewerkers geldende voorwaarden. 

Dergelijke regelingen moeten altijd vooraf worden 

goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 

Termijn van benoeming en opzegging 

In overeenstemming met de Corporate Governance Code 

worden leden van de Raad van Bestuur in principe voor 

een periode van vier jaar benoemd en kunnen zij voor 

opvolgende periodes van eveneens vier jaar her-

benoemd worden. Voor nieuwe leden van de Raad van 

Bestuur geldt een opzegtermijn van drie maanden indien 

zij de onderneming willen verlaten. 

Voor beëindiging van het dienstverband van leden van 

de Raad van Bestuur door AEGON dient echter een 

opzegtermijn van zes maanden in acht te worden 

genomen. Ontslagregelingen zijn in overeenstemming 

met de Corporate Governance Code. De bestaande 

rechten van de huidige leden van de Raad van Bestuur 

zullen worden gerespecteerd. Voor nadere informatie 

verwijzen wij naar de overeenkomsten die zijn te vinden 

op de corporate website van AEGON (www.aegon.com). 

1	� Het absolute maximum voor de aangepaste variabele bezoldiging als percentage van de target is dus 187,5% (150% vermenigvuldigd 
met 125%). Omdat het volgens dit systeem theoretisch mogelijk is om uit te komen op een variabele bezoldiging 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 uitsluitend betrekking op de variabele bezoldiging en gelden niet voor de 
vaste bezoldiging. 
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Overeenkomst met de Nederlandse staat 

In december 2008 sloot AEGON een overeenkomst met 

de Nederlandse Staat over extra kernkapitaal. Deze 

overeenkomst bevat een aantal bepalingen met betrekking 

tot de bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur: 

��Leden van de Raad van Bestuur hebben over het jaar 

2008 geen recht op enige bezoldiging gekoppeld aan 

prestaties, in contanten, in opties noch in aandelen; 

��Ontslagvergoedingen voor leden van de Raad van 

Bestuur zijn gelimiteerd tot één vast jaarsalaris, 

zulks in overeenstemming met de Corporate 

Governance Code; 

��AEGON zal een duurzaam bezoldigingsbeleid voor 

leden van de Raad van Bestuur en het senior 

management uitwerken dat aansluit bij nieuwe 

internationale standaarden. 

samenstelling van de Raad van Bestuur 

Eind december 2008 bestond de Raad van Bestuur 

uit twee leden: 

��Alexander R. Wynaendts, Chief Executive Officer, 

voorzitter van de Raad van Bestuur; 

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

de Raad van Bestuur. 

De heer Wynaendts volgde op 23 april 2008 

Donald J. Shepard op als Chief Executive Officer en 

voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De heer Streppel zal tijdens de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders op 22 april 2009 terugtreden als 

Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur 1. 

Jan J. Nooitgedagt is voorgedragen als opvolger van de 

heer Streppel. De voordracht van de heer Nooitgedagt 

als lid van de Raad van Bestuur zal in april 2009 ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de AVvA. 

Totale bezoldiging 

Voor elk van de leden van de Raad van Bestuur stelt de 

Raad van Commissarissen jaarlijks een zogenaamde 

‘target total compensation’ vast. Deze omvat zowel een 

vast als een variabel deel 2. 

Vaste bezoldiging 

De vaste bezoldiging betreft het basissalaris van de leden 

van de Raad van Bestuur. Dit basissalaris wordt ieder 

jaar betaald. De basissalarissen in 2008 van de leden 

van de Raad van Bestuur zijn weergegeven in tabel 1. 

��Het basissalaris van de heer Wynaendts weerspiegelt 

zijn benoeming tot Chief Executive Officer en 

voorzitter van de Raad van Bestuur in april 2008; 

��Het basissalaris van de heer Streppel is verhoogd om 

het in lijn te houden met geldende internationale 

ontwikkelingen. 

Variabele bezoldiging 

De variabele bezoldiging is gebaseerd op de financiële 

prestaties van de onderneming. Onder normale 

omstandigheden variëren de betaalde bedragen van jaar 

tot jaar. De variabele bezoldiging bestaat uit twee 

verschillende onderdelen: 

��Kortetermijnbezoldigingen (STI), die contant worden 

uitbetaald; 

��Langetermijnbezoldigingen (LTI), die worden 

uitgekeerd in de vorm van voorwaardelijk toegekende 

aandelen. 

1. kortetermijnbezoldiging (sTI) 

1.1 sTI regeling 2007, uitkeerbaar in 2008 

In 2008 werden de in tabel 2 op pagina 71 opgenomen 

kortetermijnbezoldigingen uitgekeerd aan de leden van 

de Raad van Bestuur, gebaseerd op de financiële 

prestaties van AEGON in 2007. 

1.2 sTI regeling 2008, uitkeerbaar in 2009 

De STI regeling 2008 zou in 2009 tot uitkering komen. 

Echter, op grond van het bezoldigingsbeleid waren de 

leden van de Raad van Bestuur in het kader van deze 

regeling niet gerechtigd tot kortetermijnbezoldigingen. 

Dit is ook in overeenstemming met de voorwaarden van 

de overeenkomst met de Nederlandse Staat. 

Tabel 1 – Vaste bezoldiging 

lid Raad van Bestuur 
Bedragen in EUR 2008 2007 % verandering 

Alexander R. Wynaendts Chief Executive Officer 864.583 676.313 27,8% 

Joseph B.M. Streppel Chief Financial Officer 763.200 721.313 5,8% 

Donald J. Shepard 3 Former Chief Executive Officer 243.992 730.834 – 

1 Op grond van zijn arbeidsovereenkomst komt de heer Streppel tot aan zijn officiële pensioendatum op 1 oktober 2011 niet in 
aanmerking voor pensioenuitkeringen. Tot die datum is hij vrijgesteld van werkzaamheden, maar blijft hij zijn basissalaris behouden. 

2 Voor nadere informatie over AEGON’s bezoldigingsbeleid met betrekking tot de Raad van Bestuur verwijzen wij naar pagina 67-69. 
3 De heer Shepard trad in april 2008 terug als Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn salaris heeft daarom 

betrekking op de eerste vier maanden van het jaar. 

70 



ONZE STRATEGIE | ONZE ACTIVITEITEN | ONZE GOVERNANCE 

2. langetermijnbezoldigingen (lTI) 

Eind december 2008 waren er vier langetermijn-

regelingen van kracht: 

��2.1 LTI regeling 2005; 

��2.2 LTI regeling 2006; 

��2.3 LTI regeling 2007; 

��2.4 LTI regeling 2008. 

2.1 lTI regeling 2005, uitkeerbaar in 2008 

De LTI regeling 2005 kwam tot stand onder het vorige 

bezoldigingsbeleid 1 en was gebaseerd op een periode 

van drie jaar (2005, 2006 en 2007). Deze regeling kwam 

in 2008 tot uitkering en alle voorwaardelijk toegekende 

aandelen en optierechten onder deze regeling werden 

onvoorwaardelijk. Zie ook pagina 96 van het Annual 

Report 2007 en pagina 216 van het Annual Report 2008. 

2.2 lTI regeling 2006, uitkeerbaar in 2009 

De LTI regeling van 2006 is eveneens onder het vorige 

bezoldigingsbeleid 1 tot stand gekomen en is ook 

gebaseerd op een periode van drie jaar. De op grond van 

deze regeling voorwaardelijk toegekende aandelen en 

opties zullen slechts voor 75% tot uitkering komen. 

Zie tabel 3 voor de in 2009 toe te kennen aandelen en 

opties op grond van de LTI regeling 2006. 

Tabel 2 – STI regeling 2007, uitkeerbaar in 2008 

2.3 lTI regeling 2007, uitkeerbaar in 2008 

De LTI regeling van 2007, gebaseerd op AEGON’s huidige 

bezoldigingsbeleid, werd uitkeerbaar in 2008. Zie tabel 4 

voor de op basis van de financiële prestaties van AEGON 

in 2007 onder deze LTI regeling voorwaardelijk 

uitgekeerde aandelen in 2008. 

2.4 lTI regeling 2008, uitkeerbaar in 2009 

De LTI regeling van 2008 zou in 2009 tot uitkering komen. 

Echter, op grond van het bezoldigingsbeleid waren de 

leden van de Raad van Bestuur in het kader van deze 

regeling niet gerechtigd tot een langetermijnbezoldiging. 

Dit is ook in overeenstemming met de voorwaarden van 

de overeenkomst met de Nederlandse Staat. 

pensioenregelingen 

Het pensioen van de heren Wynaendts en Streppel is 

– uitgaande van minimaal 37 dienstjaren – gebaseerd op 

70% van hun laatste basissalaris. Het pensioen van de 

heer Shepard is gebaseerd op 55% van zijn ‘gemiddelde 

eindloon’ (zijn pensioengevende salaris over de laatste 

vijf volledige, opeenvolgende kalenderjaren). 

Den Haag, 11 maart 2009 

Dudley G. Eustace 
Voorzitter Raad van Commissarissen 

lid Raad van Bestuur Uitgekeerd in 2008 over 2007* Uitgekeerd in 2007 over 2006* % wijziging 

Alexander R. Wynaendts (CEO) EUR 301.000 EUR 717.216 (58,0%) 

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

Donald J. Shepard (former CEO)* EUR 609.516 EUR 1.502.467 (59,4%) 

* De heer Shepard trad in april 2008 af als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij ontving ook bezoldiging gekoppeld aan 
AEGON’s nettowinst over 2007. Dit bedrag was EUR 2.551.000, een vermindering met 7% vergeleken met het vorige boekjaar. 
Deze vermindering was het gevolg van de lagere nettowinst van AEGON in 2007. 

Tabel 3 –  LTI regeling 2006, uitkeerbaar in 2009 Tabel 4 – LTI regeling 2007, uitkeerbaar in 2008 

lid Raad van Aantal uit te Aantal uit te Aantal voorwaardelijk 
Bestuur keren aandelen keren opties* lid Raad van Bestuur uit te keren aandelen 

Alexander R. Alexander R. Wynaendts (CEO) 18.506 

Wynaendts (CEO) 8.827 50.842 Joseph B.M. Streppel (CFO) 16.278 

Joseph B.M. Streppel 
(CFO) 10.432 60.086 

Donald J. Shepard 
(former CEO) 50.092 

Donald J. Shepard 
(former CEO)** 19.660 113.242 

* 
** 

Uitoefenprijs 14,55 euro. 
Trad af in april 2008. 

1	� AEGON’s huidige bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is in april 2007 goedgekeurd door de aandeelhouders. 
Het omvat drie belangrijke wijzigingen ten opzichte van AEGON’s eerdere bezoldigingsbeleid: alle langetermijnbezoldigingen worden 
nu uitgekeerd in de vorm van aandelen AEGON (voorheen aandelen en opties); voor de variabele bezoldiging worden nu de prestaties 
over één jaar gemeten (voorheen drie jaar) en nu wordt 50% van de aandelen in het kader van de langetermijnregeling vier jaar na 
de datum van toekenning definitief uitgekeerd, terwijl de overige 50% pas na acht jaar definitief wordt uitgekeerd. 
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Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders 

Ten minste eenmaal per jaar wordt een Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) gehouden. Hier 

worden besluiten genomen over zaken zoals de vast-

stelling van de jaarrekening, goedkeuring van dividend-

uitkeringen en benoemingen van leden van de Raad van 

Bestuur en de Raad van Commissarissen van AEGON. 

De oproeping voor algemene vergaderingen geschiedt 

door middel van een openbare aankondiging. Zo nodig 

kan de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur 

een Buitengewone Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders bijeenroepen. 

Agenda 

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste 

0,1% van AEGON’s geplaatste kapitaal vertegenwoor-

digen of van wie de aandelen ten minste een waarde van 

EUR 50 miljoen vertegenwoordigen, kunnen een verzoek 

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 Commissarissen1. 

indienen om aanvullende onderwerpen op de agenda 

voor deze vergaderingen te plaatsen. Overeenkomstig 

de statuten van AEGON worden dergelijke verzoeken 

gehonoreerd op voorwaarde dat ze ten minste 60 dagen 

voor de vergadering schriftelijk zijn ingediend en dat er 

geen zwaarwegende belangen van de onderneming zijn 

die zich daartegen verzetten. 

Aanwezigheid en stemrecht 

Iedere aandeelhouder is gerechtigd om de AVvA bij te 

wonen, daarin het woord te voeren en zijn stemrecht in 

persoon of bij schriftelijke volmacht (waaronder 

begrepen elektronisch ingediende volmachten) uit te 

oefenen. Iedere aandeelhouder die aan de AVvA wenst 

deel te nemen, dient echter een bewijs van zijn of haar 

identiteit en van zijn of haar aandeelhouderschap over 

te leggen en dient de onderneming vooraf in kennis te 

stellen van zijn of haar voornemen om de vergadering bij 

te wonen. De Raad van Bestuur kan in de oproeping voor 

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 de website van AEGON (www.aegon.com) onder Corporate 
Governance. 
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een vergadering een datum vermelden (de ‘registratie-

datum’), die dan wordt gebruikt om de deelname- en 

stemrechten van aandeelhouders te bepalen. 

AEGON is lid van de Stichting Communicatiekanaal 

Aandeelhouders, een stichting die zich inzet om de 

communicatie tussen beursgenoteerde ondernemingen 

in Nederland en hun aandeelhouders te verbeteren en 

de deelname van aandeelhouders aan algemene 

vergaderingen te bevorderen. Deelnemende 

aandeelhouders kunnen via deze stichting bij volmacht 

stemmen. AEGON werft ook stemvolmachten van in 

New York geregistreerde aandeelhouders 

overeenkomstig de gebruiken in de Verenigde Staten. 

Op de AVvA geeft elk aandeel recht op het uitbrengen 

van één stem. Onder bepaalde omstandigheden (zie de 

Financial Statements, Annual Report 2008, pagina 226, 

voor nadere details) mag de houder van de preferente 

aandelen, de Vereniging AEGON, echter 25/12 stem per 

preferent aandeel uitbrengen. Besluiten worden 

genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten 

van AEGON anders voorschrijven. 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is belast met de algemene leiding 

van de vennootschap. Ieder bestuurslid heeft bepaalde 

taken die samenhangen met zijn of haar specifieke 

expertise. Het aantal leden van de Raad van Bestuur en 

hun arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de 

Raad van Commissarissen. Bestuursleden worden op 

voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd 

door de AVvA. 

De pensioenregelingen voor de leden van de Raad van 

Bestuur gaan uit van een pensioengerechtigde leeftijd 

van 62 jaar. Nederlandse bestuurders hebben de 

mogelijkheid vervroegd af te treden, namelijk op 

60-jarige leeftijd. 

Krachtens de statuten van AEGON heeft de Raad van 

Bestuur voor bepaalde besluiten voorafgaande 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig. 

Daarnaast is de Raad van Commissarissen bevoegd ook 

andere besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn 

voorafgaande toestemming te onderwerpen. 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het 

beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene 

strategische koers van de Groep. De Raad van 

Commissarissen moet in zijn afwegingen de belangen 

van alle betrokkenen van AEGON in aanmerking nemen. 

De Raad van Commissarissen gaat te werk volgens de 

beginselen van collectieve verantwoordelijkheid en 

verantwoordingsplicht. 

Leden worden op voordracht van de Raad van 

Commissarissen benoemd door de AVvA. De Raad van 

Commissarissen van AEGON bestaat momenteel uit 

twaalf leden; één van hen is in het verleden lid geweest 

van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Commissarissen houdt ook toezicht 

op de werkzaamheden van een aantal Committees. 

Deze Committees bestaan uitsluitend uit leden van 

de Raad van Commissarissen en houden zich bezig 

met specifieke kwesties die samenhangen met de 

financiële verslaglegging, het risicomanagementbeleid, 

de bezoldiging van de Raad van Bestuur en 

benoemingen. 

AEGON streeft naar een evenwichtige samenstelling van 

de Raad van Commissarissen. Daarom is een profiel 

opgesteld waarin de vereiste kwalificaties voor de leden 

zijn vastgelegd. Vanaf de leeftijd van 70 jaar zijn 

commissarissen niet meer benoembaar, tenzij de Raad 

van Commissarissen zelf besluit om van deze regel af te 

wijken. De honorering van de leden van de Raad van 

Commissarissen wordt vastgesteld door de AVvA. 

De Corporate Governance Code 

Als in Nederland gevestigde onderneming houdt AEGON 

zich aan de Corporate Governance Code. AEGON 

onderschrijft de Code en ondersteunt de daarin 

opgenomen beginselen van deugdelijk en verantwoord 

ondernemingsbestuur ten volle. AEGON beschouwt de 

Code als een goede manier om te waarborgen dat de 

belangen van alle belanghebbenden worden vertegen-

woordigd en in aanmerking worden genomen. De Code 

bevordert transparante besluitvorming en benadrukt 

de beginselen van goed bestuur. 

Onlangs is de Corporate Governance Code gewijzigd op 

basis van voorstellen van de Monitoring Commissie, die 

toezicht houdt op de werking van de Code. De nieuwe, 

gewijzigde Code is op 1 januari 2009 van kracht 

geworden. In dit hoofdstuk wordt echter uitsluitend 

verwezen naar de Corporate Governance Code zoals 

deze tot 31 december 2008 van kracht was. 
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Het toezicht op de algehele corporate governance 

structuur is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. 

Iedere wezenlijke verandering in deze structuur wordt 

ter bespreking aan de AVvA voorgelegd. 

Over het algemeen voldoet AEGON aan de ‘best 

practice’-bepalingen van de Code. Voor uitgebreide 

informatie over de naleving van de Code door AEGON 

verwijzen wij naar de website. In het onderstaande wordt 

gedetailleerd ingegaan op de gevallen waarin AEGON 

niet volledig aan de ‘best practice’-bepalingen van de 

Code voldoet. In die gevallen handelt AEGON zo veel 

mogelijk in de context van de Code. 

Code II.2.7: Voor leden van de Raad van Bestuur 

adviseert de Corporate Governance Code een maximale 

vergoeding bij onvrijwillig ontslag van éénmaal het 

jaarsalaris, of indien één jaarsalaris voor een bestuurder 

die in zijn of haar eerste benoemingstermijn wordt 

ontslagen, kennelijk onredelijk is, tweemaal het jaarsalaris. 

stand van zaken bij AEGON 

AEGON streeft ernaar deze ‘best practice’-bepaling toe 

te passen bij alle toekomstige benoemingen in de Raad 

van Bestuur. De bestaande arbeidsovereenkomsten met 

de huidige leden van de Raad van Bestuur voldoen 

echter niet aan deze bepaling, met name ten aanzien 

van ontslagvergoedingsregelingen. De arbeidsovereen-

komsten van de leden van de Raad van Bestuur zijn te 

vinden op de website www.aegon.com. Op 1 december 

2008 1 heeft AEGON echter met de Nederlandse Staat 

afgesproken om afstand te doen van deze gunstigere 

ontslagvergoedingsregelingen. Zodoende voldoet 

AEGON thans wel aan deze bepaling van de Code. 

Code II.3.3: Volgens de Code mag een bestuurder niet 

deelnemen aan de discussie of de besluitvorming over 

een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een 

tegenstrijdig belang heeft. 

stand van zaken bij AEGON 

Zowel de CEO als de CFO van AEGON zijn bestuurslid van 

AEGON’s grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON. Dit 

kan worden opgevat als een tegenstrijdig belang. Op 

grond van de statuten van Vereniging AEGON zijn de 

CEO en de CFO van AEGON echter uitdrukkelijk 

uitgesloten van stemmingen over zaken die rechtstreeks 

samenhangen met AEGON of hun positie daarbinnen. De 

Raad van Commissarissen is van mening dat het, gezien 

de historische relatie tussen AEGON en Vereniging 

AEGON, niet in het belang van AEGON is dat zij worden 

uitgesloten van deelname aan overleg en besluitvorming 

over Vereniging AEGON. Daarom is een protocol 

opgesteld, op grond waarvan de CEO en de CFO hun rol 

met betrekking tot Vereniging AEGON op dezelfde wijze 

kunnen blijven vervullen. De tekst van dit protocol is te 

vinden op de website van AEGON. 

Code IV.1.1: Volgens de Code kan de AVvA, bij volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen die een 

bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen, het bindende karakter ontnemen 

aan een voordracht tot benoeming van een bestuurder 

of commissaris. 

stand van zaken bij AEGON 

De statuten van AEGON voorzien in een tweederde 

meerderheid van stemmen, die een groter gedeelte van 

het kapitaal vertegenwoordigen dan in de Code wordt 

aanbevolen. Gezien het ontbreken van specifieke 

beschermingsmaatregelen in overnamesituaties wordt 

het huidige systeem passend geacht in de context van de 

Fusieovereenkomst 1983, waarbij AEGON tot stand kwam. 

Om eventuele negatieve effecten hiervan te beperken, 

heeft de Raad van Commissarissen besloten dat, indien 

er geen sprake is van een vijandig overnamebod, alle 

voordrachten tot benoemingen bestuurders en 

commissarissen niet-bindend van aard zullen zijn. 

Uitoefening van zeggenschap 

Als beursgenoteerde onderneming is AEGON verplicht 

de volgende gedetailleerde informatie te verstrekken 

over constructies of maatregelen die voor derden een 

belemmering kunnen zijn, dan wel een beletsel zouden 

kunnen vormen om de onderneming over te nemen of er 

feitelijke zeggenschap over uit te oefenen. 

kapitaalstructuur 

AEGON heeft een maatschappelijk kapitaal van 

EUR 610 miljoen, verdeeld in drie miljard gewone aandelen 

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

miljard preferente aandelen A en B met een nominale 

waarde van EUR 0,25 per stuk. Op 31 december 2008 

had AEGON in totaal 1.578.227.139 gewone aandelen en 

246.850.000 preferente aandelen uitstaan, die samen 

respectievelijk 75,4% en 24,6% van AEGON’s totale 

geplaatste en volgestorte kapitaal vertegenwoordigden. 

1 Zie pagina 77-78 voor nadere informatie. 
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De waarde van het ingebrachte kapitaal op de preferente 

aandelen A weerspiegelt de marktwaarde van de gewone 

aandelen AEGON op de datum van inbreng. 

Preferente aandelen geven recht op een preferent 

dividend op het daarop gestorte bedrag. Over de 

preferente aandelen wordt geen ander dividend betaald. 

Mocht AEGON worden geliquideerd, dan wordt het op 

preferente aandelen gestorte bedrag terugbetaald 

voordat er wordt uitgekeerd op de gewone aandelen. 

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. 

Vanwege de hogere nominale waarde van de preferente 

aandelen mag de houder van de preferente aandelen, 

Vereniging AEGON, onder bepaalde omstandigheden 

echter 25/12 (ongeveer 2,08) stemmen per aandeel 

uitbrengen (zie hieronder voor nadere toelichting). 

Overdracht van aandelen 

Voor de overdracht van gewone aandelen gelden geen 

beperkingen. Wat de overdraagbaarheid van preferente 

aandelen betreft, verwijzen wij naar artikel 10.5 van de 

(gewijzigde) Fusieovereenkomst 1983, die is te vinden op 

de website van AEGON. 

Aanzienlijke aandelenbelangen 

Vereniging AEGON, de grootste aandeelhouder van 

AEGON, bezit: 

��171.974.055 gewone aandelen; 

��211.680.000 preferente aandelen A; 

��35.170.000 preferente aandelen B. 

Omdat bij preferente aandelen sprake is van meervoudig 

stemrecht, bezit Vereniging AEGON 33,77% van AEGON’s 

stemgerechtigde kapitaal (zie boven). 

Op grond van de (gewijzigde) Fusieovereenkomst 1983 

heeft Vereniging AEGON optierechten om extra 

preferente aandelen B te verkrijgen als bescherming 

tegen verwatering van haar stemrecht als gevolg van 

uitgifte van gewone aandelen AEGON N.V., tenzij 

Vereniging AEGON door uitoefening van deze rechten 

haar stemrecht zou vergroten tot meer dan 33%. 

Bijzondere zeggenschapsrechten 

AEGON’s grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON, 

heeft vrijwillig afstand gedaan van haar recht om 25/12 

stem per preferent aandeel uit te brengen, tenzij er 

sprake is van een ‘bijzondere aanleiding’ zoals nader 

omschreven in de Stemrechtregeling Preferente 

Aandelen, die is te vinden op de website van AEGON. 

Tot deze bijzondere aanleidingen behoren: 

� De verwerving door een derde van een belang van �

15% of meer in AEGON N.V.; 

� Een bod tot overname van aandelen AEGON N.V.; �

� Een voorstel tot bedrijfssamenvoeging 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. 

Indien er naar het oordeel van Vereniging AEGON sprake 

is van een bijzondere aanleiding, zal zij de AVvA daarvan 

in kennis stellen. In dat geval behoudt Vereniging AEGON 

het volledige aan de preferente aandelen verbonden 

stemrecht gedurende maximaal zes maanden. Op basis 

van haar huidige aandelenpakket zou Vereniging AEGON 

gedurende die beperkte periode beschikken over 33,77% 

van de stemmen op een AVvA. Als gevolg hiervan, en 

van de aanwezigheid van bepaalde voorschriften in de 

statuten van AEGON ten aanzien van een gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen, kan Vereniging AEGON een 

vijandig of ander bod tot overname feitelijk gedurende 

een periode van zes maanden blokkeren. 

Als er geen sprake is van een bijzondere aanleiding, 

heeft Vereniging AEGON een aandeel van 23,73% in het 

stemgerechtigde kapitaal. 

Voor meer informatie over Vereniging AEGON verwijzen 

wij naar de Financial Statements, Annual Report 2008, 

pagina 226, of naar de website van Vereniging AEGON. 

Uitoefening van optierechten 

In het verleden zijn share appreciation rights en aan-

delenopties toegekend aan leidinggevenden bij AEGON - 

bedrijven en andere medewerkers. Voor meer informatie 

verwijzen wij naar de Financial Statements, Annual 

Report 2008, pagina 193. Binnen de bestaande 

aandelenoptieregelingen heeft AEGON geen invloed op 

de uitoefening van dergelijke toegekende rechten. 

Beperkingen van het stemrecht 

Voor de uitoefening van het stemrecht door houders van 

gewone aandelen gelden geen beperkingen – noch ten 

aanzien van het aantal stemmen noch ten aanzien van 

de periode waarin ze mogen worden uitgeoefend. Voor 

het stemrecht op de preferente aandelen die in handen 
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zijn van Vereniging AEGON gelden wel beperkingen 

(zie pagina 75). Er worden geen certificaten van 

aandelen AEGON uitgegeven met medewerking 

van AEGON. 

Aandeelhoudersovereenkomsten 

AEGON is niet op de hoogte van overeenkomsten tussen 

aandeelhouders die de overdracht van aandelen of de 

bijbehorende stemrechten zouden kunnen beperken. 

statutenwijziging 

De AVvA kan bij volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen besluiten om de statuten van 

AEGON te wijzigen of de vennootschap te ontbinden, op 

basis van een door de Raad van Commissarissen 

goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur. 

Benoemingen van bestuurders en commissarissen 

Zowel commissarissen als bestuurders worden op 

voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd 

door de AVvA. Indien ten minste twee kandidaten 

worden voorgedragen, zijn deze voordrachten bindend. 

De AVvA kan echter aan dergelijke voordrachten het 

bindende karakter ontnemen bij een besluit met een 

tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 

die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen. 

De AVvA kan besluiten een commissaris te benoemen 

die niet door de Raad van Commissarissen was 

voorgedragen. Een dergelijk besluit moet echter ook 

worden genomen met een tweederde meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen, die ten minste de helft van 

het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. 

Voor schorsing of ontslag van leden van de Raad van 

Bestuur en de Raad van Commissarissen door de AVvA 

is een zelfde gekwalificeerde meerderheid van stemmen 

vereist, tenzij de schorsing of het ontslag wordt voor-

gesteld door de Raad van Commissarissen. Een lid van 

de Raad van Bestuur kan ook worden geschorst door de 

Raad van Commissarissen, hoewel de AVvA de bevoegd-

heid heeft die schorsing op te heffen. 

De bepalingen inzake de benoeming van bestuurders en 

commissarissen zijn als onderdeel van een algehele 

herziening van AEGON’s corporate governance structuur 

in de de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 

op 9 mei 2003 vastgesteld. De eis van een 

gekwalificeerde meerderheid werd in de statuten 

opgenomen om AEGON tijdelijk te beschermen tegen 

bijvoorbeeld een vijandig overnamebod. 

In feite betekent dit dat Vereniging AEGON, als AEGON’s 

grootste aandeelhouder, vijandige pogingen om de Raad 

van Commissarissen of de Raad van Bestuur te vervangen, 

gedurende maximaal zes maanden kan blokkeren. 

Uitgifte en inkoop van aandelen 

Nieuwe aandelen kunnen – tot het maximum van het 

maatschappelijk kapitaal – worden uitgegeven krachtens 

een besluit van de AVvA. Aandelen kunnen ook worden 

uitgegeven krachtens een besluit van de Raad van Bestuur, 

indien en voor zover deze daartoe door de AVvA wordt 

gemachtigd. Een dergelijke machtiging wordt gewoonlijk 

aan de AVvA verzocht. 

AEGON mag volgestorte eigen aandelen verwerven met 

inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften. 

Gewoonlijk machtigt de AVvA de Raad van Bestuur om 

eigen aandelen te verkrijgen op door de AVvA bepaalde 

voorwaarden. 

Belangrijke overeenkomsten en wijziging 

in de zeggenschapsverhoudingen 

AEGON is geen partij bij belangrijke overeenkomsten die 

van kracht kunnen worden, wijzigen of eindigen bij een 

verandering in de zeggenschapsverhoudingen na een 

openbaar bod op de uitstaande aandelen van de vennoot-

schap, anders dan overeenkomsten die gebruikelijk zijn 

in de financiële markten (zoals financiële regelingen, 

lening- en joint venture-overeenkomsten). 

Ontslagvergoedingen in arbeidsovereenkomsten 

De arbeidsovereenkomsten met de huidige leden van de 

Raad van Bestuur (te vinden op de website van AEGON) 

bevatten bepalingen die hun recht geven op een 

ontslagvergoeding indien hun dienstverband wordt 

beëindigd als gevolg van een fusie of overname. In het 

kader van de overeenkomst die op 1 december 2008 1 

werd gesloten met de Nederlandse Staat, is echter afstand 

gedaan van deze gunstigere ontslagvergoedingen, in 

zoverre dat de vergoeding bij ontslag zal worden beperkt 

tot maximaal éénmaal het vaste jaarsalaris. 

1 Zie pagina 77-78 voor nadere informatie. 
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Convertible core capital securities 

AEGON heeft zich via Vereniging AEGON verzekerd van 
EUR 3 miljard aan kernkapitaal, dat beschikbaar is gesteld door 
de Nederlandse Staat vanwege de aanhoudende onzekerheid 
op de financiële markten. 

Op 1 december 2008 heeft AEGON zich via Vereniging 

AEGON verzekerd van EUR 3 miljard aan aanvullend 

kernkapitaal, dat beschikbaar is gesteld door de 

Nederlandse Staat. Deze kapitaalinjectie maakte deel 

uit van de steunoperatie van de Nederlandse Staat, 

waarbij 20 miljard euro werd uitgetrokken voor 

financiële instellingen in verband met de wereldwijde 

financiële crisis. 

Deze EUR 3 miljard aan kernkapitaal heeft de financiële 

positie van AEGON aanzienlijk versterkt, waardoor 

AEGON 2009 kon ingaan met een stevige kapitaalbuffer 

tegen mogelijke verdere dalingen op de wereldwijde 

krediet- en aandelenmarkten. 

Financiële bijzonderheden 

De transactie was zodanig gestructureerd dat de 

eigendomsstructuur van AEGON niet is aangetast. 

Het nieuwe kernkapitaal is beschikbaar gesteld via een 

lening aan AEGON’s grootste aandeelhouder, Vereniging 

AEGON, waarmee de Vereniging core capital securities 

van de vennootschap kon kopen voor hetzelfde bedrag 

en tegen dezelfde voorwaarden als die golden voor de 

lening. AEGON heeft 750 miljoen convertible core capital 

securities uitgegeven aan de Vereniging AEGON tegen 

EUR 4,00 per stuk. Deze securities zijn gelijk in rang 

met gewone aandelen (pari passu) maar zijn niet 

stemgerechtigd. 

De betaling van rente op de securities en op de aan 

Vereniging AEGON verstrekte staatslening is afhankelijk 

van de betaling van dividend (in contanten of aandelen) 

op de gewone aandelen AEGON. Voor het eerste jaar is 

de coupon vastgesteld op 8,5% (EUR 0,34 per security). 

In de jaren daarna bedraagt de coupon ofwel 8,5% 

ofwel, indien dat hoger is, een bedrag dat is gekoppeld 

aan het contante dividend dat het voorafgaande jaar 

op de gewone aandelen is uitgekeerd: in het tweede jaar 

110% van het uitgekeerde dividend per aandeel, oplopend 

tot 120% in het derde jaar en tot 125% in het vierde jaar 

en volgende jaren. De coupon is niet aftrekbaar van de 

vennootschapsbelasting. 

Ten aanzien van de inkoop van de securities en de 

aflossing van de lening zijn de volgende afspraken 

gemaakt: tot 1 december 2009 mag AEGON maximaal 

250 miljoen van de securities inkopen tegen nominale 

waarde plus opgebouwde rente en een inkoopvergoeding 

die afhankelijk is van de inkoopdatum en de actuele 

koers van de aandelen AEGON, echter met een maximum 

van EUR 130 miljoen. Dit betekent in feite dat, mochten 

de omstandigheden op de financiële markten voldoende 

verbeteren, AEGON in het eerste jaar de eerste 

EUR 1 miljard van de lening kan terugbetalen. Na het 

eerste jaar kunnen de securities te allen tijde worden 

ingekocht tegen 150% van de uitgifteprijs (EUR 6,00 per 

stuk), vermeerderd met de dan opgebouwde interest. 

Ook kan AEGON er na drie jaar voor kiezen om alle of 

een deel van de securities te converteren in gewone 

aandelen in een verhouding van 1:1, met dien verstande 

dat de conversiekoers onder bepaalde omstandigheden 

kan worden aangepast. Indien AEGON gebruikmaakt van 

dit conversierecht, kunnen Vereniging AEGON en de 

Nederlandse Staat kiezen voor terugbetaling in contanten 

tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs van EUR 4,00 per 

security, vermeerderd met de dan opgebouwde interest. 

Governance 

Het aanvullende kernkapitaal mag worden gebruikt voor 

algemene doeleinden in het kader van de normale 

bedrijfsvoering; voor beleggingen van meer dan 

EUR 300 miljoen buiten de Europese Unie die ten laste 

komen van het aanvullende kapitaal, is voorafgaande 

goedkeuring van De Nederlandsche Bank vereist. 

De transactie heeft geen invloed op de eigendoms-

structuur van AEGON. Vereniging AEGON blijft de 

grootste aandeelhouder van AEGON, met dezelfde 

stemrechten als vóór de transactie (voor meer informatie 

over Vereniging AEGON verwijzen wij naar de Financial 

Statements, Annual  Report 2008, pagina 226). De 

Nederlandse Staat heeft geen stemrecht op de AVvA als 

gevolg van deze transactie. AEGON behoudt volledige 

vrijheid inzake het dividendbeleid. Rente op de securities 

is slechts verschuldigd indien dividend wordt uitgekeerd 

aan de houders van gewone aandelen. 
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Als onderdeel van de transactie heeft de Raad van 

Commissarissen toegezegd twee door de Nederlandse 

Staat voorgestelde vertegenwoordigers aan de AVvA 

voor te dragen ter benoeming in de Raad van 

Commissarissen en de bijbehorende Committees voor 

een periode die loopt totdat driekwart van de 

leningfaciliteit is afgelost. In dit verband is Karla Peijs, 

die reeds lid is van de Raad van Commissarissen, door de 

Nederlandse Staat voorgesteld als overheidscommissaris 

en is Arthur Docters van Leeuwen voorgedragen als 

overheidscommissaris ter benoeming door de AVvA op 

22 april 2009. 

Mevrouw Peijs is lid van de Compensation Committee en 

de Nominating Committee. De heer Docters van Leeuwen, 

voormalig bestuursvoorzitter van de Nederlandse 

Autoriteit Financiële Markten (AFM), zal lid worden van 

de Audit Committee. Vooruitlopend op zijn benoeming 

door de AVvA woont de heer Docters van Leeuwen de 

vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de 

Audit Committee reeds bij als waarnemer. Voor 

bepaalde besluiten zal de goedkeuring van de 

overheidscommissarissen vereist zijn, waaronder de 

uitgifte en inkoop van aandelen en obligaties, wijzigingen 

in AEGON’s bezoldigingsbeleid voor bestuurders en 

eventuele overnames of desinvesteringen met een 

waarde van 25% of meer van AEGON’s geplaatste 

kapitaal en reserves. 

Verder is afgesproken dat AEGON het bezoldigingsbeleid 

voor de Raad van Bestuur en het hoger management 

zal herzien, zodat het voortaan beter aansluit bij nieuwe 

internationale standaarden. De leden van de Raad van 

Bestuur van AEGON hebben over het jaar 2008 geen 

recht op enige prestatiebeloning, terwijl de ontslag-

vergoedingen zijn beperkt tot maximaal van één vast 

jaarsalaris. De transactieovereenkomst is te vinden 

op www.aegon.com. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
�
BOUWEN AAN DE TOEKOMST 

Naar AEGON’s overtuiging is economisch succes beslist 
niet onverenigbaar met respect voor milieu, mensenrechten 
en de samenleving. 

Duurzaam ondernemen betekent dat de belangen van 

alle belanghebbenden – klanten, werknemers, zaken-

partners en aandeelhouders – in aanmerking moeten 

worden genomen. AEGON denkt ook een zinvolle 

bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschappen 

waarbinnen de onderneming opereert, niet alleen als 

aanbieder van langlopende financiële producten en 

diensten maar ook als verantwoordelijke werkgever en 

belegger. De verzekeringsbedrijfstak speelt een 

belangrijke rol in de wereldeconomie, namelijk door te 

zorgen dat mensen hun levensstandaard kunnen 

handhaven en dat pensioenstelsels uitvoerbaar blijven. 

AEGON en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (mVO) 

In het MVO-beleid van AEGON wordt veel belang gehecht 

aan lokale kennis en lokale besluitvorming. Landenunits 

en business units worden aangemoedigd om zich te 

richten op aspecten die in hun specifieke situatie relevant 

zijn. Desondanks hanteert AEGON ook een aantal 

algemene uitgangspunten die voor alle landenunits en 

business units gelden, en die zodoende overal ter wereld 

integraal deel moeten gaan uitmaken van de activiteiten 

van AEGON. 

Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de gedragscode 

van AEGON. Deze geldt voor alle – ongeveer 31.500 – 

AEGON medewerkers in de wereld. 

��AEGON streeft ernaar transparante en begrijpelijke 

producten en diensten aan te bieden, die klanten meer 

financiële zekerheid voor de toekomst bieden; 

��AEGON is een verantwoordelijke werkgever, die zijn 

werknemers de nodige voorwaarden, stimulansen 

en scholing biedt om zich persoonlijk te kunnen 

ontplooien; 

��AEGON treft maatregelen om de milieueffecten van de 

eigen bedrijfsactiviteiten te verminderen door 

energiebesparing en afvalreductie; 

��AEGON erkent zijn verantwoordelijkheid als grote 

belegger en streeft ernaar dat bij beleggings-

beslissingen niet alleen rekening wordt gehouden met 

de winstbehoefte, maar ook met de belangen van alle 

belanghebbenden en de bredere gemeenschappen 

waarbinnen AEGON opereert; 

� AEGON streeft ernaar altijd duidelijke, juiste, tijdige en �

transparante informatie te verstrekken, zodat 

beleggers, klanten en andere belanghebbenden voor 

zichzelf en hun gezin de juiste financiële beslissingen 

kunnen nemen. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

Alle landenunits en business units van AEGON hebben 

een eigen MVO-functionaris, die: 

� Het lokale MVO-beleid en lokale MVO-maatregelen �

uitvoert; 

� Toezicht houdt op de naleving van de gedragscode; �

� Alle relevante gegevens over maatschappelijk �

verantwoord ondernemen verzamelt; 

� Een lokaal MVO-beleid ontwikkelt en lokale �

activiteiten volgt; 

� Verslag uitbrengt aan het MVO-team van de Groep �

in Den Haag. 

Het MVO-team rapporteert aan Marco Keim, die als lid 

van de Management Board verantwoordelijk is voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

duurzaamheid. Alle zaken die met MVO-beleid te maken 

hebben, moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

de Raad van Bestuur. 

Groepsbeleid 

Naast lokale maatregelen kent AEGON een 

‘groepsbeleid’ dat wereldwijd voor alle AEGON bedrijven 

geldt. Dit omvat onder meer: 

� Een groepsbreed milieubeleid, dat het belang van �

milieuvriendelijkheid, energiebesparing en 

afvalreductie centraal stelt; 

� Een wereldwijd stembeleid, waarin de uitgangspunten �

voor het stemgedrag van de vermogensbeheer-

bedrijven van AEGON in de hele wereld zijn vastgelegd; 

� Een groepsbreed mensenrechtenbeleid, dat uiteenzet �

hoe AEGON bij alle AEGON bedrijven respect voor de 

mensenrechten wil bevorderen. 
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Daarnaast heeft AEGON een gedragscode met regels en 

richtlijnen voor werknemers. De gedragscode bestrijkt 

een aantal gebieden, waaronder: 

��Het tegengaan van discriminatie op de werkvloer; 

��Het beschermen van vrije en open concurrentie; 

��Het waarborgen van geheimhouding van persoonlijke 

informatie; 

��Het bestrijden van corruptie, handelen met voorkennis 

en witwassen van geld. 

Verder houdt AEGON zich aan een aantal internationale 


verdragen, die richtlijnen of minimumnormen geven 


voor verontreiniging, mensenrechten of arbeids-

omstandigheden. De beleggingsbeslissingen van AEGON 


berusten mede op dergelijke overeenkomsten. Hierbij 


betreft het onder meer:
�

��Het Carbon Disclosure Project;
�

��De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
�

��De arbeidsnormen van de Internationale 


Arbeidsorganisatie; 

��De uitgangspunten inzake mensenrechten en 

arbeidsnormen uit het ‘Global Compact’ van de VN; 

��Het Global Reporting Initiative. 

Voortgang in 2008 

AEGON heeft belangrijke voortgang geboekt met het 

realiseren van de doelstellingen voor 2008. Afgelopen 

jaar is onder meer aan de volgende projecten gewerkt: 

��Het bijstellen van de gedragscode om deze te laten 

aansluiten bij recente ontwikkelingen in de regelgeving; 

��Het ondersteunen van programma’s om in de drie 

belangrijkste markten (de Verenigde Staten, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk) de financiële 

kennis onder de bevolking te verbeteren; 

��Het introduceren en uitbreiden van 

microverzekeringen in Mexico, samen met partner 

Seguros Argos; 

��Het invoeren van een ‘E-learning’-cursus voor 

werknemers over handelen met voorkennis; 

��Het instellen van een ‘stakeholder panel’ om de inhoud 

en relevantie van het Corporate Responsibility Report 

van AEGON te beoordelen; 

��Het instellen van een ‘Green Team’ om het streven 

naar minder verbruik van elektriciteit, water en 

andere grondstoffen te coördineren. 

Voor meer informatie over het beleid en de initiatieven van 

AEGON op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen verwijzen wij naar het Corporate 

Responsibility Report, dat is te vinden op www.aegon.com. 
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Toekomstplannen 
Meer dan ooit zijn mensen zich tegenwoordig bewust van de financiële risico’s die 
zij lopen. AEGON heeft met klanten op verschillende plekken ter wereld gesproken 
om te horen hoe zij omgaan met de wereldwijde financiële crisis en welke plannen 
zij maken voor de toekomst. 

Heden Toekomst 

Graeme Beattie en Claire Duffy | Hans van Bochove | Dale Hovden | Onkar Ambekar
�
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Naam: Graeme Beattie en Claire Duffy 
Leeftijd: 36 en 30 
Land: Schotland 

Zelfstandige muziekpromotor en parttimer kunstnijverheid 

Heden 



Graeme Beattie en Claire Duffy wonen 
in het Schotse Edinburgh en verwachten dit 
jaar hun eerste kind. 

Graeme, een 36 jaar oude zelfstandige muziekpromotor, moet toegeven dat hij niet 

bijster veel aan financiële planning doet. Maar met hun eerste kindje op komst, leggen 

Graeme en Claire geld opzij voor deze grote gebeurtenis. Als zelfstandige heeft hij 

onregelmatige inkomsten, vertelt Graeme. “Maar de muziekindustrie is redelijk stabiel 

en gelukkig heb ik inkomsten uit verschillende bronnen, zodat ik nooit te afhankelijk 

ben van één bron. En we zijn niet echt getroffen door de recessie en de kredietcrisis. 

Het was in januari wel wat rustiger, maar het werk trekt alweer aan. Ook zijn we niet zo 

royaal en uitbundig geweest als in het verleden. Ik denk dat bijna iedereen wel wat 

voorzichtiger met zijn geld omgaat.” 

Graeme’s partner, Claire, is 30 jaar oud en werkt parttime in een keramiekatelier. 

Daarnaast maakt zij kleding en accessoires van hergebruikte materialen. Claire vertelt 

dat ze zullen proberen wat geld opzij te zetten voor de toekomst van hun kind. 

“We kijken of we een spaarplan zullen nemen voor de studie van ons kind. We hebben 

“We zullen allemaal wel voorzichtiger 
met ons geld omgaan.” 

Toekomst 

een aantal plannen van de overheid bekeken en die zien er vrij goed uit. Het grootste 

probleem is dat het op dit moment in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks de moeite 

waard is om te sparen. De rente op spaartegoeden is gedaald van 3 à 4 procent tot 

bijna 0 procent”, aldus Claire. 

Noch Graeme, noch Claire hebben al nagedacht over hun pensioenvoorziening. Dat is 

wel het laatste waar hun gedachten op dit moment naar uitgaan. Hun eerste zorg is nu 

om te sparen voor de geboorte van hun kind. Ze willen allebei verlof nemen en omdat 

ze dan geen inkomsten hebben, komt er enige tijd geen geld binnen. “Ik ben ervan 

overtuigd dat we in de toekomst wel zullen nadenken over ons pensioen. Maar op dit 

moment lijkt dat nog zo ver weg. En er is één ding dat we absoluut niet willen, en dat 

zijn polissen of regelingen die we eigenlijk niet nodig hebben. Als we besluiten een 

pensioen te gaan opbouwen, dan zullen we op zoek gaan naar een regeling die bij ons 

en onze levensstijl past”, zegt Graeme. 

Hun belangrijkste zorg is nu het vinden van een passende woning. Op dit moment delen 

Graeme en Claire een huurhuis met een ander stel, omdat een huis kopen te duur is. 

“Toen de banken stonden te springen om een hypotheek te geven, waren de huizen

prijzen absurd hoog. En nu de huizenprijzen eindelijk omlaag gaan, en het dus mogelijk 

zou moeten zijn om een betaalbare passende woning te vinden, is het haast onmogelijk 

om een hypotheek af te sluiten. Het is een ‘Catch 22’ situatie”, besluit Graeme. 
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Naam: Hans van Bochove 

Leeftijd: 58
�
Land: Nederland
�

Heden 
Manager Personeel & Organisatie 



Hans van Bochove is manager Personeel & 
Organisatie bij een computergroothandel 
in Nederland. Hij is getrouwd en heeft twee 
volwassen kinderen. 

Hans werkt sinds 1992 bij zijn huidige werkgever. Volgens zijn zeggen heeft Hans een 

‘redelijk’ bedrijfspensioen. Daarnaast komt hij in aanmerking voor AOW. Zijn vrouw 

Sylvia heeft eveneens pensioen bij haar werkgever opgebouwd. “Mijn pensioen is niet 

zo goed als het had kunnen zijn, omdat ik een paar keer van baan ben veranderd en 

daardoor enkele pensioenbreuken heb opgelopen. Een deel heb ik via mijn hypotheek 

opgelost. Ik denk dan ook wel dat het in orde komt, zolang er geen gekke dingen 

gebeuren.” 

Hans maakt zich wel zorgen over de huidige financiële crisis, omdat een deel van zijn 

pensioengeld op de aandelenmarkt is geïnvesteerd. “Maar een crash op de financiële 

markten wordt over het algemeen gevolgd door een herstel en ik heb nog een paar jaar 

te gaan voordat ik op mijn 65ste met pensioen ga. Het bedrijf waar ik werk is al getroffen 

door de crisis, aangezien onze klanten hun orders voor nieuwe computers uitstellen. Maar 

Toekomst 
“Vertel mij precies wat ik moet weten.” 

het is een goed bedrijf en ik denk dat we ons hoofd wel boven water kunnen houden.” 

Hans denkt verder dat hij en zijn vrouw ook wel geraakt zullen worden door het recente 

besluit van de Nederlandse overheid om pensioenfondsen toe te staan de indexering 

van pensioenen de komende vijf jaar op te schorten. Maar Hans weet dat hij daar weinig 

aan kan doen. “Als het gebeurt, gebeurt het en zit iedereen in hetzelfde schuitje.” 

Als onderdeel van zijn functie ziet Hans toe op het bedrijfspensioenplan van zijn 

werkgever. En hij weet dat er altijd valkuilen zijn. Het grootste probleem, zegt Hans, 

is niet zozeer de pensioenaanbieder, maar de tussenpersoon. “Ik heb ervaren dat een 

tussenpersoon er een aardig rommeltje van kan maken door niet de juiste informatie 

te verschaffen of door ons niet te informeren over wijzigingen als gevolg van 

veranderingen in de wetgeving en dergelijke.” 

De afgelopen paar jaar heeft het publiek minder vertrouwen gekregen in de financiële 

sector in Nederland, zegt Hans. Klanten van de juiste informatie voorzien over hun 

verzekeringspolissen en pensioen zou al enorm helpen om het vertrouwen te 

herstellen, meent hij. “Polissen zijn vaak onduidelijk en nodeloos ingewikkeld. 

Mensen willen precies weten hoe hun pensioen is opgebouwd en hoe hun pensioen 

wordt beïnvloed door wetgeving of marktomstandigheden. En, heel belangrijk, ze 

willen weten hoeveel ze ontvangen op het moment dat ze met pensioen gaan. 

Deze informatie is al een stuk verbeterd de afgelopen jaren en verzekeraars doen het 

zeker beter dan in het verleden. Maar ze moeten nog veel meer doen.” 
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Naam: Dale Hovden 

Leeftijd: 76
�
Land: Verenigde Staten
�

Heden 
Gepensioneerd ingenieur ruimtevaarttechnologie 



Dale Hovden, een gepensioneerd ingenieur 
ruimtevaarttechnologie, is blij dat hij in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw bij zijn werkgever 
een pensioen kon opbouwen. 

Dale Hovden, 76 jaar oud, is gepensioneerd programmamanager van de Amerikaanse 

lucht en ruimtevaartonderneming RockwellCollins. Dat hij nu een goed pensioen heeft, 

is meer een kwestie van geluk dan van weldoordachte planning, vertelt Dale, een militair 

veteraan, die tegenwoordig in Cedar Rapids, Iowa, woont. Hij begon zijn loopbaan bij 

Collins als ingenieur, om vervolgens op te klimmen tot programmamanager. 

“Collins had geen pensioenregeling. Maar toen Rockwell in 1973 Collins overnam, boden 

zij een heel goed pensioen aan. Ik was in de 40 en had zelfs nog nooit over mijn 

pensionering of pensioen nagedacht, totdat Rockwell een zogenoemde 401(k) 

pensioenregeling aanbood. Het kwam er grofweg op neer dat het bedrijf jouw inleg in 

de pensioenregeling verdubbelde. Ik heb het voorstel met beide handen aangegrepen 

en ik ben nu heel erg blij dat ik dat heb gedaan. Als Rockwell er niet was geweest, was 

ik denk ik niet voor mijn 50ste serieus gaan nadenken over een pensioen. Ik moet 

Rockwell daarvoor echt bedanken. Opmerkelijk genoeg komt mijn pensioen nu van 

Toekomst 
“Ik ben blij dat ik een goed pensioen heb.” 

Boeing, omdat deze onderneming de ruimtevaartdivisie van Rockwell heeft 

overgenomen, en daarmee ook de pensioenregeling en andere verplichtingen.” 

Toen Dale, na 32 jaar bij RockwellCollins te hebben gewerkt, gepensioneerd werd, kwam 

dat pensioen goed van pas. Dale en zijn vrouw Mavis, die 50 jaar zijn getrouwd, zijn zeer 

actief. Ze zijn beiden gek op buitenactiviteiten, fanatieke skiërs en ze reizen graag. En na 

een Middellandse Zee cruise, nu twee jaar geleden, zijn ze er wel achter hoe duur reizen 

buiten de Verenigde Staten is. “In de jaren vijftig van de vorige eeuw was ik in Duitsland 

gelegerd en ik kan je verzekeren dat het daar toen een stuk goedkoper was.” 

Dale en zijn vrouw zijn nog niet getroffen door de economische crisis die vorig jaar 

toeslag in de Verenigde Staten. “Tot nog toe is het geen probleem geweest. Gelukkig 

heb ik inkomsten uit verschillende bronnen. Ik heb mijn pensioen, een sociale uitkering 

en inkomsten uit een boerderij die we bezitten. En ik heb ook nogal wat beleggingen. 

Het grootste probleem zou zijn als Boeing mijn pensioenuitkering zou stopzetten, 

omdat dat het belangrijkste onderdeel van mijn inkomen is. Mijn beleggingen, in 

aandelen en obligaties, zouden mij een levenslang inkomen moeten garanderen. 

Laten we maar hopen dat de economie niet nog veel slechter wordt, want anders 

zullen deze beleggingen daar zeker onder te lijden hebben. Ik heb echter goed advies 

gekregen en dat is nu precies wat je van een financiële dienstverlener nodig hebt. 

Dat, en een gezonde dosis eerlijkheid. Op dit moment heb ik geen enkele behoefte 

aan vervelende verrassingen.” 
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Naam: Onkar Ambekar 

Leeftijd: 29
�
Land: India
�

Heden 
Student ‘Artificial Intelligence’ 



Onkar is 29 jaar, komt uit India en is in Nederland 
om te promoveren. 

Onkar Ambekar werkt bij het Amsterdamse Centrum voor Wiskunde & Informatica aan 

zijn promotieonderzoek op het terrein van ‘Artificial Intelligence’. Zoals veel studenten 

denkt Onkar wel na over zijn carrière. Hij vindt het echter nog veel te vroeg om zijn 

toekomst al te plannen. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog niet eens beslist heb wat 

ik ga doen als ik straks klaar ben met mijn studie. Dit is mijn laatste jaar voordat ik kan 

promoveren en daarna ga ik misschien terug naar India. Op dit moment is daar nog 

groei te zien, zeker in mijn sector. Weliswaar heeft de crisis ook in India de economische 

groei afgeremd, maar die is altijd nog zo’n 6% per jaar.” 

Tot nu toe heeft Onkar nog erg weinig gemerkt van kredietcrisis en recessie. “Het 

promotieonderzoek waar ik aan werk, levert me een tamelijk goed salaris op, waarmee 

ik mijn uitgaven wel kan dekken. Ik heb een relatief duur appartement in een mooi deel 

van Amsterdam. Ook reis ik veel. Daardoor is het moeilijk om te sparen.” 

Op dit moment beperkt Onkar zijn verzekeringen tot het hoogst noodzakelijke, 

een ziektekostenverzekering en een reisverzekering. “Via mijn bank heb ik een 

Toekomst 
”Ik reis nogal veel, dus is het moeilijk om te sparen.” 

standaardpakket afgesloten. De reisverzekering is belangrijk omdat ik een of twee keer 

per jaar naar India terugga. Verder heb ik niet zoveel bezittingen die verzekerd moeten 

worden. En gelukkig heb ik geen verplichtingen die ik moet afdekken. Uiteraard kan dat 

veranderen als ik terugkeer naar India, omdat ik daar dan een huis wil kopen. Dan zal ik 

wel allerlei verzekeringen nodig hebben. Ik weet dat mensen denken dat India goedkoop 

is vergeleken met het Westen. Maar wonen in een grote stad als Mumbai is ongelofelijk 

duur, zeker als je een beetje goed wil leven. Dan is het duurder dan Amsterdam.” 

Onkar weet vrijwel zeker dat als zijn carrière wat verder is gevorderd, hij aan financiële 

planning moet. Maar hij gaat er vanuit dat zijn toekomstige werkgever wel een of 

andere pensioenregeling heeft. “Dat is een van de manieren waarop de meeste grote 

bedrijven in India hooggekwalificeerd personeel proberen aan te trekken. En voor het 

overige denk ik dat ik met een beetje hulp wel in staat zal zijn om zelf te beslissen wat 

voor verzekeringen of extra pensioen ik nodig zal hebben. Het belangrijkste is om de 

juiste informatie te verkrijgen. Ik wil niet allerlei polissen afsluiten die ik niet nodig heb.” 
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AEGON biedt producten en diensten aan waarmee mensen hun financiële toekomst kunnen veiligstellen, zowel tijdens 

hun werkzame leven als in de jaren daarna. Alles bij elkaar bedient AEGON meer dan 40 miljoen klanten in Amerika, 

Europa en Azië. 
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informatie
�
2008 

Duidelijke, zorgvuldige, tijdige en 

transparante informatie leveren
�



Geconsolideerde balans van de AEGON Groep 
op 31 december 

2007 
Bedragen in miljoenen EUR Aangepast 1 

ActivA 

2008 

Immateriële activa 5.425 4.894 

Beleggingen 130.481 132.861 

Beleggingen voor rekening van polishouders 105.400 142.384 

Derivaten 8.057 1.616 

Geassocieerde deelnemingen 595 472 

Herverzekeringsactiva 5.013 4.311 

Vorderingen inzake vergoedingen aan personeel 448 387 

Actieve belastinglatenties 1.447 2 

Overlopende kosten en kortingen 12.794 11.488 

Overige activa en vorderingen 7.376 7.274 

Geldmiddelen en kasequivalenten 8.431 

ToTaal acTiva 314.120 

10.223 

287.259 

pAssivA 

Eigen vermogen 6.055 15.151 

Convertible core capital securities 3.000 – 

Overige eigenvermogensinstrumenten 4.699 4.795 

Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders 
van eigen vermogensinstrumenten van aEGoN N.v. 13.754 19.946 

Minderheidsbelangen 6 16 

GroEpsvErmoGEN 13.760 19.962 

Trust passthrough securities 161 143 

Achtergestelde leningen 41 34 

Verzekeringsovereenkomsten 97.377 88.496 

Verzekeringsovereenkomsten met beleggingen voor rekening van polishouders 60.808 78.394 

Beleggingscontracten 36.231 36.089 

Beleggingscontracten met beleggingen voor rekening van polishouders 45.614 63.756 

Derivaten 6.089 2.226 

Langlopende schulden 5.339 6.021 

Voorzieningen 495 293 

Schulden inzake vergoedingen aan personeel 2.080 2.136 

Overlopende omzet 42 50 

Latente belastingverplichtingen 424 1.605 

Overige schulden 18.237 14.458 

Overlopende passiva 457 

ToTaal vErplichTiNGEN 294.158 

ToTaal passiva 314.120 

561 

273.499 

287.259 

AEGON heeft in 2008 zijn onroerende goederen voor eigen gebruik geherrubriceerd. 
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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 

Baten 

2008 

Premieinkomen 22.409 26.900 24.570 

Opbrengst beleggingen 9.965 10.457 10.376 

Vergoedingen en provisies 1.703 1.900 1.665 

Overige opbrengsten 5 14 4 

Totaal omzet 34.082 39.271 

Baten uitgaande herverzekering 

Resultaten uit financiële transacties 

Overige baten 

ToTaal BaTEN 

lasten 

Premies uitgaande herverzekering 

Uitkeringen en verzekeringstechnische lasten 

Winstdeling en kortingen 

Provisies en kosten 

Bijzondere waardeverminderingen en terugnames 

Rentelasten en bijbehorende vergoedingen 

Overige lasten 

ToTaal lasTEN 

Winst vóór aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en belastingen 

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 

Winst/verlies vóór belastingen 

Belastingen 

Nettowinst / verlies 

Aandeel minderheidsbelangen 

NETToWiNsT / vErliEs ToErEKENBaar aaN DE hoUDErs vaN 
EiGEN vErmoGENsiNsTrUmENTEN vaN aEGoN N.v. 

1.633 

- 28.195 

1.571 

- 808 

98 

6.109 

1.113 

526 

1.546 

4.545 

214 

45.576 

1.606 

34.135 

83 

5.939 

117 

474 

181 

42.535 

3.041 

36 

3.077 

- 526 

2.551 

– 

2.551 

36.615 

1.468 

9.397 

11 

47.491 

1.671 

35.267 

133 

6.085 

33 

362 

1 

43.552 

3.939 

32 

3.971 

- 802 

3.169 

– 

3.169 

6 

7.526 

2 

8.611 

- 1.085 

24 

- 1.061 

- 21 

- 1.082 

– 

- 1.082 

Nettowinst en dividend per aandeel 

Gewone nettowinst per aandeel (in EUR per aandeel) 1 - 0,92 1,47 1,87 

Verwaterde nettowinst per aandeel (in EUR per aandeel) 1 - 0,92 1,47 1,86 

Dividend per gewoon aandeel (in EUR per aandeel) 0,62 0,550,30 

Na aftrek van preferent dividend en couponrente op perpetuele leningen. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht van de AEGON Groep 
voor het jaar eindigend op 31 december 

Bedragen in miljoenen EUR 2008 
2007 

Aangepast 1 
2006 

Aangepast 1 

Winst vóór belasting - 1.061 3.077 3.971 

Resultaten uit financiële transacties 28.195 - 4.545 - 9.397 

Afschrijving en amortisatie 1.691 1.446 1.916 

Bijzondere waardeverminderingen 1.113 73 33 

Winst uit geassocieerde deelnemingen - 24 - 36 - 32 

Overige 133 7 

aanpassingen voor niet-geldelijke posten - 2.929 - 7.473 

52 

31.027 

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen 4.349 4.046 1.354 

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen voor rekening van polishouders - 24.556 7.809 12.086 

Overlopende passiva 3.689 - 2.069 2.729 

Overlopende activa - 1.792 - 629 - 3.119 

Vrijval reserve kasstroomafdekking 306 25 - 130 

mutaties in overlopende posten - 18.004 9.182 12.920 

Aankoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) - 56.394 - 70.156 - 63.980 

Aankoop derivaten - 843 - 701 - 1.009 

Verkoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) 51.055 67.148 64.043 

Verkoop derivaten 1.045 - 324 855 

Nettoaankoop beleggingen voor rekening van polishouders - 2.563 - 4.866 - 5.361 

Nettomutatie in onderpand gegeven kasmiddelen - 22 - 577 5.774 

Nettoaankoop geldmarktbeleggingen - 2.658 - 1.256 - 1.623 

Kasstroommutaties in niet in de winst opgenomen operationele posten - 10.380 - 10.732 - 1.301 

Betaalde belastingen - 437 - 98 - 442 

Overige posten 160 208 

NETToKassTroom UiT opEraTioNElE acTiviTEiTEN - 1.340 7.883 

178 

1.323 

AEGON heeft in 2008 zijn onroerende goederen voor eigen gebruik geherrubriceerd. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht van de AEGON Groep 
voor het jaar eindigend op 31 december > VERVOLG 

Bedragen in miljoenen EUR 

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

Aankoop van apparatuur en onroerende goederen voor eigen gebruik 

Aankoop dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen, exclusief geldmiddelen 

Verkoop apparatuur 

Verkoop dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen, exclusief geldmiddelen 

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen 

Overige posten 

NETToKassTroom UiT iNvEsTEriNGs- EN BElEGGiNGsacTiviTEiTEN 

Uitgifte aandelenkapitaal 

Uitgifte van convertible core capital securities 

Uitgifte perpetuele leningen 

Uitgifte en inkoop eigen aandelen 

Opbrengst TRUPS, achtergestelde leningen en langlopende schulden 

Aflossing van perpetuele leningen 

Aflossing TRUPS, achtergestelde leningen en langlopende schulden 

Betaald dividend 

Betaalde coupons perpetuele leningen 

Overige posten 

NETToKassTroom UiT fiNaNciEriNGsacTiviTEiTEN 

NETToToENamE / -afNamE GElDmiDDElEN EN KasEqUivalENTEN 2 

Netto geldmiddelen en kasequivalenten begin van het jaar 

Effecten van valutawijzigingen 

NETTo GElDmiDDElEN EN KasEqUivalENTEN EiNDE vaN hET jaar 

2008 

- 12 

6 

- 398 

- 36 

1.461 

2.386 

- 265 

9.506 

2007 
Aangepast 1 

- 10 

- 85 - 81 

- 461 - 2.625 

150 33 

–	 9 

4	 7 

- 12 

- 2.679 

–	 1 

3.000 – 

– 745 

- 217 - 1.439 

4.876	 4.872 

- 114 – 

- 5.134 - 3.986 

- 660 - 668 

- 254 - 235 

11 

- 699 

- 4.718 

7.385	 12.391 

- 288 

7.385 

2006 
Aangepast 1 

- 10 

- 71 

- 143 

22 

11 

4 

- 41 

- 228 

2 

– 

638 

- 262 

1.554 

– 

- 2.109 

- 471 

- 204 

- 22 

- 874 

6.781 

6.068 

- 458 

12.391 

1 AEGON heeft in 2008 zijn onroerende goederen voor eigen gebruik geherrubriceerd. 
2	� In de nettotoename/afname van de geldmiddelen en kasequivalenten zijn de volgende posten inbegrepen: ontvangen rente (2008: EUR 8.614 miljoen; 

2007: EUR 8.715 miljoen en 2006: EUR 9.458 miljoen), ontvangen dividend (2008: EUR 925 miljoen; 2007: EUR 886 miljoen en 2006: EUR 1.192 miljoen) 
en betaalde rente (2008: EUR 356 miljoen; 2007: EUR 422 miljoen en 2006: EUR 411 miljoen). 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Bezoldigingen
�

Korte termijn 
Bezoldiging leden en voormalige leden periodieke betalingen Prestatiegebonden 

van de raad van Bestuur Pensioen
Bedragen in duizenden EUR Salaris Overige 3 Contant 4 Aandelen 5 premies Totaal 
2008 

Alexander R. Wynaendts 865 14 301 175 220 1.575
 

Joseph B.M. Streppel 763 15 238 207 195 1.418
 

Donald J. Shepard 244 1 1.157 3.161 396 115 5.073 

ToTaal 1.872 1.186 3.700 778 530 8.066 

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 575 2 13 697 – 186 1.471 

ToTaal 2.625 1.412 5.833 – 869 10.739 

1 De heer Shepard had een salaris van USD 1 miljoen. In april 2008 trad hij terug als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON. 
Zijn salaris over 2008 betreft slechts de eerste vier maanden van het jaar. 

2 De salarissen over 2006 en 2007 voor de heren Wynaendts, Streppel en van der Werf bevatten de gebruikelijke winstdeling en fiscaal begunstigd 
spaarloon voor Nederlandse medewerkers. 

3	� Overige periodieke betalingen betreffen aanvullende bezoldigingselementen, zoals het werkgeversdeel van de sociale lasten. Aan de heer Shepard zijn 
bovendien kosten vergoed en bezoldigingen 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. Het bedrag van de heer Wynaendts in 2006 bevat tevens een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en de kosten van levens
onderhoud in verband met zijn tijdelijke detachering bij AEGON USA. 

4	� De prestatiegebonden contante bezoldigingen voor 2008 hebben betrekking op het STI Plan 2007 in het kader van het bezoldigingsbeleid voor leden 
van de Raad van Bestuur dat in april 2007 is goedgekeurd door de aandeelhouders. Overeenkomstig het STI Plan voor de jaren 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 2005 en 2006 zijn de 
betreffende contante bonussen voor de jaren 2005 en 2006 in respectievelijk 2006 en 2007 uitbetaald. In aanvulling op het STI Plan had de heer 
Shepard recht op een aanvullende bezoldiging gelijk aan 0,1% van de nettowinst van AEGON N.V. volgens de vastgestelde jaarrekening. Het bedrag in de 
tabel voor 2008 is gebaseerd op de nettowinst over 2007 zoals gerapporteerd in de 2007 IFRS jaarrekening. Het bedrag in de tabel voor 2006 en 2007 
is op overeenkomstige wijze gebaseerd op de nettowinst over 2005 en 2006. 

5	� De leden van de Raad van Bestuur ontvingen aandelen in april 2008, overeenkomstig de bepalingen van de LTI regeling 2005. 
Het aantal aandelen voor ieder bestuurslid bedroeg: de heer Shepard 38.542, de heer Streppel 20.169 en de heer Wynaendts 17.066. Deze zijn 
omgerekend tegen de aandelenkoers van 22 april 2008 van EUR 10,275. De leden van de Raad van Bestuur ontvingen deze aandelen in april 2007, 
overeenkomstig de door hen gemaakte keuze onder het STI Plan 2003. Het aantal 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 inflatie 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. 

Leden van de Raad van Bestuur hebben geen recht op lange

of kortetermijnbezoldigingen over het financiële jaar 2008 

op basis van het door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders goedgekeurde bezoldigingsbeleid. 

96 



1 

1 

De twee tabellen hieronder geven het aantal voorwaardelijk 

toegekende aandelen en opties weer, dat gebaseerd is op de 

LTI regelingen voor de financiële jaren vóór 2008. 

Totaaloverzicht van voorwaardelijke 
toegekende aandelen 

Datum 
toekenning 

Aantal 
aandelen 

per 
1 januari 

2008 

Aantal 
aandelen 

toegekend 
in 2008 

Aantal 
aandelen 

onvoor
waardelijk 
geworden 

in 2008 

Aantal 
aandelen 

vervallen/ 
opgegeven 

in 2008 

Aantal 
aandelen 

per 31 
december 

2007 
Referentie

periode 

Alexander R. Wynaendts 22-apr-05 17.066 17.066 – 2005 – 2007 

26-apr-06 11.769 11.769 1 2006 – 2008 

24-apr-08 18.506 18.506 2007 

Joseph B.M. Streppel 22-apr-05 20.169 20.169 – 2005 – 2007 

26-apr-06 13.909 13.909 1 2006 – 2008 

Donald J. Shepard 

24-apr-08 16.278 16.278 2007 

22-apr-05 38.542 38.542 – 2005 – 2007 

26-apr-06 26.213 26.213 1 2006 – 2008 

24-apr-08 50.092 50.092 2007 

Deze aandelen zullen slechts voor 75% tot uitkering komen. 

Totaaloverzicht 
van voorwaardelijke 
toegekende opties 

Datum 
toekenning 

Aantal 
opties per 

1 januari 
2008 

Aantal 
opties 

toegekend 
in 2008 

Aantal 
opties 

onvoor
waardelijk 
geworden 

in 2008 

Aantal 
opties 

vervallen/ 
opgegeven 

2008 

Aantal 
opties 
per 31 

december 
2008 

Uitoefen
prijs 

Referentie
periode 

Alexander R. Wynaendts 22-apr-05 34.132 34.132 – 9,91 2005 – 2007 

26-apr-06 67.789 67.789 1 14,55 2006 – 2008 

Joseph B.M. Streppel 22-apr-05 40.338 40.338 – 9,91 2005 – 2007 

26-apr-06 80.115 80.115 1 14,55 2006 – 2008 

Donald J. Shepard 22-apr-05 77.084 77.084 – 9,91 2005 – 2007 

26-apr-06 150.989 150.989 1 14,55 2006 – 2008 

Deze opties zullen slechts voor 75% tot uitkering komen. 

Het aantal voorwaardelijk toegekende aandelen en opties 

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

tevens de uitoefenprijs van de opties. Informatie omtrent de 

reële waarde van de voorwaardelijk toegekende aandelen wordt 

verstrekt in het jaar dat de aandelen onvoorwaardelijk worden 

en omtrent de opties wanneer deze worden uitgeoefend. 
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share appreciation rights en aandelen aEGoN N.v. 
gehouden door actieve leden van de raad van Bestuur 

Datum 
toe

kenning 

Aantal 
rechten/ 

opties per 
1 januari 

2008 

Aantal 
rechten/ 

opties 
toegekend 

in 2008 

Aantal 
rechten/ 

opties uit
geoefend 

in 2008 

Aantal 
rechten/ 

opties 
vervallen/ 

opge
geven in 

2008 

Aantal 
rechten/ 

opties 
per 31 

december 
2008 

Aantal uit
oefenbare 

rechten/ 
opties 

Uit
oefenprijs 

EUR 

Aandelen 
AEGON 

per 31 
december 

2008 

10-mrt-02 40.000 1 40.000 40.000 26,70Alexander R. 
Wynaendts 10-mrt-03 50.000 1 50.000 50.000 6,30 

16-mrt-04 50.000 50.000 50.000 10,56 

22-apr-05 34.132 34.132 34.132 9,91 35.383 

Joseph B.M. 10-mrt-02 50.000 50.000 50.000 26,70 

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

22-apr-05 40.338 40.338 40.338 9,91 46.173 

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

Het aantal aandelen van ieder lid van de Raad van Bestuur zoals hypothecaire lening groot EUR 608.934 tegen ongewijzigde 

vermeld in de tabel overschrijdt voor geen van de leden 1% van voorwaarden en de heer Wynaendts vier hypothecaire leningen 

het totale uitstaande aandelenkapitaal op de balansdatum. Op voor in totaal EUR 1,485,292 met rentevoeten van respectieve

de balansdatum hadden de volgende leden van de Raad van lijk 4,1%, 4,3%, 4,4% en 5,4%, waarvan er twee in 2008 zijn 

Bestuur leningen van AEGON of van een aan AEGON begonnen. Overeenkomstig de contractsbepalingen zijn in 2008 

gerelateerde onderneming: de heer Streppel een 5% geen aflossingen ontvangen. 

Bezoldiging leden en voormalige leden van de raad van commissarissen 
In EUR 2007 2006 

Dudley G. Eustace 84.500 79.000 

Irving W. Bailey. II 85.203 68.750 56.669 

Antony Burgmans (vanaf 25 april 2007) 63.000 39.718 – 

Cecelia Kempler (vanaf 23 april 2008) 45.673 – – 

Shemaya Levy 72.000 59.000 65.000 

Karla M.H. Peijs (vanaf 25 april 2007) 50.417 30.718 – 

Robert J. Routs (vanaf 23 april 2008) 40.673 – – 

Willem F.C. Stevens 73.000 71.750 73.000 

Kornelis J. Storm 45.942 47.500 46.250 

Ben van der Veer (vanaf 1 oktober 2008) 18.000 – – 

Dirk P.M. Verbeek (vanaf 23 april 2008) 33.481 – – 

Leo M. van Wijk 

2008 
77.000 

48.750 47.500 

ToTaal acTiEvE lEDEN 450.686 367.419 

51.185 

655.574 

René Dahan (tot 23 april 2008) 18.900 64.500 59.500 

O. John Olcay (tot 23 april 2008) 22.054 66.250 65.000 

Toni Rembe (tot 23 april 2008) 18.137 57.000 60.000 

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

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

ToTaal 638.436 576.288 

– 

714.665 
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Met ingang van 1 januari 2005 is een drieledige structuur 

ingevoerd voor de bezoldiging van de Raad van 

Commissarissen: 

��Een basisvergoeding (voor het lidmaatschap van de 

Raad van Commissarissen); 

��Een aanvullende vergoeding (voor het lidmaatschap van 

een Committee); 

��Een aanwezigheidsvergoeding voor daadwerkelijk 

bijgewoonde commissievergaderingen. 

Leden van de Raad van Commissarissen hebben geen 

aandelenopties of share appreciation rights in AEGON N.V. 

per 31 december 2008. 

In 2008 is een bedrag van EUR 7.000 betaald aan de heer 

Docters van Leeuwen, het voorgestelde lid van de Raad van 

Commissarissen, wiens benoeming ter goedkeuring zal worden 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

op 22 april 2009. De werkgeversbijdrage in de zorgverzeke

ringswet die is betaald voor Nederlandse leden van de Raad 

van Commissarissen is niet opgenomen in de tabel op de 

vorige pagina. 

Door leden van de raad van commissarissen gehouden gewone aandelen 
Aandelen AEGON per 31 december 2007 2006 

Irving W. Bailey, II 29.759 29.759 

Cecelia Kempler (vanaf 23 april 2008) 15.968 n.a. n.a. 

Karla M.H. Peijs (vanaf 23 april 2007) 1.400 900 n.a. 

Kornelis J. Storm 226.479 276.479 276.479 

Ben van der Veer (vanaf 1 oktober 2008) 

2008 
29.759 

n.v.t. n.v.t. 

ToTaal 307.138 306.238 

1.407 

275.013 

Het aantal aandelen van leden van de Raad van Commissarissen 

heeft betrekking op de periode dat zij lid zijn van de Raad van 

Commissarissen. 
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Contactinformatie
�

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 89 56 

Fax: 070 344 84 45 

Email: gcc@aegon.com 

aNalisTEN EN BElEGGErs 

Telefoon: 070 344 83 05 


Email: ir@aegon.com
�
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