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Voor Aegon was 2015 een jaar van nieuwe samenwerkingsverbanden, 
desinvesteringen en groei. Hieronder volgt een overzicht van een aantal 
belangrijke gebeurtenissen.

Overzicht 2015

Januari
Pensioenfonds Optas 
De Nederlandse rechter bepaalt, op 
verzoek van Aegon en de havensector, 
dat het beklemde vermogen moet 
worden ontklemd uit het voormalige 
havenarbeiderspensioenfonds Optas. 
In 2014 was er al een schikking bereikt 
in een geschil over de omvorming van 
Optas tot een verzekeringsmaatschappij, 
die in 2007 door Aegon werd overgenomen.

Februari
Samenwerking met 
La Banque Postale
Aegon Asset Management 
en La Banque Postale (LPB) 
besluiten om in Frankrijk 
samen beleggingsproducten 
te gaan ontwikkelen en 
verkopen. Na afronding van 
de transactie in juni neemt 
Aegon Asset Management 
een belang van 25% in 
LBP Asset Management.

Maart
Terugtrekking uit Franse 
levensverzekeringsmarkt
De verkoop van Aegon’s belang van 35% 
in La Mondiale Participations aan 
La Mondiale voor € 350 miljoen wordt 
afgerond. De opbrengst is toegevoegd 
aan de kapitaalbuffer, waardoor onze 
solvabiliteit verbeterde. 

Snellere schadeafhandeling 
dankzij beeldmateriaal
Aegon Nederland begint een proef 
waarbij klanten hun schade live in beeld 
kunnen brengen met hun smartphone, 
tablet of laptop.
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September
Sterkere positie in pensioenmarkt
Door de overname van een onderdeel van 
Mercer dat beschikbare-premieregelingen 
administreert, groeit het aantal pensioen-
deelnemers van Transamerica en stijgt 
het geadministreerd vermogen met 
$ 71 miljard. 

Juli
Verkoop Clark Consulting
Aegon USA, LLC bereikt overeenstemming met 
Greenspoint Capital en The Newport Group over de 
verkoop van Clark Consulting, het distributiebedrijf 
voor Bank-Owned levensverzekeringen (BOLI) 
in de VS, voor $ 177,5 miljoen (€ 160 miljoen).

Verkoop Canadese levensverzekeringsactiviteiten
Aegon rondt de verkoop van zijn Canadese levens-
verzekeringsactiviteiten aan Wilton Re voor 
C$ 600 miljoen (€ 428 miljoen) af, met een 
boekverlies van C$ 1,1 miljard (€ 0,8 miljard).

 

November
G-SII
De Financial Stability Board (FSB) merkt Aegon aan als mondiale 
systeemrelevante verzekeraar (G-SII), samen met acht andere 
verzekeringsmaatschappijen die als ‘too big to fail’ gelden. 

Nieuwe Chief Risk Officer
Aegon benoemt Allegra van Hövell-Patrizi per 1 januari 2016 
tot Chief Risk Officer en lid van de Management Board.

Gedekte obligaties
Aegon plaatst voor het eerst € 750 miljoen aan Conditional  
Pass-Through Covered Bonds (gedekte obligaties met hoogwaardige 
Nederlandse woninghypotheken als onderpand) met een looptijd 
van vijf jaar en een rendement van 0,267%.

Augustus
Samenwerking Aegon en Merrill Lynch
Aegon’s Amerikaanse dochter Transamerica 
Retirement Solutions lanceert samen met 
Merrill Lynch een pensioenregeling voor 
werknemers, waarmee de vermogens-
beheerder de mogelijkheden voor   
non-profitorganisaties kan uitbreiden.

Uitbreiding distributie VS
Aegon’s Amerikaanse dochter Transamerica 
breidt de samenwerking met Edward Jones 
uit om haar pensioenoplossingen aan 
bedrijven in de hele VS te kunnen aanbieden.
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Pensioenen
Aegon biedt particuliere en collectieve 
(bedrijfs)pensioenen aan in Brazilië, 
Nederland, Oekraïne, Spanje, het VK 
en de VS. Ook bieden wij particuliere 
pensioenen aan in China, Duitsland, 
India, Japan, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Tsjechië en Turkije en 
bedrijfspensioenen in Hongarije. 

In 2015 werd bijna 15% van onze omzet 
gerealiseerd via directe verkoop. 

Wij hebben wereldwijd bijna 30 miljoen klanten, 
vooral via onze belangrijkste merken, Aegon 
en Transamerica.

Wij hebben ruim € 700 miljard aan vermogen 
voor de financiering van aan klanten uit te 
betalen pensioenen, levensverzekeringen 
en andere uitkeringen.

Wereldwijd hebben wij meer dan 31.500 
medewerkers. Een nog veel groter aantal 
mensen is voor hun inkomen van ons afhankelijk, 
zoals leveranciers en ondersteunend personeel.

30 miljoen

15%

€707 miljard

31.530

Dit is Aegon
Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer 
behoort Aegon tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. 
Het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag. Onze historie gaat terug tot 
het midden van de negentiende eeuw, toen twee ambtenaren geld bijeen 
brachten om te zorgen dat mensen hun familieleden waardig 
konden begraven. Ruim 170 jaar later staan onze klanten 
nog altijd centraal bij alles wat we doen.

Verzekeringen
Omdat wij ruimschoots aan de wensen 
van onze klanten willen voldoen, komen 
innovaties vaak in direct overleg met 
hen tot stand. Klanten gaven 
bijvoorbeeld aan dat ze hun producten 
online willen kunnen kopen en beheren. 
Het aantal Aegon-bedrijven dat online 
diensten aanbiedt, is sinds 2012 
gestegen van 53% naar 95%.

Wij bieden een breed pakket verzekerings -
producten aan, uiteenlopend van levens-
verzekeringen tot arbeids ongeschikt heids-
verzekeringen en inkomensbescherming. 
De verkoop van ongevallen-, ziekte-
kosten- en schadeverzekeringen steeg 
in 2015 tot meer dan € 1,04 miljard.

 

6

Dit is Aegon



Vermogensbeheer
Aegon Asset Management is een 
wereldwijd actieve vermogens-
beheerder. Op basis van onze ervaring 
met beleggingsbeheer helpen wij 
mensen gedurende hun hele leven 
financiële zekerheid te bereiken. 
Voor particulieren bieden wij 
beleggings producten aan als 
onderdeel van onze pensioen- 
en verzekeringsoplossingen maar 
ook los. Daarnaast richten we 
ons op institutionele klanten, 
zoals pensioenfondsen.

Landen waar wij actief zijn
• Australië 
• Brazilië 
• China 
• Duitsland
• Frankrijk 
• Hongarije 
• Hongkong 

• Ierland 
• India 
• Indonesië 
• Japan 
• Mexico 
• Nederland
• Oekraïne 

• Polen 
• Portugal 
• Roemenië 
• Singapore
• Slowakije 
• Spanje 
• Thailand 

• Tsjechië
• Turkije
• VK
• VS

Aegon
Sinds de totstandkoming van Aegon 
door de fusie van twee Nederlandse 
verzekeringsmaatschappijen in 1983 
zijn wij sterk gegroeid. Ons doel is echter 
altijd dezelfde gebleven, namelijk om 
klanten te helpen gedurende hun hele 
leven financiële zekerheid te bereiken.

Onze partners
Aegon heeft over de hele wereld 
samenwerkingsverbanden gesloten, 
onder meer in China, India, Mexico, 
Brazilië en Japan. In 2015 hebben we 
ons aandeel in Aegon Life Insurance 
in India – waarin we samen met 
Bennett, Coleman en Company Limited 
participeren – vergroot tot 49%. In juni 
2015 is onze joint venture in China 
(voorheen Aegon CNOOC) omgedoopt 
tot Aegon THTF Life Insurance Company 
Limited, aangezien onze voormalige 
partner CNOOC is vervangen door 
Tsinghua Tongfang Co. Ltd. In Frankrijk 
zijn we een samenwerkingsverband 
aangegaan met La Banque Postale Asset 
Management en onze samenwerking 
met de Spaanse Banco Santander is in 
2015 uitgebreid naar Portugal.

Aegon Direct & Affinity  
Marketing Services 
ADAMS (Aegon Direct & Affinity 
Marketing Services Asia), ons direct-
marketingbedrijf in Zuidoost-Azië, 
biedt onze zakenpartners en hun 
klanten verzekeringsoplossingen, 
uiteenlopend van innovatief product-
ontwerp tot customer analytics, 
marketing, multichannel-distributie 
en schadebeheer. 

Verkochte activiteiten in 2015
Aegon heeft de verkoop van zijn 
Canadese levensverzekerings-, 
vermogens beheer- en beleggings-
fondsactiviteiten (Transamerica Life 
Canada) afgerond. Wij behouden in 
Canada wel een agentennetwerk onder 
de merknaam World Financial Group (WFG).

In Frankrijk hebben wij de verkoop van ons 
35%-belang in La Mondiale Participations 
aan La Mondiale afgerond. In de VS hebben 
wij onze aandelen in Clark Consulting 
verkocht aan Greenspoint Capital en 
The Newport Group.

Kapitaal
Per 1 januari 2016 bevond Aegon zich 
met een Solvency II-ratio van ongeveer 
160% aan de bovenkant van de beoogde 
bandbreedte van 140-170%. De toezicht-
houders hebben toestemming gegeven 
om deels het interne model te hanteren 
voor het berekenen van het Solvency II-
kapitaal. De succesvolle implementatie 
van de Solvency II-kapitaalregels was 
een belangrijke opgave. Een verlaging 
van de kapitaalintensiteit van de 
activiteiten droeg bij aan een toename 
van de operationele vrije kasstroom van 
onze bedrijfsonderdelen. Het kapitaal-
overschot op de holding steeg van 
€ 1,2 miljard eind 2014 naar € 1,4 miljard 
eind 2015.
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Sterker de 
toekomst in
Alex Wynaendts, CEO van Aegon, 
vertelt over 2015 en dat het tempo 
van veranderingen omhoog moet.

Alex
Wynaendts
CEO Aegon
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Hoe zou u het jaar samenvatten? 
2015 was een druk jaar waarin verandering 
een constante was. Als ik kijk naar de 
omgeving waarin wij opereren dan zie ik 
dat de vergrijzing zich in de hele wereld 
voordoet en dat overheden en werkgevers 
zich in een steeds hoger tempo terugtrekken 
als aanbieders van pensioenzekerheid. 
Als onderneming springen wij steeds meer 
in dat gat, met producten en diensten waar 
mensen behoefte aan hebben. Daardoor 
krijgen wij in de maatschappij en de economie 
een grotere rol en verantwoordelijkheid.

Alle medewerkers van Aegon mogen trots 
zijn op wat we het afgelopen jaar hebben 
bereikt. Er was een groot aantal hoogte
punten, zoals de succesvolle afronding van 
de voorbereidingen voor Solvency II, maar 
ook het sluiten van een aantal belangrijke 
distributieovereenkomsten, waardoor we 
nu miljoenen nieuwe klanten van dienst 
kunnen zijn. Maar het jaar was zeker niet 
zonder uitdagingen. Vanuit financieel 
oogpunt ben ik teleurgesteld dat de winst 
enigszins is achtergebleven bij de 
verwachtingen, maar ik ben ervan overtuigd 
dat we de juiste maatregelen hebben 
getroffen om sterker de toekomst in te 
gaan. Maar ik ben vooral heel tevreden over 
hoe de uitvoering van onze strategie overal 
verloopt. Niet alleen onze traditionele 
bedrijven doen het goed, maar ook veel 
van onze vernieuwende initiatieven, zoals 
het online platform Retiready in het VK, 
internetbank Knab in Nederland, en het 
creëren van een consistente klantervaring 
in de VS door Transamerica. 

 

“ Mensen willen 
een eenvoudige 
oplossing en 
een betrouwbaar 
advies, en dat 
is precies wat 
wij bieden.”

Aegon heeft onlangs zijn kapitaalpositie 
onder Solvency II bekendgemaakt. 
Wat betekent de nieuwe regelgeving 
voor Aegon en voor de sector als geheel? 
Om te beginnen ben ik blij dat we, dankzij 
een goed beheer en een verstandige 
allocatie van ons kapitaal, per einde 2015 
een sterke solvabiliteit van ongeveer 160% 
konden realiseren. De voorbereidingen 
voor de nieuwe regelgeving, die op 
1 januari 2016 van kracht is geworden, 
waren voor Aegon en andere bedrijven in 
onze sector een enorme klus. Honderden 
collega’s zijn daar jarenlang mee bezig 
geweest. Beleggers hebben positief 
gereageerd, maar een sterke kapitaalpositie 
is natuurlijk vooral goed voor onze klanten, 
want zij kunnen er dan op vertrouwen dat 
we onze beloften zullen waarmaken. 

Veel veranderingen bij Aegon zijn 
gericht op digitalisering. Waarom staat 
dit zo hoog op de agenda? 
Dat is heel eenvoudig: de digitale 
transformatie van Aegon – zowel voor als 
achter de schermen – moet worden door
gezet, zodat we wendbaarder worden, 
wereldwijd beter met onze miljoenen klanten 
kunnen communiceren en kosten kunnen 
besparen. Daarom is onze strategie erop 
gericht dat we er zo snel mogelijk voor 
moeten zorgen dat elke klant bij ons 
terecht kan op de manier die hij of zij wil. 
Bij ingewikkeldere producten en diensten 
is er ook telefonisch of persoonlijk contact 
met klanten mogelijk, zodat we de betrouw 
bare bron van informatie, begeleiding en 
advies kunnen zijn waar klanten om vragen. 
Voor eenvoudigere producten en diensten 
geldt dat steeds meer mensen liever alles 
via hun telefoon, tablet of computer regelen 
– net zoals ze online bankieren of shoppen. 
Wij willen in die behoefte voorzien. 

Kan Aegon dus ook leren van Facebook, 
Uber of LinkedIn? 
Absoluut. En dat is ook precies wat we doen. 
Voor mij is de belangrijkste les dat het om 
cultuur gaat. We moeten namelijk onze 
denk en werkwijzen blijven aanpassen om 
verder te komen. Als je vroeger een idee had, 
moest je een lange adem hebben: eerst een 
business case op papier zetten, dan een 
risicoanalyse maken, dan de diverse opties 
bekijken, en tot slot nadenken over de 
benodigde middelen, ITsystemen 

ontwikkelen, enzovoorts. Als je nu op 
die manier te werk zou gaan, is je idee al 
achterhaald voordat je bent begonnen. 
Innovatief zijn betekent niet dat je één 
geweldig idee hebt. Het is een kwestie van 
vallen en opstaan, van steeds nieuwe dingen 
proberen, je steeds afvragen: ‘Is er een betere 
manier om dit te doen?’ De meest succesvolle 
sociale startups snappen wat hun gebruikers 
willen, en ze begrijpen ook hoe belangrijk 
het is om een cultuur te creëren waarin 
ideeën en innovaties kunnen floreren. 
De verzekeringsbranche staat niet bekend om 
haar veranderingsgerichtheid, maar ik ben 
er trots op dat we bij Aegon aardig op weg 
zijn naar zo‘n positieve ‘kan wél’houding.

Haalt u uw inspiratie ook van elders? 
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ook 
van ervaringen buiten onze sector te leren. 
Neem bijvoorbeeld de reisbranche. De tijd 
dat reisbureaus feitelijk tussenpersonen 
waren bij wie je een vliegticket kon kopen, 
ligt ver achter ons. De reisbranche heeft 
de afgelopen jaren echt een gedaante
verwisseling ondergaan. Het is geen 
verrassing dat juist die organisaties overeind 
zijn gebleven die zichzelf naar een hoger 
plan hebben getild en hun klanten 
specialistisch zijn gaan bieden. Net als 
voor reizen geldt ook voor pensioenen, 
verzekeringen of andere financiële 
producten dat mensen tegenwoordig 
toegang hebben tot een enorme hoeveelheid 
informatie op internet. Maar ze hebben 
behoefte aan eenvoudige oplossingen 
en betrouwbare adviezen, en die kunnen 
wij hun bieden.

Maar inspiratie krijg je niet alleen door naar 
anderen te kijken. Wij hebben bijvoorbeeld 
zelf een venturefonds van $ 135 miljoen 
opgezet, en niet alleen omdat het een goede 
belegging is. Als we investeren in innovatieve 
startups die relevant voor ons zijn, kunnen 
we van hen leren en met hen samenwerken. 
Verder hebben we een Center of Excellence 
for Digital opgezet, dat moet helpen om de 
schat aan ervaring die in de hele onderneming 
aanwezig is beter te benutten, best practices 
uit te wisselen en het tempo van de 
veranderingen op te voeren.

Een initiatief in 2015 dat ik vanuit zakelijk én 
persoonlijk perspectief bijzonder inspirerend 
vond, waren de Global Aegon Awards. 
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Eén idee of initiatief van een collega of team 
kan immers een enorm positief effect hebben 
binnen de hele onderneming. 

Hoe blijft u persoonlijk op de hoogte van 
de veranderende behoeften van klanten? 
In mijn functie als CEO is er niets zo 
belangrijk als weten wat onze klanten en 
potentiële klanten willen en nodig hebben, 
dus dat heeft voor mij de hoogste prioriteit. 
Ik ga dan ook regelmatig bij onze klanten
contactcentra langs, want de beste manier 
om de wensen van klanten te leren kennen, 
is door mee te luisteren met onze klanten
service. Ook essentieel is dat je een goed 
team om je heen hebt, met mensen die 
ervaring hebben in allerlei sectoren. Ik hecht 
grote waarde aan de inzichten van mijn 
collega’s, dus ook indirect leer ik veel over 
de veranderende klantbehoeften. En, last 
but not least, ik ben zelf ook klant bij Aegon. 
Daardoor zie ik dingen dus niet alleen vanuit 
zakelijk perspectief, maar ook vanuit het 
perspectief van de klant. 

Hoe belangrijk is het voor Aegon om 
een verantwoorde onderneming te zijn? 
Uitermate belangrijk, en wel om twee 
redenen. Ten eerste verwacht de samen
leving dat wij een positieve bijdrage leveren. 
Klanten willen alleen te maken hebben met 
een bedrijf dat correct handelt. Ten tweede 
willen al onze medewerkers, inclusief ikzelf, 
en ook onze toekomstige collega’s, werken 
voor een bedrijf dat een positieve bijdrage 
levert aan de maatschappij. Uit onze werk
nemersenquête blijkt dat onze medewerkers 
trots zijn op de bijdrage die onze producten 
en diensten leveren aan de financiële 
zekerheid voor klanten, op onze thought 
leadership op het gebied van vergrijzing 
en pensioenvraagstukken, en op het feit 
dat we een verantwoorde belegger zijn. 
Een goed voorbeeld van onze visie op 
verantwoord beleggen is onze recente 
investering in een Duits windmolenpark. 
Het is meer dan een symbolische investering 
om de aarde te beschermen; het gaat ook 
om het juiste rendement. 

Vanwaar dat sterke accent op 
thought leadership? 
Ons doel is om mensen te helpen gedurende 
hun hele leven financiële zekerheid te 
bereiken, maar daarvoor moeten ze wel 
eerst begrijpen hoe belangrijk dat is. Via het 
Transamerica Center for Retirement Studies 
en het Center for Longevity and Retirement 
steken we tijd en geld in onderzoek en 
bewustmaking, niet alleen in de gehele 
samenleving maar ook onder beleidsmakers 
en de media. Het feit dat we werden 
uitgenodigd op het Witte Huis om onze visie 
op pensioenen te geven, bevestigt volgens 
mij dat we worden erkend en gerespecteerd 
om onze expertise op dit gebied. Het is zó 
belangrijk om de boodschap over te brengen, 
om mensen ervan te doordringen dat ze nu 
iets moeten doen om straks voorbereid te 
zijn op hun oude dag – bijvoorbeeld door als 
twintiger al te gaan sparen en niet pas als 
dertiger. Een dak boven je hoofd, voldoende 
te eten en zekerheid over je pensioen zijn 
allemaal grondrechten. Maar de laatste 
wordt vaak vergeten en heeft voor veel 
mensen niet zo veel prioriteit. Dat moeten 
we veranderen.

Hoe denkt u dat Aegon er over vijf jaar 
uit zal zien? 
In 2020 zal Aegon beslist een meer digitale, 
meer efficiënte, meer duurzame en vooral 
een meer klantgerichte organisatie zijn. 
Sommige trends die vandaag de dag 
bepalend zijn voor onze sector – zoals 
toenemende regelgeving en de verschuiving 
naar individuele verantwoordelijkheid – 
zullen ook in de toekomst de veranderingen 
blijven sturen, maar er zullen ook nieuwe 
trends bij komen. Wat niet zal veranderen, 
zijn ons doel, onze waarden, en het nakomen 
van de beloften die we aan onze klanten doen. 

“ Onze strategie is erop gericht dat we er zo 
snel mogelijk voor moeten zorgen dat elke 
klant bij ons terecht kan op de manier die hij 
of zij wil.”

“In 2020 zal Aegon een meer 
digitale, meer efficiënte, 
meer duurzame en vooral 
een meer klantgerichte 
organisatie zijn.”

Pensioendeelnemers

 
4,7 miljoen

 
3,7 miljoen

 
1,9 miljoen

€1,9 miljard
Ons onderliggend resultaat 
vóór belastingen over 2015 
was € 1,9 miljard, een toename 
van 4% ten opzichte van 2014.
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Deze onderwerpen hebben niet alleen 
invloed op onze activiteiten, resultaten 
en reputatie, maar ook op ons vermogen 
om waarde te blijven creëren voor onze 
stakeholders. Wij bespreken deze materiële 
thema’s en gebruiken ze bij het uitzetten 
van onze strategische koers. 

Om onze materiële thema’s vast te stellen, 
vragen wij al onze stakeholders en ook ons 
senior management om input. Wij vinden 
alle stakeholders belangrijk, maar toch 
hanteren wij een zwaardere weging voor 
groepen die wij als essentieel voor het 
succes van ons bedrijf en onze strategie 
beschouwen, bijvoorbeeld onze klanten. 
De laatste jaren verschuiven we van een 
productgericht bedrijf naar een klantgericht 
bedrijf – en daarmee zijn we goed op weg.

Nieuwe technologie en digitale transformatie 
behoren tot de belangrijkste materiële 
thema’s. Dat was in voorgaande jaren ook 
al het geval, maar het belang hiervan is 

volgens onze stakeholders toegenomen 
en de Management Board onderschrijft deze 
opvatting. Nieuwe technologie en digitale 
transformatie behoort zelfs tot de top drie 
van materiële thema’s voor Aegon. Wij zien 
dit als een topprioriteit; in het kader van 
onze nieuwe, begin 2016 bekend gemaakte 
strategie is dan ook besloten om deze 
digitale transformatie te versnellen.

Deze Review is ons vijfde geïntegreerde 
jaaroverzicht en is bedoeld voor al onze 
klanten, medewerkers, zakenpartners, 
beleggers en andere stakeholders. Hierin 
schetsen wij de omgeving waarin we 
opereren en de weg die we de komende 
jaren willen bewandelen. Daarnaast willen 
we hierin aan stakeholders laten zien hoe 
belangrijk goede prestaties op de aspecten 
milieu, maatschappij en governance zijn om 
duurzame financiële waarde te kunnen creëren. 

Aegon Management Board

Ieder jaar doorlopen we een heel traject om vast te stellen welke thema’s 
voor ons en voor onze stakeholders het belangrijkst zijn – de onderwerpen 
waarvan wij denken dat ze de komende drie tot vijf jaar bepalend zijn voor 
de toekomst van ons bedrijf. Die gelden als onze materiële thema’s.

“ Klanten behoren tot 
onze belangrijkste 
stakeholders en 
staan centraal 
in onze besluit-
vorming.”

Management Board verklaring 
betreffende materiële  
thema’s en doelgroepen
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De omgeving 
waarin wij 
opereren
Wij varen een duidelijke koers doordat wij onderzoek doen naar trends en 
maatschappelijke indicatoren die van invloed (kunnen) zijn op onze bedrijfsvoering.

Strengere  
kapitaaleisen Nieuwe technologie 

en digitale  
transformatie
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Meer financiële 
regelgeving

Transparante 
producten en 
diensten

Nieuwe technologie 
en digitale 
transformatie

Lage rente

Strengere 
kapitaaleisen

De nieuwe kapitaaleisen moeten 
de consument beter beschermen, 
maar er zijn nog onduidelijkheden.

De rente is sinds de 
jaren veertig van de 
vorige eeuw niet meer 
zó lang zó laag geweest. 

Digitale technologie 
zorgt voor nieuwe kansen – 
én nieuwe risico’s.

In veel van onze markten 
zien we een forse 
verzwaring van de 
financiële regelgeving.

Eenvoud ligt vanuit financieel oogpunt voor 
de hand en verkoopt beter. Tegelijkertijd 
moeten we ook rekening houden  
met onze concurrenten, willen 
wij onze klanten de beste  
oplossing kunnen bieden.

In het eerste deel van deze Review bekijken we de omgeving waarin wij opereren. 
Daarbij gaan we vooral in op de thema’s die zowel door het management als door 
onze stakeholders als meest materieel zijn aangemerkt; deze kunnen zowel 
binnen als buiten onze directe invloedssfeer liggen. Wij leggen uit om welke 
thema’s het gaat, welke invloed ze op Aegon hebben en hoe wij daarmee omgaan.

Kennismaking met de 
omgeving waarin wij opereren
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Vergrijzing en 
demografische 
veranderingen

Economische en 
financiële onzekerheid 

Dienstverlening aan de klant

Transparante producten 
en diensten

Strengere 
kapitaaleisen 

voor verzekeraars

Meer financiële 
regelgeving

Nieuwe technologie en 
digitale transformatie

Aantrekken 
en vasthouden 

van talent

Lage rente

Gegevensbescherming

Vertrouwen van 
publiek in de 
financiële sector

Betrokkenheid 
en motivatie van 

medewerkers Interne 
risicocultuur

Maatschappelijke en 
milieueffecten van beleggingen

Verantwoord belastinggedrag

Diversiteit en 
gelijke kansen

Klimaat
verandering

Maatschappelijke 
betrokkenheid en 

beleggingen

Handhaving van 
normen voor 
tussenpersonen

Mensen
rechten

Verantwoorde 
bedrijfsreorganisatie

Directe controle

Aegon heeft hier 
volledige controle over.

Gedeelde controle

Controle hierover wordt 
gedeeld met of 
uitgeoefend via een 
andere onderneming, 
organisatie of derde. 

Sterke invloed

Aegon kan hierop invloed 
uitoefenen binnen zijn 
eigen bedrijven en 
waardeketen.

Enige invloed

Aegon kan hierop invloed 
uitoefenen, maar alleen 
binnen de eigen bedrijfs
onderdelen (niet elders 
in de waardeketen).

Geen invloed

Aegon heeft hier weinig 
of geen controle over 
of invloed op. 

Mogelijkheid om te sturen of te beïnvloeden
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Belang voor Aegon

Materialiteit en de invloed op ons 
en onze stakeholders
Wij zijn een internationale werkgever met 
meer dan 31.500 werknemers. Als financiële 
dienstverlener bedienen we bijna 30 miljoen 
klanten. In 2015 zijn we bovendien 
aangemerkt als mondiale systeemrelevante 
verzekeraar (GSII). In principe kunnen wij 
als onderneming dus invloed uitoefenen op 
zeer veel mensen, bedrijven en markten. Wij 
willen dat onze bijdrage aan de samenleving 
positief uitvalt. Voorwaarde hiervoor is dat 
wij voortdurend weten en bijhouden wat 
voor ons en onze stakeholders van materieel 
belang is. Daarom voeren wij een open 
dialoog met hen. Elke dag overleggen wij 
met klanten, beleggers en medewerkers. 
Via allerlei kanalen gaan wij ook met andere 
stakeholders in gesprek, zoals toezicht
houders, overheden en maatschappelijke 
organisaties. Daarnaast voeren we jaarlijks 
een analyse uit om onze meest materiële 
thema’s vast te stellen. ’Dat zijn die thema’s 
waarvan wij denken dat ze op de lange 
termijn aanzienlijke invloed zullen of 
kunnen hebben op onze winstgevendheid, 
activiteiten of reputatie. 

Materiële thema’s worden eerst geïnventari
seerd aan de hand van interne discussies en 
doorlopende feedback van onze stakeholders. 
Ook kijken we wat de discussiepunten zijn 
in de media en onder wetenschappers en 
analisten. Op basis van deze input toetsen 
wij de materialiteit via een enquête, die 
onafhankelijk wordt uitgevoerd door 
adviesbureau Steward Redqueen. 

In deze enquête vragen we naar de mening 
van een brede, evenwichtig samengestelde 
en representatieve groep stakeholders, 
waaronder klanten, medewerkers, beleggers, 
maatschappelijke ondernemingen en 
academici. Dit jaar gaven ruim 400 personen 
van 33 verschillende organisaties en 
11 verschillende stakeholdergroepen hun 
mening over wat volgens hen de belangrijkste 
thema’s zijn voor Aegon. Vervolgens hebben 
ons senior management en onze Raad van 
Commissarissen hetzelfde gedaan. 

In onderstaande materialiteitsmatrix staat 
de mening van het senior management 
weergegeven op de horizontale as en die 
van onze stakeholders op de verticale as. 

Materialiteit is een onderliggend kernbegrip 
van de grondslagen van het Global 
Reporting Initiative en vormt de basis voor 
onze verslaggeving. 

Alle thema’s in de materialiteitsmatrix kunnen 
onze activiteiten in principe beïnvloeden en in 
deze Review komen ze allemaal in meerdere 
of mindere mate aan de orde. Wij nemen 
alle thema’s in de materialiteitsmatrix zeer 
serieus. Uit de positionering van een thema 
in de matrix mag niet worden afgeleid dat 
Aegon bepaalde aspecten verwaarloost. 
Zo besteden wij zorgvuldig aandacht aan 
mensenrechten, verantwoord belastinggedrag 
en de handhaving van normen voor 
tussenpersonen. In deze Review leggen 
we echter het accent op de zeven thema‘s 
die door het senior management en de 
stakeholders als ‘meest materieel’ zijn 
aangemerkt. Dienstverlening aan de klant 
en het aantrekken en vasthouden van talent 
zijn thema’s die in dit verslag herhaaldelijk 
aan bod komen. De overige vijf thema’s 
zijn aangemerkt als kerntrends in onze 
bedrijfsomgeving en komen afzonderlijk 
aan de orde op pagina 1617. 

Voor de weging die is gehanteerd voor de meningen van diverse stakeholdergroepen, verwijzen wij naar het Supplement bij deze Review, 
te vinden op aegon.com/Integratedreports.
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De meest materiële thema’s  
in onze bedrijfsomgeving
Hieronder volgt een overzicht van de vijf kerntrends die 
wij als materieel ervaren voor onze bedrijfsomgeving.

Waar gaat het om? Wat zijn de kansen? Wat zijn de risico’s? Hoe gaan we daarmee om?

Nieuwe technologie en 
digitale transformatie

Nieuwe technologie en digitalisering bieden voortdurend nieuwe 
kansen in ons leven. Zo worden producten eenvoudiger, directer en 
transparanter en ook makkelijker in het beheer. Dit is niet anders in 
de financiële sector, waar de online financiële dienstverlening een 
enorme vlucht heeft genomen. Steeds meer consumenten willen 
levensverzekeringen en pensioenen op dezelfde manier kunnen 
kopen als andere producten en diensten. Nieuwe technologieën 
bieden kansen voor nieuwe én zowel gevestigde spelers om 
financiële diensten aan te bieden en marktaandeel te veroveren, 
via onlinelevensverzekeringen, apps/mobiele oplossingen en 
financiële dashboards.

De komst van nieuwe ‘disruptive players’ is onvermijdelijk. 
Het toegenomen datagebruik vergroot ook het risico van inbreuken 
op de bescherming en beveiliging van gegevens. Tegelijkertijd zien 
wij volop kansen. Dankzij de digitalisering kunnen wij klanten 
rechtstreeks benaderen met persoonlijk relevante diensten en 
kunnen wij efficiënter opereren.

We zijn onze activiteiten actief aan het digitaliseren. De focus ligt op beter contact 
met klanten, zodat ze bij ons terecht kunnen via het kanaal van hun voorkeur 
(‘omnichannel’); op beter inzicht in onze klanten door middel van dataanalyse; en op 
het stroomlijnen van onze activiteiten door middel van digitalisering. Om deze 
transformatie te kunnen doorvoeren, nemen we nieuwe mensen aan en worden 
bestaande medewerkers bijgeschoold.
Ook zijn we onze interne structuren aan het aanpassen om de aanwezige kennis en 
ervaring optimaal te kunnen benutten via het Global IT Office, het onlangs opgerichte 
Center of Excellence for Digital en de Digital Transformation Council. Digitale 
transformatie vormt een kernelement van onze bedrijfsstrategie.

Strengere kapitaaleisen Sinds begin 2016 gelden er in Europa nieuwe kapitaaleisen voor 
verzekeraars. Dit is de grootste verandering sinds 1973, toen 
Solvency I werd ingevoerd. De nieuwe regels, bekend onder de 
naam Solvency II, moeten de consument meer bescherming bieden, 
omdat verzekeraars het door hen aan te houden kapitaal moeten 
afstemmen op hun risicoprofiel. Zo wordt de kans kleiner dat een 
verzekeraar zijn verplichtingen jegens klanten niet meer kan nakomen.

Aegon is voorstander van Solvency II. Als de nieuwe regels goed 
worden toegepast, verwachten wij een verbetering van het 
risicobeheer, het bestuur en de transparantie binnen de sector, 
wat uiteindelijk ook moet leiden tot een betere bescherming van 
de consument.

Inmiddels hebben wij Solvency II ingevoerd en voldoen wij aan de vereisten. 
Begin 2016 is onze solvabiliteitsratio geschat op ongeveer 160%, wat aan de 
bovenkant van de beoogde bandbreedte ligt.

Lage rente De rente blijft hardnekkig laag en heeft zich nog niet hersteld 
van de scherpe daling tijdens de financiële crisis. Om de groei 
te stimuleren, hanteren centrale banken wereldwijd historisch 
lage rentetarieven.

Door de lage rente lopen de kosten van garanties op en neemt het 
aanbod van traditionele producten af, omdat ze te duur en te 
riskant worden, en verschuift het accent naar producten waarbij 
klanten (bijv. deelnemers aan een pensioenregeling) het 
beleggingsrisico dragen. Onze omzet zal voor een groter deel 
afhangen van minder kapitaalintensieve, maar potentieel 
volatielere winsten uit feeproducten. Dit biedt wel weer kansen 
om werkgevers en werknemers te adviseren over wat ze het beste 
met hun pensioenkapitaal kunnen doen.

Om de risico’s te beperken, zorgen we voor een optimale afstemming tussen onze 
activa en passiva. Dit wordt asset-liability matching genoemd – een belangrijk element 
binnen ons kapitaalbeheer. Ook is er bewust voor gekozen om naar verhouding een 
kleiner deel van het resultaat uit rentespreads te laten komen en een groter deel uit 
fees. Daarnaast hebben we ons gewapend tegen een sterke rentestijging in de 
toekomst door de risico’s af te dekken. Bovendien hebben we van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om schulden tegen een lagere rente te herfinancieren.

Transparante producten 
en diensten

Hoewel de financiële sector de laatste jaren weer aan geloof
waardigheid heeft gewonnen, hebben veel aanbieders in de nasleep 
van de financiële crisis van 2008 nog te maken met een algemeen 
gebrek aan vertrouwen. Naast de concrete vrees dat aanbieders 
failliet kunnen gaan, zijn er ook nog steeds serieuze zorgen over 
zaken als moreel gedrag, prijs/kwaliteitsverhouding, de vraag of 
een product doet wat het belooft, de kwaliteit van de dienstverlening, 
transparantie en een eerlijke behandeling. Om het vertrouwen van 
de samenleving en de klant terug te krijgen, is niet alleen een 
cultuuromslag in de sector nodig, maar ook meer transparantie en 
openheid over hoe producten en diensten in elkaar zitten.

Maar ondanks dit gebrek aan vertrouwen in de sector hebben 
klanten toch een betrouwbare partner nodig om financiële 
zekerheid op te bouwen voor later. Wereldwijd zien we daarom dat 
pensioenvoorbereiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de overheid, de financiële sector en in toenemende mate ook de 
klant aan het worden is. Dat betekent dat klanten behoefte krijgen 
aan andere, betere en misschien zelfs meer producten en 
diensten, maar ook dat wij ons als financiële dienstverlener 
moeten openstellen voor het opbouwen van een sterke relatie 
met klanten, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds voordeel.

We hebben een eerlijke behandeling van klanten tot een essentieel onderdeel van 
onze cultuur gemaakt. Een van de belangrijkste maatregelen was de invoering van 
uitgangspunten voor marktgedrag in ons organisatiebrede beheersingskader voor 
operationele risico’s. Deze uitgangspunten geven aan hoe wij onze producten 
ontwikkelen, van een prijs voorzien, op de markt brengen en verkopen. Zo willen wij 
garanderen dat klanten altijd producten krijgen die aan de verwachtingen voldoen. 
Ook is ons advies aan klanten altijd gebaseerd op hun behoeften, doelstellingen en 
omstandigheden. Wij erkennen het belang van transparante communicatie over onze 
producten en diensten en doen er alles aan om klanten vóór, tijdens en na aanschaf 
van een product of dienst van heldere informatie te voorzien. In elke fase van het 
traject willen wij zo veel mogelijk duidelijkheid geven.

Meer financiële 
regelgeving

De financiële sector heeft de laatste jaren heel wat nieuwe regel
geving op zich af zien komen. In het VK zijn forse hervormingen 
doorgevoerd, waarbij belemmeringen zijn weggenomen en spaarders 
meer keuze kregen. In het VK en Nederland mag over bepaalde 
producten geen provisie meer worden betaald aan tussenpersonen. 
Dat is een hele stap voor een sector die van oudsher steunt op de 
verkoop via tussenpersonen. In de VS heeft de DoddFrank Act 
geleid tot grote veranderingen in de financiële regelgeving. In een 
aantal Centraalen OostEuropese landen is het pensioenstelsel 
feitelijk genationaliseerd. En Aegon is in november 2015 aangemerkt 
als Global Systemically Important Insurer (GSII). Dit kan betekenen 
dat we onder scherper toezicht komen te staan, maar wij verwachten 
niet dat dit beperkingen zal opleveren voor ons kapitaalgebruik.

Wij opereren in een sterk gereguleerde sector. Wijzigingen in de 
regelgeving kunnen dan ook een fors effect hebben, onder meer 
op onze productprijzen en verkoopmethoden, ons risicobeheer en 
de organisatie van ons bedrijf. Wijzigingen kunnen beperkingen 
opleveren, maar ook nieuwe markten openen.

Wij hebben veel geïnvesteerd om aan alle bestaande en nieuwe regels te voldoen. 
Zowel wij als onze toezichthouders hebben het belang van onze klanten voor ogen, 
hoewel we soms van mening verschillen over de manier waarop we dat kunnen 
waarborgen. Ook werken we nauw met onze toezichthouders samen, zowel recht
streeks als via brancheorganisaties, om te zorgen dat regels doeltreffend maar niet 
onnodig inefficiënt zijn.
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Nieuwe technologie en 
digitale transformatie

Nieuwe technologie en digitalisering bieden voortdurend nieuwe 
kansen in ons leven. Zo worden producten eenvoudiger, directer en 
transparanter en ook makkelijker in het beheer. Dit is niet anders in 
de financiële sector, waar de online financiële dienstverlening een 
enorme vlucht heeft genomen. Steeds meer consumenten willen 
levensverzekeringen en pensioenen op dezelfde manier kunnen 
kopen als andere producten en diensten. Nieuwe technologieën 
bieden kansen voor nieuwe én zowel gevestigde spelers om 
financiële diensten aan te bieden en marktaandeel te veroveren, 
via onlinelevensverzekeringen, apps/mobiele oplossingen en 
financiële dashboards.

De komst van nieuwe ‘disruptive players’ is onvermijdelijk. 
Het toegenomen datagebruik vergroot ook het risico van inbreuken 
op de bescherming en beveiliging van gegevens. Tegelijkertijd zien 
wij volop kansen. Dankzij de digitalisering kunnen wij klanten 
rechtstreeks benaderen met persoonlijk relevante diensten en 
kunnen wij efficiënter opereren.

We zijn onze activiteiten actief aan het digitaliseren. De focus ligt op beter contact 
met klanten, zodat ze bij ons terecht kunnen via het kanaal van hun voorkeur 
(‘omnichannel’); op beter inzicht in onze klanten door middel van dataanalyse; en op 
het stroomlijnen van onze activiteiten door middel van digitalisering. Om deze 
transformatie te kunnen doorvoeren, nemen we nieuwe mensen aan en worden 
bestaande medewerkers bijgeschoold.
Ook zijn we onze interne structuren aan het aanpassen om de aanwezige kennis en 
ervaring optimaal te kunnen benutten via het Global IT Office, het onlangs opgerichte 
Center of Excellence for Digital en de Digital Transformation Council. Digitale 
transformatie vormt een kernelement van onze bedrijfsstrategie.

Strengere kapitaaleisen Sinds begin 2016 gelden er in Europa nieuwe kapitaaleisen voor 
verzekeraars. Dit is de grootste verandering sinds 1973, toen 
Solvency I werd ingevoerd. De nieuwe regels, bekend onder de 
naam Solvency II, moeten de consument meer bescherming bieden, 
omdat verzekeraars het door hen aan te houden kapitaal moeten 
afstemmen op hun risicoprofiel. Zo wordt de kans kleiner dat een 
verzekeraar zijn verplichtingen jegens klanten niet meer kan nakomen.

Aegon is voorstander van Solvency II. Als de nieuwe regels goed 
worden toegepast, verwachten wij een verbetering van het 
risicobeheer, het bestuur en de transparantie binnen de sector, 
wat uiteindelijk ook moet leiden tot een betere bescherming van 
de consument.

Inmiddels hebben wij Solvency II ingevoerd en voldoen wij aan de vereisten. 
Begin 2016 is onze solvabiliteitsratio geschat op ongeveer 160%, wat aan de 
bovenkant van de beoogde bandbreedte ligt.

Lage rente De rente blijft hardnekkig laag en heeft zich nog niet hersteld 
van de scherpe daling tijdens de financiële crisis. Om de groei 
te stimuleren, hanteren centrale banken wereldwijd historisch 
lage rentetarieven.

Door de lage rente lopen de kosten van garanties op en neemt het 
aanbod van traditionele producten af, omdat ze te duur en te 
riskant worden, en verschuift het accent naar producten waarbij 
klanten (bijv. deelnemers aan een pensioenregeling) het 
beleggingsrisico dragen. Onze omzet zal voor een groter deel 
afhangen van minder kapitaalintensieve, maar potentieel 
volatielere winsten uit feeproducten. Dit biedt wel weer kansen 
om werkgevers en werknemers te adviseren over wat ze het beste 
met hun pensioenkapitaal kunnen doen.

Om de risico’s te beperken, zorgen we voor een optimale afstemming tussen onze 
activa en passiva. Dit wordt asset-liability matching genoemd – een belangrijk element 
binnen ons kapitaalbeheer. Ook is er bewust voor gekozen om naar verhouding een 
kleiner deel van het resultaat uit rentespreads te laten komen en een groter deel uit 
fees. Daarnaast hebben we ons gewapend tegen een sterke rentestijging in de 
toekomst door de risico’s af te dekken. Bovendien hebben we van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om schulden tegen een lagere rente te herfinancieren.

Transparante producten 
en diensten

Hoewel de financiële sector de laatste jaren weer aan geloof
waardigheid heeft gewonnen, hebben veel aanbieders in de nasleep 
van de financiële crisis van 2008 nog te maken met een algemeen 
gebrek aan vertrouwen. Naast de concrete vrees dat aanbieders 
failliet kunnen gaan, zijn er ook nog steeds serieuze zorgen over 
zaken als moreel gedrag, prijs/kwaliteitsverhouding, de vraag of 
een product doet wat het belooft, de kwaliteit van de dienstverlening, 
transparantie en een eerlijke behandeling. Om het vertrouwen van 
de samenleving en de klant terug te krijgen, is niet alleen een 
cultuuromslag in de sector nodig, maar ook meer transparantie en 
openheid over hoe producten en diensten in elkaar zitten.

Maar ondanks dit gebrek aan vertrouwen in de sector hebben 
klanten toch een betrouwbare partner nodig om financiële 
zekerheid op te bouwen voor later. Wereldwijd zien we daarom dat 
pensioenvoorbereiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de overheid, de financiële sector en in toenemende mate ook de 
klant aan het worden is. Dat betekent dat klanten behoefte krijgen 
aan andere, betere en misschien zelfs meer producten en 
diensten, maar ook dat wij ons als financiële dienstverlener 
moeten openstellen voor het opbouwen van een sterke relatie 
met klanten, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds voordeel.

We hebben een eerlijke behandeling van klanten tot een essentieel onderdeel van 
onze cultuur gemaakt. Een van de belangrijkste maatregelen was de invoering van 
uitgangspunten voor marktgedrag in ons organisatiebrede beheersingskader voor 
operationele risico’s. Deze uitgangspunten geven aan hoe wij onze producten 
ontwikkelen, van een prijs voorzien, op de markt brengen en verkopen. Zo willen wij 
garanderen dat klanten altijd producten krijgen die aan de verwachtingen voldoen. 
Ook is ons advies aan klanten altijd gebaseerd op hun behoeften, doelstellingen en 
omstandigheden. Wij erkennen het belang van transparante communicatie over onze 
producten en diensten en doen er alles aan om klanten vóór, tijdens en na aanschaf 
van een product of dienst van heldere informatie te voorzien. In elke fase van het 
traject willen wij zo veel mogelijk duidelijkheid geven.

Meer financiële 
regelgeving

De financiële sector heeft de laatste jaren heel wat nieuwe regel
geving op zich af zien komen. In het VK zijn forse hervormingen 
doorgevoerd, waarbij belemmeringen zijn weggenomen en spaarders 
meer keuze kregen. In het VK en Nederland mag over bepaalde 
producten geen provisie meer worden betaald aan tussenpersonen. 
Dat is een hele stap voor een sector die van oudsher steunt op de 
verkoop via tussenpersonen. In de VS heeft de DoddFrank Act 
geleid tot grote veranderingen in de financiële regelgeving. In een 
aantal Centraalen OostEuropese landen is het pensioenstelsel 
feitelijk genationaliseerd. En Aegon is in november 2015 aangemerkt 
als Global Systemically Important Insurer (GSII). Dit kan betekenen 
dat we onder scherper toezicht komen te staan, maar wij verwachten 
niet dat dit beperkingen zal opleveren voor ons kapitaalgebruik.

Wij opereren in een sterk gereguleerde sector. Wijzigingen in de 
regelgeving kunnen dan ook een fors effect hebben, onder meer 
op onze productprijzen en verkoopmethoden, ons risicobeheer en 
de organisatie van ons bedrijf. Wijzigingen kunnen beperkingen 
opleveren, maar ook nieuwe markten openen.

Wij hebben veel geïnvesteerd om aan alle bestaande en nieuwe regels te voldoen. 
Zowel wij als onze toezichthouders hebben het belang van onze klanten voor ogen, 
hoewel we soms van mening verschillen over de manier waarop we dat kunnen 
waarborgen. Ook werken we nauw met onze toezichthouders samen, zowel recht
streeks als via brancheorganisaties, om te zorgen dat regels doeltreffend maar niet 
onnodig inefficiënt zijn.

Nieuwe technologie en 
digitale transformatie 
vormen zowel een kans als 
een bedreiging. Technologie 
kan helpen om producten 
eenvoudiger, directer, 
transparanter en handiger 
maken. We moeten voor
bereid zijn op de komst van 
nieuwe ‘disruptive players’ 
en zorgen dat onze bedrijfs
cultuur, ITbeveiliging, de 
bescherming van klant
gegevens, klantanalyse 
en HR daartegen 
opgewassen zijn.

0%
Mocht een rente van 0% de ‘nieuwe 
norm’ worden, dan is dat een serieuze 
bedreiging voor de pensioenzekerheid. 
Er ligt dan ook een belangrijke taak 
voor de financiële sector om zich 
te mengen in het beleidsdebat over 
de gevolgen van de lage rente. Wij 
kunnen een bron van informatie zijn en 
onze klanten adviseren en begeleiden.

~160%
Gezien de risicogebaseerde principes waarop 
onze Solvency II-ratio van ongeveer 160% 
is gebaseerd, zouden klanten weer het 
vertrouwen moeten hebben dat wij in staat 
zijn om onze toezeggingen gestand te doen.
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Onze onderzoekscentra (het Aegon Center for Longevity 
and Retirement, het Transamerica Center for Retirement 
Studies en het Transamerica Center for Health Studies) 
vormen een rijke bron van informatie. Op basis van die 
informatie nemen wij onze besluiten en beoordelen 
wij de gevolgen van demografische veranderingen 
voor onze activiteiten, klanten en medewerkers. 

Bewustzijn creëren

Sinds 2012 doen wij wereldwijd onderzoek 
naar langer leven, vergrijzing en pensioen
voorbereiding en publiceren wij jaarlijks 
een van de omvangrijkste pensioenstudies 
ter wereld. Onze uitgebreide Retirement 
Readiness Survey is gebaseerd op de 
antwoorden van 16.000 mensen in 
vijftien landen.

Met de oprichting van het Aegon Center for 
Longevity and Retirement (ACLR) in 2015 
hebben wij onze inspanningen verdubbeld 
om klanten levenslange financiële zekerheid 
te bieden, en laten we zien hoeveel belang 
wij hechten aan pensioenonderzoek. Naast 
onderzoeksrapporten heeft het ACLR onder 
meer rekentools ontwikkeld om mensen 
bewuster te maken van de noodzaak van 
pensioenplanning. Maar het ACLR produceert 
ook infographics en videoclips voor kinderen, 
waarin uitgelegd wordt wat een pensioen is 
en om hen te laten ervaren hoe het is om 
oud te zijn. 

Gerenommeerde partners
Het ACLR werkt samen met gerenommeerde 
partners op het gebied van langer leven en 
pensioen, zoals de Leyden Academy on 
Vitality and Ageing en de Global Coalition on 
Aging. Vanuit Den Haag werkt het ACLR nauw 
samen met het Transamerica Center for 
Retirement Studies (TCRS), dat al 16 jaar 
voorlichting geeft in de VS over trends, 
knelpunten en kansen rond sparen en 
pensioenplanning.

In 2015 zijn onder meer de volgende 
rapporten verschenen: Inspiring a World of 
Habitual Savers – The Aegon Retirement 

Readiness Survey 2015, Homemakers Are 
Not Off the Hook – How Should They Be 
Planning for Retirement?, The New Flexible 
Retirement, the 16th annual Transamerica 
Retirement Survey, a Compendium of 
Findings about American Workers, 
Retirement Throughout the Ages: 
Expectations, and The Current State of 
Retirement: Pre-Retiree Expectations and 
Retiree Realities. 

Verder kwam in 2015 het programma 
‘Financial Planning in the Shadow of 
Dementia’ tot stand voor financiële 
adviseurs. In februari 2016 werd dit beloond 
met de allereerste Global Aegon Award 
for Best Community Engagement. 

Vrouwen en pensioenopbouw 
Wij zoeken zo veel mogelijk aansluiting bij 
andere organisaties om vrouwen bewuster 
te maken van de noodzaak om pensioen 
op te bouwen. In maart 2015 hebben we 
de krachten gebundeld met internationaal 
adviesbureau Accenture en WE Connect 
International, een wereldwijd netwerk van 
ruim vijftig organisaties en mensen die zich 
inzetten voor de economische emancipatie 
van vrouwen. Aegon heeft een voorlichtings
middag georganiseerd voor vrouwelijke 
ondernemers over bedrijfsuitbreiding en 
pensioenvoorzieningen.

Ruim 90 deelnemers luisterden 
geïnteresseerd naar de presentatie van 
Catherine Collinson, directeur van het ACLR 
en voorzitter van het TCRS, over het belang 
van pensioenplanning, vooral voor 
ondernemers, zzp’ers en vrouwen.

Demografische 
veranderingen
Op dit moment is 12% van de 
wereldbevolking ouder dan 60 jaar 
en in 2050 zal dat percentage zijn 
gestegen tot 22%. In de hoge
inkomenslanden zullen kinderen 
die nu worden geboren, veelal hun 
100e verjaardag nog meemaken, en 
dankzij armoedebestrijding, betere 
voeding en medische kennis stijgt de 
levensverwachting ook in lage en 
middeninkomenslanden. Wereldwijd 
zal de behoefte aan financiële zekerheid 
voor later dus alleen maar toenemen.

Daar komt bij dat overheden en werk
gevers zich steeds meer terugtrekken 
uit de pensioenvoorziening, maar ook 
maatschappelijke veranderingen zorgen 
voor een verschuiving. Door het toe
nemende aantal zzp’ers en flexibele 
arbeidsregelingen en contracten 
moeten steeds meer mensen zelf in 
hun financiële behoeften voor een 
steeds langere oude dag voorzien.

Bovendien blijkt uit het rapport ‘The 
New Flexible Retirement’ dat mensen 
anders tegen hun pensioen zijn gaan 
aankijken. Zo gaan ze ervan uit dat ze na 
hun pensioen blijven doorwerken, maar 
dan korter of flexibel. De huidige realiteit 
weerspiegelt dit nog niet.

De uitdaging voor ons als bedrijf 
is om overheden, werkgevers en 
burgers voor te lichten over mogelijke 
pensioentekorten en daarbij rekening 
te houden met de verschillende 
snelheden waarmee onze diverse 
markten zich ontwikkelen. Wij zullen in 
toenemende mate als thought leader 
moeten fungeren – via onze uitgebreide 
onderzoeksprogramma’s en Retirement 
Readinessrapporten en ook door verder 
te werken aan een vertrouwensrelatie 
met ons groeiende klantenbestand.

De uitdaging
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Afstemmen op 
de vergrijzing

Als belangrijkste demografische trend noemen wetenschappers vaak de vergrijzing, 
die een gevolg is van een verbeterde gezondheidszorg, dalende geboortecijfers 
en armoedebestrijding. Al ruim tien jaar wijst Aegon op de impact daarvan op de 
samenleving en op individuele burgers: zonder de juiste voorzorgsmaatregelen worden 
mensen ouder dan hun pensioen toelaat.

Aegon publiceert niet alleen de jaarlijkse Retirement Readiness Survey en andere 
studies, onderzoeken en peilingen over consumentengedrag en gezondheid, maar 
bundelt via het Aegon Center for Longevity en Retirement (ACLR) ook onderzoek 
uit Europa en Azië over vergrijzing en pensioenen. Het ACLR werkt samen met het 
Transamerica Institute in Los Angeles, Californië. Dit is een particuliere stichting 
bestaande uit het Transamerica Center for Retirement Studies en het Transamerica 
Center for Health Studies.

Catherine Collinson, oprichter/voorzitter van het Transamerica Institute en directeur 
van het Center for Longevity and Retirement: “Wij willen iedereen een waardige 
oude dag bezorgen.” Zij werkt onder meer mee aan het wekelijkse radioprogramma 
‘Clearpath: Your Roadmap to Health and Wealth’ op WYPR, een National Public 
Radionieuwszender in Baltimore. Het programma is wereldwijd te beluisteren via een 
podcast en geeft inmiddels al voor het derde jaar adviezen op het gebied van lang leven, 
financiële kennis, gezondheidszorg en pensioenvoorbereiding.

“ Ons hart ligt bij onderzoek doen, 
voorlichting geven en input leveren voor 
de internationale dialoog over vergrijzing, 
langer leven en pensioenzekerheid.” 

22% 
van de wereldbevolking is in 2050 
ouder dan 60, bijna tweemaal 
zo veel als in 2015 (12%).

16.000 
mensen uit 15 landen, waaronder 
medewerkers en gepensioneerden, 
namen in 2015 deel aan de 
Retirement Readiness Survey.

5,9 
is het cijfer dat uit de Aegon Retirement 
Readiness Index naar voren komt voor 
de mate waarin mensen wereldwijd 
op hun pensioen zijn voorbereid 
(op een schaal van 1 tot 10).

Catherine Collinson, 
directeur van het Aegon 
Center for Longevity 
and Retirement en 
voorzitter van het 
Transamerica Institute
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Onze 
strategie
Wij willen mensen helpen gedurende hun 
hele leven financiële zekerheid te bereiken. 
Dit doel is opgenomen in onze strategie, 
maar is al van oudsher het centrale 
uitgangspunt voor alles wat we doen.
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In 2010 hebben we onze strategische 
doelstellingen vastgelegd: strengthen 
customer loyalty, pursue operational 
excellence, empower employees en optimize 
portfolio. De afgelopen vijf jaar hebben 
we ons bedrijf getransformeerd, onze 
balans fors versterkt, de vrije kasstroom 
na aftrek van holdingkosten verdubbeld 
en bedrijfsonderdelen verkocht die niet 
bijdroegen aan ons doel of niet binnen ons 
risicoprofiel pasten.

Door de uitbreiding van onze feeactiviteiten 
hebben we sinds 2010 een gemiddelde 
jaarlijkse verkoopgroei van 12% gerealiseerd, 
in digitale bedrijfsmodellen geïnvesteerd en 
zijn we distributieovereenkomsten en joint 
ventures aangegaan met sterke partners. 
Daarnaast is het aantal pensioenklanten 
gestegen van zes naar elf miljoen en hebben 
we een zeer succesvol vermogens beheer
bedrijf opgezet.

De financiële doelstellingen om het 
rendement op eigen vermogen te verhogen en 
groei van het resultaat te realiseren, hebben 
we niet helemaal waargemaakt. De belangrijk
ste redenen daarvoor waren de lage rente, die 
invloed had op het gedrag van polishouders, 
ouderdomssterfte, en de negatieve gevolgen 
van wetswijzigingen in het VK en portefeuille
veranderingen in Spanje en Centraal en   
OostEuropa (door renationaliseringen 
en bank herstructureringen).

Onze strategie zorgde voor de juiste koers 
en de nodige houvast. De komende jaren 
gaan we de uitvoering ervan versnellen, 
waarbij het accent op de genoemde vier 
strategische doelstellingen zal blijven liggen.

Loyal customers
Wij bieden onze klanten digitale, toegankelijke 
‘omnichannel’oplossingen en een hoog
waardige klantervaring. Leidend bij het 
versneld nastreven van deze doelstelling 

is het doorzetten van de investeringen in 
en ontwikkeling van nieuwe technologie 
om dichter bij onze klanten te komen staan 
en hen beter te begrijpen. We gaan nieuwe 
producten ontwikkelen en bestaande 
producten verbeteren. Duidelijkheid en 
eenvoud zijn daarbij sleutelwoorden. 
We gaan relevante informatie en inzichten 
verschaffen en snel en efficiënt reageren 
om te onderstrepen dat we het vertrouwen 
van onze klanten verdienen. 

Operational excellence 
Wij willen klanten optimaal van dienst zijn 
tegen een concurrerend kostenniveau. 
Dat bereiken we door schaalvergroting en 
door de inzet van technologie om processen 
beter, efficiënter en nauwkeuriger te maken. 
We hebben bezuinigd en tegelijkertijd 
geïnvesteerd in nieuwe digitale bedrijfs
modellen zoals Knab in Nederland, GoBear 
in Azië, het pensioenplatform Retiready 
in het VK en het Amerikaanse pensioen
administratiesysteem van Transamerica. 
We hebben ons tot doel gesteld de jaarlijkse 
operationele kosten in 2018 met € 200 
miljoen te hebben verlaagd, met name in 
de VS en Nederland. We zetten daarvoor 
in op minder complexiteit, zo min mogelijk 
dubbel werk, verbeterde nauwkeurigheid 
en verdergaande automatisering. 

Ook is de kwaliteit van onze financiële 
modellen verbeterd en is een aantal 
langlopende geschillen afgehandeld. In onze 
gevestigde markten zijn kostenbesparingen 
gerealiseerd, is er kapitaal vrijgemaakt uit 
bestaande annuity portefeuilles en werken 
we aan verdere verbetering van onze hedging. 

Empowered employees
Wij beseffen dat onze strategie alleen 
kans van slagen heeft wanneer wij onze 
medewerkers als ons belangrijkste ‘kapitaal’ 
zien – wanneer we hen motiveren en 
faciliteren met de benodigde hulpmiddelen, 

scholing en cultuur die zij nodig hebben om 
de verwachtingen van onze klanten te kunnen 
overtreffen. Een voorbeeld is het nieuwe 
wereldwijde HRinformatiesysteem ‘Workday’ 
dat wordt uitgerold en waarmee managers 
en medewerkers direct toegang krijgen tot 
relevante HRgegevens. In 2015 is het Aegon 
Remuneration Framework aangepast om 
meer accent te leggen op relevante 
doelstellingen voor medewerkers. 

Met het oog op de uitvoering van onze 
strategie werken we aan een cultuuromslag, 
waarbij vier thema’s centraal staan: 
klantgerichtheid, wendbaarheid van de 
organisatie, verantwoordelijkheid dragen en 
handelen als ‘Eén Aegon’. Talentontwikkeling 
vindt plaats via initiatieven zoals de Analytical 
Academy en door een herijking van onze 
leiderschapscompetenties om een snellere 
gedragsverandering mogelijk te maken. 

Optimized portfolio
Door optimalisatie van onze activiteiten 
zorgen we dat we onze langetermijn
verplichtingen kunnen nakomen door 
goede financiële resultaten te realiseren 
en een sterke, stabiele balans te handhaven. 
De afgelopen cyclus hebben we hieraan 
bijgedragen door voor € 3,4 miljard aan  
nietkernactiviteiten te verkopen, zoals 
Transamerica Reinsurance in de VS, 
La Mondiale in Frankrijk en onze Canadese 
levensverzekeringsactiviteiten. Tegelijkertijd 
zijn we een nieuwe joint venture aangegaan 
met Banco Santander in Portugal en 
La Banque Postale in Frankrijk. In de VS 
hebben we een onderdeel van Mercer over
genomen dat beschikbarepremieregelingen 
administreert. Voor de toekomst komt 
de nadruk te liggen op het desinvesteren 
van onze resterende nietkernactiviteiten, 
op verdere uitbreiding van onze distributie en 
op schaalvergroting in onze kern activi tei ten, 
waaronder pensioenadministratie 
en vermogensbeheer.

Onze strategie
Om de snelle ontwikkelingen bij te houden en onze ambitie waar te maken 
(‘in iedere levensfase een betrouwbare partner voor financiële oplossingen 
zijn’) moeten we versnellen, vernieuwen en veranderen. 
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Mensen helpen gedurende 
hun hele leven financiële 

zekerheid te bereiken.

Samenwerken | Verwachtingen overtreffen | Duidelijkheid bieden

Waarden
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se een betrouwbare partner voor financiële oplossingen zijn.

Toezegging

Ambitie

Doel

Klanten
Bij het ontwikkelen van 
producten en diensten denken 
we eerst na over de wensen van 
klanten. We bekijken wat ze de 
komende jaren nodig hebben 
om gedurende hun hele leven 
financiële zekerheid te bereiken. 
De prijzen van onze producten 
en diensten zijn afhankelijk van 
de potentiële risico’s en andere 
factoren, zoals de ontwikkelingen 
op de financiële markten en 
veranderingen in sterfte en 
ziektecijfers. Veel van onze 
producten hebben immers een 
zeer lange looptijd.

Verkoop en distributie
Wij verkopen onze producten 
rechtstreeks aan de klant of via 
banken en andere financiële 
tussenpersonen. Deze tussen
personen ontvangen daarvoor 
gewoonlijk een vergoeding 
van ons of van de klant. Als 
verzekerings maatschappij 
zorgen wij dat de risico’s van 
onze producten en diensten 
beheersbaar zijn en dat we 
voldoende reserves hebben om 
onze uitkeringsverplichtingen 
na te komen.

Opbouwfase
Klanten doen stortingen of 
betalen premies, die wij zo 
beleggen dat de verwachte 
uitkeringen te zijner tijd kunnen 
worden uitbetaald. Bij veel van 
onze producten ontvangen we 
het geld gespreid over meerdere 
jaren, terwijl de marketing 
en verkoopkosten doorgaans 
eenmalig zijn. Daarom worden 
deze kosten opgenomen in onze 
balans en over meerdere jaren 
afgeschreven.

Uitkeringsfase
Producten als pensioenen en 
lijfrentes vallen op een gegeven 
moment vrij. Bij een levens
verzekering gebeurt dat op 
het moment dat er een claim 
wordt ingediend. Begunstigden 
ontvangen meestal een uitkering 
ineens of periodieke uitkeringen 
gedurende een bepaalde periode. 

Ons bedrijfsmodel 
Levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer
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Strategische  
doelstellingen Loyal customers Operational excellence

Strategische  
doelstellingen Empowered employees Optimized portfolio

Wat houdt deze 
doelstelling in?

We hebben ons als doel gesteld om dichterbij de klant 
te komen, oftewel ’echt klantgericht te worden’.
Het bijbehorende streven is om ‘door onze klanten 
het vaakst te worden aanbevolen’.

We zijn goed op weg met de kwaliteitsverbetering 
van onze producten en diensten en de afstemming 
ervan op de behoeften van klanten in hun diverse 
levensfasen.

Wat houdt deze 
doelstelling in?

Wij weten dat hoe gemotiveerder onze medewerkers zijn, 
hoe beter de service aan de klant is. Onze medewerkers 
zijn dus niet alleen belangrijke stakeholders, maar ook 
een belangrijke asset voor Aegon.

Gezien het huidige economische klimaat hebben we 
duidelijke strategische keuzes gemaakt voor de product
groepen die essentieel zijn voor structurele groei op 
onze belangrijkste markten en opkomende markten.

Waar blijkt dit uit? • Om de behoeften en het gedrag van klanten beter in 
kaart te brengen, hebben we de internationale Customer 
Intelligence Council (CIC) opgericht, waarin experts 
op het gebied van klantanalyse uit verschillende 
onderdelen van het bedrijf samenwerken. De CIC 
verzamelt objectieve gegevens over klantgedrag en 
heeft ook als taak om de verspreiding van best practices 
binnen de groep te bevorderen.

• We zijn meer gebruik gaan maken van technologie om 
de relatie met klanten te verbeteren. In Nederland heeft 
Aegon belangrijke verbeteringen aangebracht in de 
populaire mobiele app, zodat klanten nu hun schade
verzekeringen kunnen inzien, schades kunnen melden 
en een schadeherstelbedrijf in de buurt kunnen vinden.

• In het Verenigd Koninkrijk heeft het Retireadyplatform 
inmiddels meer dan 240.000 klanten. Het platform biedt 
een betere service, lagere tarieven en hulp middelen 
waarmee mensen kunnen beoordelen in hoeverre ze 
goed zijn voorbereid op hun pensioen.

• In Spanje is Aegon gestart met een nieuwe onafhanke
lijke intermediair, Aegon Activos. Deze geeft klanten 
toegang tot ruim dertig zorgvuldig geselecteerde 
beleggingsfondsen en pensioenregelingen van twintig 
nationale en internationale vermogensbeheerders, 
levensverzekeraars en spaarfondsen.

• Op groepsniveau investeren we in de digitale kennis 
en vaardigheden van ons personeel en de digitale 
vernieuwing van ons producten en diensten. 
Een belangrijke stap was de start van ons Center 
of Excellence for Digital, dat moet bijdragen tot 
meer wendbaarheid, meer effectiviteit, een hoger 
serviceniveau en een betere klantbeleving. 
Dit centrum zal internationale samenwerking 
op digitaal terrein aanmoedigen, met name in 
Azië en continentaal Europa.

• Op nationaal niveau zijn de afgelopen drie jaar 
tal van online financiële oplossingen gelanceerd, 
zoals bijvoorbeeld Kroodle, OnnaOnna en Knab 
in Nederland, Active Transamerica in de VS, en 
Simply Life en Secure Retirement Income in het VK.

• Ook investeren we in innovatie via Transamerica 
Ventures, ons venturefonds dat $ 135 miljoen 
beschikbaar heeft voor startups die nieuwe techno
logieën voor de financiële sector ontwikkelen.

Waar blijkt dit uit? • We hebben voor het eerst de Global Aegon Awards 
uitgereikt, een initiatief om goede resultaten te belonen 
en excellentie te delen. Er deden twintig landenunits 
mee met 90 inzendingen. De categorieën weerspiegelen 
onze strategische focus: Best community engagement, 
Best empower initiative, Best improvement, Most 
customer-centric team, Best employee in support and 
staff, en Best employee in customer service.

• We stimuleren een cultuur van diversiteit en inclusie. 
We steunen bijvoorbeeld initiatieven als Workplace 
Pride, een stichting die zich inzet voor meer acceptatie 
van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans
genders (LHBT’s) in de werkomgeving. In Nederland 
hebben we onze eigen Aegon Proud, een online
community voor LHBTmedewerkers en sympathi san
ten. Diverse vestigingen in de VS hebben vergelijkbare 
groepen (‘Transamerica Proud’).

• Transamerica scoorde 90 van de 100 punten 
op de Corporate Equality Index 2016 van de 
Human Rights Campaign.

• Onze employee enablementscore steeg met één 
punt naar 75 punten, wat zeven punten hoger is dan 
de norm voor de sector en vier punten hoger dan die 
voor de best presterende bedrijven. Onze employee 
engagementscore vertoonde echter een lichte daling 
naar 71 punten, wat overigens nog altijd drie punten 
boven de sectornorm is.

• In de VS hebben we de overname aangekondigd 
van een onderdeel van Mercer dat beschikbare
premieregelingen administreert. Hierdoor neemt 
het aantal pensioendeelnemers van Transamerica 
fors toe (van 917.000 naar circa 5 miljoen).

• We hebben ook een verdergaande samenwerking 
bekendgemaakt tussen Edward Jones en Transamerica 
om pensioenoplossingen te kunnen aanbieden aan 
bedrijven in de hele VS.

• In Nederland is na een grondige beoordeling besloten 
om het schadebedrijf te herstructureren en ons 
uitsluitend te gaan richten op het particuliere en 
MKBsegment van de markt.

• Met het oog op verbetering van ons risico/
rendementsprofiel en verbetering van de kapitaal
efficiëntie hebben we in Nederland in juli 2015 een 
derde langleventransactie gesloten. De transactie 
betreft bijna € 6 miljard aan onderliggende reserves 
en biedt vijftig jaar lang bescherming tegen het 
toenemende langlevenrisico.

• We hebben besloten om onze aanwezigheid in sommige 
Aziatische markten te vergroten. We hebben ons belang 
in India verhoogd van 26% naar 49% – het maximaal 
toegestane voor buitenlandse investeerders. Onze joint 
venture GoBear, de eerste onafhankelijke vergelijkings
site voor verzekerings en financiële producten in Azië, 
is uitgebreid naar Thailand en Maleisië.

Om welke materiële 
thema’s gaat het?

• Dienstverlening aan de klant.
• Vergrijzing en demografische ontwikkelingen.
• Nieuwe technologie en digitale transformatie.

• Nieuwe technologie en digitale transformatie.
• Meer regelgeving.

Om welke materiële 
thema’s gaat het?

• Nieuwe technologie en digitale transformatie.
• Aantrekken en vasthouden van talent.

• Lage rente.
• Strengere kapitaaleisen voor verzekeraars.

Welke prestatie-
indicatoren gebruiken we?

• NPSresultaat (t.o.v. branchegenoten).
• Dekking NPS.

• Verhouding kosten/activa.
• Verhouding kosten/winst.

Welke prestatie-
indicatoren gebruiken we?

• Employee engagement-score.
• Employee enablement-score.

• % resultaat uit fees.
• % verkopen direct aan klant.

Hoe hebben we 
gepresteerd? 

• NPSprestatie: 48% van onze klanten scoort 
in het 2e of 3e kwartiel.

• Dekking NPS: 98%.

• 95% van onze bedrijven biedt producten en diensten 
online aan.

• Verhouding kosten/activa: 0,54%.
• Verhouding kosten/winst: 62,9%.

Hoe hebben we 
gepresteerd? 

• Employee engagement-score: 71.
• Employee enablement-score: 75.

• Het resultaat uit feeactiviteiten is 9 procentpunt hoger.
• 15% van de omzet komt uit directe verkoop aan klanten.

Wat zijn onze doelstellingen?
Onze vier strategische doelstellingen vormen de pijlers onder onze ambitie, namelijk om in 
iedere levensfase van klanten een betrouwbare partner voor financiële oplossingen te zijn.
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Strategische  
doelstellingen Loyal customers Operational excellence

Strategische  
doelstellingen Empowered employees Optimized portfolio

Wat houdt deze 
doelstelling in?

We hebben ons als doel gesteld om dichterbij de klant 
te komen, oftewel ’echt klantgericht te worden’.
Het bijbehorende streven is om ‘door onze klanten 
het vaakst te worden aanbevolen’.

We zijn goed op weg met de kwaliteitsverbetering 
van onze producten en diensten en de afstemming 
ervan op de behoeften van klanten in hun diverse 
levensfasen.

Wat houdt deze 
doelstelling in?

Wij weten dat hoe gemotiveerder onze medewerkers zijn, 
hoe beter de service aan de klant is. Onze medewerkers 
zijn dus niet alleen belangrijke stakeholders, maar ook 
een belangrijke asset voor Aegon.

Gezien het huidige economische klimaat hebben we 
duidelijke strategische keuzes gemaakt voor de product
groepen die essentieel zijn voor structurele groei op 
onze belangrijkste markten en opkomende markten.

Waar blijkt dit uit? • Om de behoeften en het gedrag van klanten beter in 
kaart te brengen, hebben we de internationale Customer 
Intelligence Council (CIC) opgericht, waarin experts 
op het gebied van klantanalyse uit verschillende 
onderdelen van het bedrijf samenwerken. De CIC 
verzamelt objectieve gegevens over klantgedrag en 
heeft ook als taak om de verspreiding van best practices 
binnen de groep te bevorderen.

• We zijn meer gebruik gaan maken van technologie om 
de relatie met klanten te verbeteren. In Nederland heeft 
Aegon belangrijke verbeteringen aangebracht in de 
populaire mobiele app, zodat klanten nu hun schade
verzekeringen kunnen inzien, schades kunnen melden 
en een schadeherstelbedrijf in de buurt kunnen vinden.

• In het Verenigd Koninkrijk heeft het Retireadyplatform 
inmiddels meer dan 240.000 klanten. Het platform biedt 
een betere service, lagere tarieven en hulp middelen 
waarmee mensen kunnen beoordelen in hoeverre ze 
goed zijn voorbereid op hun pensioen.

• In Spanje is Aegon gestart met een nieuwe onafhanke
lijke intermediair, Aegon Activos. Deze geeft klanten 
toegang tot ruim dertig zorgvuldig geselecteerde 
beleggingsfondsen en pensioenregelingen van twintig 
nationale en internationale vermogensbeheerders, 
levensverzekeraars en spaarfondsen.

• Op groepsniveau investeren we in de digitale kennis 
en vaardigheden van ons personeel en de digitale 
vernieuwing van ons producten en diensten. 
Een belangrijke stap was de start van ons Center 
of Excellence for Digital, dat moet bijdragen tot 
meer wendbaarheid, meer effectiviteit, een hoger 
serviceniveau en een betere klantbeleving. 
Dit centrum zal internationale samenwerking 
op digitaal terrein aanmoedigen, met name in 
Azië en continentaal Europa.

• Op nationaal niveau zijn de afgelopen drie jaar 
tal van online financiële oplossingen gelanceerd, 
zoals bijvoorbeeld Kroodle, OnnaOnna en Knab 
in Nederland, Active Transamerica in de VS, en 
Simply Life en Secure Retirement Income in het VK.

• Ook investeren we in innovatie via Transamerica 
Ventures, ons venturefonds dat $ 135 miljoen 
beschikbaar heeft voor startups die nieuwe techno
logieën voor de financiële sector ontwikkelen.

Waar blijkt dit uit? • We hebben voor het eerst de Global Aegon Awards 
uitgereikt, een initiatief om goede resultaten te belonen 
en excellentie te delen. Er deden twintig landenunits 
mee met 90 inzendingen. De categorieën weerspiegelen 
onze strategische focus: Best community engagement, 
Best empower initiative, Best improvement, Most 
customer-centric team, Best employee in support and 
staff, en Best employee in customer service.

• We stimuleren een cultuur van diversiteit en inclusie. 
We steunen bijvoorbeeld initiatieven als Workplace 
Pride, een stichting die zich inzet voor meer acceptatie 
van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en trans
genders (LHBT’s) in de werkomgeving. In Nederland 
hebben we onze eigen Aegon Proud, een online
community voor LHBTmedewerkers en sympathi san
ten. Diverse vestigingen in de VS hebben vergelijkbare 
groepen (‘Transamerica Proud’).

• Transamerica scoorde 90 van de 100 punten 
op de Corporate Equality Index 2016 van de 
Human Rights Campaign.

• Onze employee enablementscore steeg met één 
punt naar 75 punten, wat zeven punten hoger is dan 
de norm voor de sector en vier punten hoger dan die 
voor de best presterende bedrijven. Onze employee 
engagementscore vertoonde echter een lichte daling 
naar 71 punten, wat overigens nog altijd drie punten 
boven de sectornorm is.

• In de VS hebben we de overname aangekondigd 
van een onderdeel van Mercer dat beschikbare
premieregelingen administreert. Hierdoor neemt 
het aantal pensioendeelnemers van Transamerica 
fors toe (van 917.000 naar circa 5 miljoen).

• We hebben ook een verdergaande samenwerking 
bekendgemaakt tussen Edward Jones en Transamerica 
om pensioenoplossingen te kunnen aanbieden aan 
bedrijven in de hele VS.

• In Nederland is na een grondige beoordeling besloten 
om het schadebedrijf te herstructureren en ons 
uitsluitend te gaan richten op het particuliere en 
MKBsegment van de markt.

• Met het oog op verbetering van ons risico/
rendementsprofiel en verbetering van de kapitaal
efficiëntie hebben we in Nederland in juli 2015 een 
derde langleventransactie gesloten. De transactie 
betreft bijna € 6 miljard aan onderliggende reserves 
en biedt vijftig jaar lang bescherming tegen het 
toenemende langlevenrisico.

• We hebben besloten om onze aanwezigheid in sommige 
Aziatische markten te vergroten. We hebben ons belang 
in India verhoogd van 26% naar 49% – het maximaal 
toegestane voor buitenlandse investeerders. Onze joint 
venture GoBear, de eerste onafhankelijke vergelijkings
site voor verzekerings en financiële producten in Azië, 
is uitgebreid naar Thailand en Maleisië.

Om welke materiële 
thema’s gaat het?

• Dienstverlening aan de klant.
• Vergrijzing en demografische ontwikkelingen.
• Nieuwe technologie en digitale transformatie.

• Nieuwe technologie en digitale transformatie.
• Meer regelgeving.

Om welke materiële 
thema’s gaat het?

• Nieuwe technologie en digitale transformatie.
• Aantrekken en vasthouden van talent.

• Lage rente.
• Strengere kapitaaleisen voor verzekeraars.

Welke prestatie-
indicatoren gebruiken we?

• NPSresultaat (t.o.v. branchegenoten).
• Dekking NPS.

• Verhouding kosten/activa.
• Verhouding kosten/winst.

Welke prestatie-
indicatoren gebruiken we?

• Employee engagement-score.
• Employee enablement-score.

• % resultaat uit fees.
• % verkopen direct aan klant.

Hoe hebben we 
gepresteerd? 

• NPSprestatie: 48% van onze klanten scoort 
in het 2e of 3e kwartiel.

• Dekking NPS: 98%.

• 95% van onze bedrijven biedt producten en diensten 
online aan.

• Verhouding kosten/activa: 0,54%.
• Verhouding kosten/winst: 62,9%.

Hoe hebben we 
gepresteerd? 

• Employee engagement-score: 71.
• Employee enablement-score: 75.

• Het resultaat uit feeactiviteiten is 9 procentpunt hoger.
• 15% van de omzet komt uit directe verkoop aan klanten.
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Wanneer we de materialiteitsmatrix van dit jaar vergelijken 
met die van 2014 laten ‘Transparante producten en diensten 
en Nieuwe technologie en digitale transformatie ’ de meest 
significante verschuiving zien op het gebied van materialiteit. 

Digitale transformatie

Door de digitale technologie is de wereld al 
ingrijpend veranderd, maar de schaal waarop 
de veranderingen doorgaan, is ongekend groot. 
De verzekeringsbranche behoort misschien 
niet tot de sectoren die de digitalisering als 
eersten omarmden of de potentiële impact 
ervan volledig doorzagen, maar inmiddels 
grijpen ook wij de kansen aan die de nieuwe 
technologie en de digitale transformatie ons 
bieden. De digitalisering werkt nu al op alle 
fronten door, bijvoorbeeld in hoe we nieuwe 
markten betreden, hoe we met onze beleggers, 
klanten en medewerkers communiceren en 
hoe we met risico’s omgaan.

Digitale projecten
Wereldwijd investeren onze bedrijven fors 
in het opzetten van digitale voorzieningen 
voor klanten, adviseurs en medewerkers. 
Technologie kan helpen om producten 
eenvoudiger, directer, transparanter en 
efficiënter te maken. En hoewel hierdoor 
meer concurrentie van niettraditionele 
aanbieders van financiële diensten kan 
ontstaan, ontstaan er ook nieuwe kansen 
voor uitbreiding van onze distributie.

Bij Transamerica is in 2015 het Enterprise 
Marketing & Analytics Platform (EMAP) 
opgezet. Dit ‘big data’project maakt 
onder meer gebruik van Hadoopsoftware, 
bestanden met klantgegevens van 
Transamerica en gegevens van salesforce.com 
om inzicht te krijgen in de interactie met de 
klant tijdens het aankopen van een product 
of dienst. De gegevensbescherming voldoet 
daarbij aan zeer strenge eisen.

Op groepsniveau investeren we in digitale 
initiatieven. Een nieuw Center of Excellence 
for Digital (CoE) gaat zich op Azië en 
continentaal Europa richten met vier teams: 
Digital Marketing, Analytics, User Experience 
en Digital Strategy. Het CoE moet de 
kwaliteit en efficiëntie van digitale 

initiatieven verhogen, de totale kosten 
verlagen en de tijd verkorten die nodig is om 
handige oplossingen beschikbaar te krijgen.

In het VK biedt het veelgeprezen platform 
Aegon Retirement Choices (ARC) mensen 
de mogelijkheid om meer uit hun pensioen
beleggingen te halen. Het omvat een 
eenvoudige onlineinterface waarmee klanten 
(en adviseurs) hun pensioenopbouw en 
pensioeninkomen flexibel kunnen beheren, 
wat voor een goede aansluiting zorgt tussen 
pensioenplanning en uiteindelijke pensionering.

Door veranderingen in de regelgeving heeft 
het middensegment van de markt nu minder 
toegang tot traditionele bronnen van 
financieel advies. In het VK heeft men daarop 
ingespeeld met Retiready, een digitaal 
systeem waarmee mensen makkelijker voor 
hun pensioen kunnen sparen. Hoewel het 
al flexibel genoeg was om oplossingen te 
bieden voor alle pensioeninkomens, werd 
het in juli nog uitgebreid met het Secure 
Retirement Income, het enige product voor 
pensioeninkomen met garanties op de Britse 
markt dat online wordt aangeboden.

In Hongarije is smartCASCO ontwikkeld, een 
op GPS gebaseerd verzekeringsproduct voor 
smartphone gebruikers. Met deze allrisk 
verzekering kunnen klanten schakelen tussen 
een lagere premie als hun auto geparkeerd 
staat en een hoger tarief tijdens het rijden. 
Dit kan een prijsverschil tot 50% opleveren. 
Hongarije heeft ook bijna een miljoen emails 
aan klanten verstuurd om veelgebruikte 
verzekeringstermen uit te leggen, met 
infovideo’s en adviezen, bijvoorbeeld waarom 
het niet aan te raden is om tijdens je vakantie 
op sociale media te vertellen dat je van huis 
bent. Aegon Hongarije heeft ook een aantal 
online hulpmiddelen ontwikkeld om via een 
speciale Facebookpagina en blog de 
pensioenkennis van klanten te verbeteren.

Veranderende 
klantbehoeften
We blijven alert op de concurrentie 
van traditionele branchegenoten, maar 
letten ook scherp op nieuwkomers in 
en buiten de financiële sector. ‘Market 
disruptors’ zoals Uber zetten de markt 
op zijn kop, net als nieuwe technologie 
en de deeleconomie (het delen van het 
gebruik van goederen en diensten, vaak 
gecoördineerd via internet).

De uitdaging voor de traditionele 
distributie is de groeiende vraag naar 
online producten. Daarom vereen
voudigen we onze producten steeds 
verder. Maar vanwege het grote belang 
van onze producten en diensten en 
het gegeven dat er levenslang wordt 
gespaard of belegd, houden veel klanten 
toch behoefte aan persoonlijk advies en 
een snelle reactie. Daarom is onze 
‘omnichannel’aanpak zo belangrijk. 
Dankzij ICT kunnen klanten kiezen hoe 
ze hun zaken met ons willen regelen: via 
een tussenpersoon, een bank, persoonlijk, 
telefonisch, digitaal of nog anders. Ze 
kunnen dan moeiteloos switchen tussen 
diverse kanalen, dus een transactie 
via het ene kanaal beginnen en via het 
andere afronden, waarbij de informatie 
automatisch op de juiste plek terechtkomt.

Door in het hele bedrijf in te zetten op 
verdere digitalisering streven we naar 
maximale efficiëntie en tegelijk naar een 
betere service aan de klant en verbetering 
van processen zoals marketing, verzeke
ren en schademeldingen.

De uitdaging
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Investeren in 
innovatie houdt 
ons scherp

In de technologiesector geldt: de vernieuwers en ‘market disruptors’ van morgen zijn 
de startups van vandaag. Aegon is dan ook niet de enige die op zoek is naar talent dat 
de verzekerings en financiële sector kan beïnvloeden of zelfs transformeren. Maar wij 
zijn er trots op dat we sinds 2014, met ons corporate venturefonds Transamerica 
Ventures, vroegtijdig relaties kunnen opbouwen en de nodige startersfinanciering 
kunnen aanbieden voor innovatie.

QuanTemplate is een fintechbedrijf met minder dan vijftig medewerkers. Het is in 2013 
mede opgericht door Londenaar Adrian Rands. Het biedt een datawarehousing en 
analyseplatform voor (her)verzekeringsmaatschappijen om hun distributie kanalen te 
monitoren, hun verzekeringsresultaten te evalueren en hun analyses te rapporteren. 
“Wij zorgen voor snelheid en nauwkeurigheid in deze drie voor verzekeraars zo 
belangrijke activiteiten”, aldus Adrian. “Wij combineren complexe interne gegevens 
met externe verzekeringsgegevens die vroeger buiten beeld bleven. Daardoor kunnen 
onze klanten nu kritisch in de gaten houden welke factoren van invloed zijn op het 
inprijzen van risico’s en de onderliggende aannames voor het aanhouden van reserves.”

In 2015 investeerde Transamerica Ventures voor het eerst in QuanTemplate. 
“Met QuanTemplate kunnen wij de kracht van onze eigen data optimaal benutten,” 
aldus Egbert Bierman, investment director van Transamerica Ventures. “Wij omarmen 
dit soort technologieën in de klantgerichte frontend, fintech en ITmarkt. 
Dat houdt ons scherp in deze digitale wereld.”

“ De waarde van QuanTemplate stijgt snel 
en dankzij onze investeerders groeien 
we zowel in Europa als in NoordAmerika.”

8
Transamerica Ventures heeft in 
2014 en 2015 rechtstreeks 
geïnvesteerd in acht startende 
ondernemingen en indirect in twee 
investeringsfondsen voor startups. 

$135 miljoen
Het bedrag dat Aegon heeft 
uitgetrokken voor investeringen 
door Transamerica Ventures.

50 miljoen
QuanTemplate verwerkt momenteel 
50 miljoen rijen gegevens in 
0,9 seconde.

Adrian Rands,  
CEO QuanTemplate 
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Onze toezegging om verantwoord te ondernemen houdt in 
dat wij via onze activiteiten waarde willen creëren voor al 
onze stakeholders. Die waarde kan financieel zijn, maar kan 
ook de vorm hebben van gemoedsrust. Verantwoordelijkheid 
is voor ons meer dan ‘groen zijn’ of ‘geen schade veroorzaken’: 
het betekent dat we de behoeften van onze stakeholders 
meenemen in de besluitvorming.

Verantwoord ondernemen

Deze toezegging passen wij toe op alle 
aspecten van onze onderneming. Op onze 
klanten, door hen zo eerlijk mogelijk te 
behandelen, door in alle fasen van de 
productontwikkeling en prijsstelling 
rekening te houden met hun mening, 
en door producten en diensten te leveren 
waar ze van op aan kunnen.

Op onze medewerkers, door hen de nodige 
instrumenten en training te bieden om hun 
eigen en onze doelen te verwezenlijken en 
door te zorgen voor een positieve, inclusieve 
werkomgeving. Op de beheersing van de 
risico’s van onze eigen bedrijfsactiviteiten. 
We willen geen negatieve invloed hebben 
op de samenleving, zeker niet in de zin van 
betrokkenheid van medewerkers bij zaken 
als fraude, corruptie en omkoping. Daarom 
hebben we een zerotolerancebeleid ten 
aanzien van het gedrag van medewerkers dat 
materiële of negatieve gevolgen kan hebben.

Op de samenwerking met onze zakenpartners 
en de beheersing van de risico’s in onze 
toeleveringsketen en bij onze beleggingen. 
Wij willen samenwerken met bedrijven die 
onze waarden delen. Daarom hebben we een 
duurzaam inkoopbeleid om risico’s in onze 
toeleverings keten te kunnen signaleren. We 
gaan ook proactief op zoek naar eventuele 
ESGknelpunten en gaan daarover in 
gesprek met bedrijven waarin wij beleggen.

En tot slot op onze samenwerking 
met toezicht  houders, overheden 
en belastingdiensten.

Verantwoord omgaan met belastingen
We zetten ons in om een waardevolle 
sociaaleconomische bijdrage te leveren 

aan de omgeving waarin wij actief zijn door 
zelf belasting af te dragen en door het innen 
en betalen van belastingen die derden 
verschuldigd zijn in verband met onze 
activiteiten. Wij streven naar ‘eerlijke 
belastingen’, wat voor ons betekent dat we 
op de juiste plaats het juiste bedrag aan 
belasting betalen. Ons beleid is om de winst 
daar toe te wijzen waar via commerciële 
activiteiten waarde wordt gecreëerd. 

In onze bedrijfsvoering streven we naar een 
optimale fiscale positie. Ons uitgangspunt is 
‘tax follows business’. Dat betekent dat wij 
onze beslissingen op bedrijfseconomische 
en niet op fiscale gronden nemen. Wij 
zullen bijvoorbeeld geen kunstmatige 
belastingconstructies opzetten of puur om 
fiscale redenen activiteiten in een bepaald 
land vestigen. 

In onze relatie met belastingautoriteiten 
streven we naar een constructieve en 
transparante samenwerking. Deze strekt 
zich ook uit tot een publieke discussie 
en openheid over ons beleid en onze 
uitgangspunten rond fiscale vraagstukken. 

Een samenvatting van ons wereldwijde 
belastingbeleid, waarin wordt beschreven 
hoe wij onze fiscale verplichtingen jegens 
de samenleving nakomen, zal worden 
gepubliceerd op onze website aegon.com. 
Onze jaarrekening bevat informatie over 
de belasting die wij betalen in onze drie 
grootste markten. Wij werken eraan om 
vanaf 2017 bij de belastingautoriteiten 
per land te rapporteren en we zijn aan het 
onderzoeken welke waarde de publicatie 
van deze informatie kan hebben voor onze 
activiteiten en onze stakeholders.

Bestuur
Aegon heeft een gelaagd bestuurs
model, bestaande uit de Algemene 
Vergadering van Aandeel houders, 
de Raad van Commissarissen en de 
Raad van Bestuur. Onze Raad van 
Commissarissen is onafhankelijk 
en is samengesteld uit voormalige 
bestuurders met financiële en/of 
bedrijfskundige expertise. Zij houden 
toezicht op de Raad van Bestuur, die 
bestaat uit onze CFO en CEO.

In de dagelijkse bedrijfsvoering 
worden de CFO en CEO ondersteund 
door de Management Board, waarvan 
de leden afkomstig zijn van onze 
operationele units en wereldwijde 
staffuncties. In 2016* zal de 
Management Board voor het eerst 
voor bijna 30% uit vrouwen bestaan.

Verantwoord ondernemen is ingebed 
in onze bedrijfsstrategie en wordt 
geïmplementeerd onder leiding 
van ons Global Head of Strategy & 
Sustainability, die lid is van het 
Management Committee en recht
streeks aan de CEO rapporteert. 
Daarnaast is Marco Keim, lid van 
de Management Board, belast 
met het toezicht op de ontwikkeling 
van duurzaamheid.

Ook de aandeelhouders vormen een 
belangrijk onderdeel van ons 
bestuursmodel. Zij benoemen de 
bestuurders en de commissarissen 
en stemmen tijdens de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders 
over de strategische koers van de 
onderneming. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen zij ook zelf 
voorstellen indienen. Onze grootste 
aandeelhouder is Vereniging Aegon, 
die is opgericht om de belangen van 
Aegon N.V. en al haar stakeholders 
te behartigen. Op 31 december 2015 
bezat Vereniging Aegon 292.687.444 
gewone aandelen en 585.022.260 
gewone aandelen B in Aegon. 

* In afwachting van de goedkeuring door 
de toezichthouder van de benoemingen.
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Al jarenlang streven wij ernaar verantwoord te beleggen 
en nemen wij de aspecten milieu, maatschappij en bestuur 
mee in onze beleggingsbeslissingen. We slagen er ook 
steeds beter in om beleggingen te vinden die niet alleen 
aan onze risico en rendementseisen voldoen maar ook een 
positieve invloed hebben op de omgeving waarin wij opereren.

Verantwoord beleggen

Daarbij is ons uitgangspunt dat het onze 
primaire verantwoordelijkheid is om te zorgen 
dat onze beleggingen zodanig worden 
beheerd dat we onze toezeggingen aan 
klanten kunnen nakomen. Iedere belegging 
moet allereerst vanuit dat risico en 
rendementsperspectief worden beoordeeld.

Ook wordt het steeds duidelijker dat de 
wijze waarop bedrijven omgaan met milieu, 
maatschappij en bestuur (ESG) invloed heeft 
op hun risicoprofiel en uiteindelijk ook op 
hun financiële resultaten. Verantwoord 
beleggen is niet in tegenspraak met het 
streven naar maximaal rendement op de 
lange termijn. Integendeel: een goede ESG
risicobeoordeling zorgt voor een betere 
performance van onze beleggings portefeuille. 
Wij streven ernaar om ESGcriteria in de 
besluitvorming te integreren en geven daar
aan de laatste jaren prioriteit. We hebben 
een Responsible Investment Strategy 
Committee ingesteld onder leiding van 
Mark Mullin, CEO van Transamerica en lid 
van de Management Board. Hiermee hebben 
we een wereldwijde benadering om zeker 
te stellen dat we zowel de kansen als de 
risico’s met betrekking tot ESG onderkennen. 

Verder hebben we het bestaande 
Responsible Investment (RI) Committee 
opgesplitst in een RI Committee en een RI 
Technical Committee.

In het verlengde hiervan zijn we ESGgegevens 
en onderzoek aan het integreren in onze 
beleggingsprocessen. Kredietonderzoeksteams 
van Aegon Asset Management (AAM) in de 
VS en Nederland zijn in 2014 al begonnen 
met het opnemen van ESG ratings in hun 
‘tear sheets’ (overzichten van beleggings
overwegingen per bedrijf, waaronder 
operatio nele resultaten, interne en externe 
ratings en krediet waardigheidscijfers). 
Sinds augustus 2015 worden ESGgegevens 
automatisch meegenomen en vormen 
ESGratings een vast onderdeel van de 
tear sheets die onze analisten maken. 
Sinds 2013, toen cursussen over 
ESGfactoren en de mogelijke implicaties 
daarvan verplicht werden gesteld, heeft 
70% van onze analisten en portefeuille
beheerders een online training bij de 
PRI Academy gevolgd. ESGintegratie 
heeft de fundamentele analyse verbeterd, 
hetgeen zal leiden tot beter afgewogen 
beleggings beslissingen.

Beleggings-
beslissingen
Toen Nederlandse media meldden dat 
– volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer – 
Aegon en andere verzekeringsmaatschap  
pijen miljarden hadden geïnvesteerd in 
defensiebedrijven die bij controversiële 
wapenhandel zijn betrokken, zijn we in 
dialoog gegaan met onze stakeholders. 

Het hoofd Verantwoord Beleggen van 
Aegon Asset Management heeft hierover 
een ingezonden brief naar De Volkskrant 
gestuurd. Ook hebben we onder meer 
vredesorganisatie PAX, de Stichting 
Nederlandse Industrie voor Defensie 
en Veiligheid (NDIV), het Stockholm 
International Peace Research Institute 
(SIPRI) en het Nederlandse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken uitgenodigd voor 
een rondetafelgesprek over de dilemma’s 
rond beleggingen in de defensieindustrie. 

Centraal stond het Wapenshandelsverdrag 
van de VN, dat de handel in controversiële 
wapens reguleert. Op grond van dit verdrag 
moeten regeringen beslissen over bepaalde 
transacties. Uit de discussie bleek dat  
defen siebedrijven – en zeker institutionele 
beleggers – weinig invloed hebben op die 
beslissingen. Aandachtspunt is dat er in  
diverse landen verschillend wordt aangekeken 
tegen de defensieindustrie. In Frankrijk en  
de VS bijvoorbeeld komen wapenexporten 
niet negatief in de publiciteit. 

Onze conclusie was dat beleggingen in 
de defensieindustrie over het algemeen 
als legitiem worden beschouwd, hoewel 
beleggers worden geacht maatregelen te 
treffen om te voorkomen dat ze beleggen 
in bedrijven die bij controversiële activiteiten 
zijn betrokken. Wat we van deze dialoog 
hebben geleerd, is hoe belangrijk het is om 
naar volledig draagvlak te streven onder 
alle stakeholders. Wij pretenderen niet 
alle antwoorden te hebben, maar we willen 
open en transparant zijn.

De uitdaging

Betaalbare woningen €4,9 miljard

Duurzame energie €309 miljoen

Groene obligaties €248 miljoen

Verzorgingstehuizen voor ouderen €94 miljoen

Duurzaam hout €31 miljoen

Internationale ontwikkelingsbanken €2,0 miljard

Totaal impactbeleggingen €7,6 miljard

Impactbeleggingen
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Wij zijn een belangrijke investeerder in een groot aantal sectoren en bedrijven en als kapitaal
verschaffer hebben wij ook een verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. 
Wij geloven in actief aandeelhouderschap en in ons vermogen om bij te dragen aan welzijn en 
duurzame ontwikkeling. Door het integreren van ESG criteria in de besluitvorming kunnen we 
een positieve invloed uitoefenen op risicogewogen financiële rendementen op lange termijn.

Impact 
Wij zien kansen om aan onze risico en 
rendementseisen te voldoen en tegelijk 
een positieve maatschappelijke bijdrage 
te leveren. Afgelopen jaar hadden wij in 
totaal voor € 7,6 miljard aan zogenoemde 
impact beleggingen uitstaan; dat is 65% 
meer dan in 2014. Deze toename hangt 
samen met de opname in onze verslaggeving 
van beleggingen in het VK, waarvan bijna 
€ 900 miljoen in betaalbare woningen en 
€ 1,2 miljard in ontwikkelingsbanken.

Onze beleggingen in duurzame energie zijn 
toegenomen van € 152 miljoen in 2014 naar 
€ 309 miljoen op 31 december 2015. Een 
voorbeeld hiervan is de € 40 miljoen die we 
hebben geïnvesteerd in de zonne boerderij van 
FLS Energy in North Carolina (zie pagina 31). 
In januari 2016 hebben we vanuit ditzelfde 
streven naar een CO2arme toekomst ook 
€ 45 miljoen geïnvesteerd in een offshore 
windpark in Duitsland: het Meerwind project, 
bestaande uit 80 windturbines van Siemens in 
het Duitse deel van de Noordzee. Aegon Asset 

Verantwoord beleggen

Management in Nederland besloot hierin te 
investeren vanwege de combinatie van een 
aantrekkelijk risico en rendementsprofiel, de 
relatief korte looptijd en de goede aansluiting 
bij onze duurzaamheids doelstellingen. 

Verantwoord beleggingsbeleid
Behalve dat we beleggen in projecten die 
impact hebben, hanteren we ook normen 
die zijn vastgelegd in ons Beleid voor 
Verantwoord Beleggen. We beleggen niet in 
landen die stelselmatig de mensenrechten 
schenden – waarbij we uitgaan van de landen 
waaraan de VNVeiligheidsraad sancties heeft 
opgelegd – of in bedrijven die controversiële 
wapens produceren. Wij houden ons aan de 
normen van ons Beleid voor Verantwoord 
Beleggen en gebruiken deze om de bedrijven 
en landen waarin wij beleggen te beoordelen.

Daarnaast laten we onze stem horen wanneer 
wij zien dat ergens verandering noodzakelijk is. 
Als onderdeel van een coalitie van beleggers 
– samen goed voor meer dan $ 8 biljoen – 
hebben wij in januari 2016 een resolutie 

ondertekend om bij mijngigant Anglo American 
aan te dringen op betere informatieverstrekking 
over de aanpak van klimaat veranderings risico’s 
en op ambitieuzere maatregelen om die 
risico’s te beperken. Deze resolutie kreeg 
ongekend veel steun van beleggers, die samen 
5% van de stemgerechtigde aandelen van 
de onderneming vertegenwoordigden. Anglo 
American heeft aangegeven zelf ook achter 
de resolutie te staan. 

Vanuit de overtuiging dat er behoefte is aan 
duidelijkere verslaggeving en ambitieuzere 
doelen in grondstoffenintensieve sectoren 
heeft Aegon zich ook aangesloten bij de 
coalitie ‘Aiming for A’. De regelgeving voor dit 
soort bedrijven wordt immers steeds strenger, 
zeker gezien de uitkomst van de internationale 
klimaattop in Parijs, waar is afgesproken om 
de wereldwijde temperatuur stijging onder de 
twee graden te houden. Naar onze mening zijn 
heldere strategische doelen en verslaggeving 
voor mijnbouwen andere bedrijven niet alleen 
‘nice to have’, maar op de lange termijn ook 
essentieel voor hun toekomst. 

Naast de beleggingen die wij zelf doen, 
bieden we ook ethische en maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsfondsen (SRI 
fondsen) aan voor onze klanten. Dit soort 
‘donkergroene’ fondsen sluit beleggingen op 
gebieden als tabak, alcohol en wapens uit. 
Eind 2015 hadden onze SRIfondsen een 
beheerd vermogen van ruim € 4,2 miljard. 
Kames Capital, onderdeel van Aegon Asset 
Management, werd bij de Sustainable 
Investment Awards 2015 uitgeroepen 
tot Best Ethical Investment Group. 

Klimaatverandering
Als levensen pensioenverzekeraar hebben 
wij bij onze primaire bedrijfsactiviteiten niet 
zo direct met klimaatveranderingsrisico’s te 
maken als bijvoorbeeld schadeverzekeraars. 
Klimaatverandering, of de reactie van 
beleidsmakers daarop, kan echter wel een 
materieel effect hebben op de bedrijven en 
sectoren waarin wij beleggen. Een prioriteit 
voor 2015 was om na te gaan hoe gevoelig 
wij voor deze risico’s zijn en om in kaart te 
brengen welke mogelijkheden er zijn voor het 
uitbreiden van klimaatvriendelijke beleggingen. 
Door onze aansluiting bij diverse internatio nale 
organisaties onderschrijven we ook overheids
maatregelen om klimaat verandering tegen te 
gaan (zie pagina 73).
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Investeren in de 
doorbraak van  
zonne-energie

In hetzelfde jaar waarin 195 landen afspraken om de temperatuurstijging ruim onder 
de 2°C te houden, ondertekende Aegon de ‘Paris Pledge for Action’, een toezegging 
om een bijdrage te leveren aan de overgang naar een CO2 arme economie. 

Terugdringing van de CO2 uitstoot betekent dat duurzame energie een groter aandeel 
moet krijgen in de energiemix. Aegon investeert daarom in projecten van FLS Energy, 
eigenaar en exploitant van installaties voor zonneenergie in de VS. 

Dale Freudenberger, CEO en medeoprichter van FLS Energy: “De nieuwe energieeconomie 
zal wereldwijd structurele, goedbetaalde banen opleveren. Bovendien laten we onze 
kinderen een schonere, gezondere wereld na.” 

In december 2015 installeerde FLS zijn miljoenste zonnepaneel, waardoor het bedrijf 
nu 45.000 Amerikaanse huishoudens van stroom kan voorzien. Diezelfde maand besloot 
de Amerikaanse overheid om het belastingvoordeel voor zonneenergie met vijf jaar 
te verlengen. Die regeling is bedoeld om de tijd te overbruggen tot het moment dat 
zonneenergie volledig met traditionele fossiele brandstoffen kan concurreren en om 
de zonneenergiesector de komende decennia verder te laten groeien. 

Sean Creedon, directeur Community Investments bij Aegon: “De belastingaftrek voor duurzame 
energie is essentieel voor de doorbraak van zonneenergie op de Amerikaanse markt. Aegon 
draagt daar graag aan bij. Investeringen in zonneenergie leveren niet alleen bovengemiddelde 
rendementen op voor onze beleggers, maar ook een positieve bijdrage aan de samenleving.”

“ Wij denken dat zonne-energiesector uniek 
is gepositioneerd om een belangrijke plaats 
binnen de energie portefeuille in te nemen.”

€40 miljoen
De investering van Aegon in 
FLS Energy.

328.590 
Zonnepanelen verspreid over 265 ha 
geïnstalleerd dankzij Aegon. 

2025
het jaar waarin zonneenergie naar 
verwachting de belangrijkste 
elektriciteitsbron zal zijn in de VS 
Dale Freudenberger, CEO FLS Energy.

Dale Freudenberger,  
CEO, FLS Energy 
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Voor de vorige beleidscyclus, die in 2015 
eindigde, hadden we ambitieuze doel
stellingen. We kregen echter te maken met 
lage rentestanden en lage economische 
groei. We hebben de onderneming anders 
geprofileerd door onze strategie uit te voeren, 
waarbij we een sterke kapitaalpositie konden 
behouden en kapitaal hebben uitgekeerd. 
Ondanks de getroffen maatregelen zijn 
echter niet alle doelstellingen behaald. Wel 
zijn we erin geslaagd om de genormaliseerde 
operationele vrije kasstromen met 30% te 
verhogen en het resultaat uit fee-activiteiten 
te verdubbelen. De doelstellingen van ten 
minste 10% rendement op eigen vermogen 
en 710% winstgroei zijn echter niet gehaald.

Volgende cyclus 
Om de aandeelhouders toch een aantrekkelijk 
rendement te kunnen bieden, wordt nu 
ingezet op het rendement op eigen vermogen 
als een van onze kritische prestatie
indicatoren. Begin januari 2016 heeft de 
Raad van Bestuur aangekondigd dat we voor 
2018 streven naar 10% rendement op eigen 
vermogen en een verlaging van de jaarlijkse 
operationele kosten met € 200 miljoen.

In 20162018 willen we aan onze aandeel
houders een rendement uitkeren in de vorm 
van € 1,7 miljard aan dividend, met een   
payout ratio van 50% van de vrije kasstroom 
na aftrek van holdingkosten.

Groei 
Met het oog hierop leggen we het accent op 
groei van onze feeactiviteiten en uitbreiding 
van het vermogensbeheer. Aegon Asset 
Management was in 2015 goed voor 8% 
van het totale onderliggende resultaat en 
zal in 2018 naar verwachting nog eens 20% 
winstgroei realiseren. Het beheerd vermogen 
voor derden moet in 2018 boven de 65% 
liggen. In Noord en ZuidAmerika zal het 
accent liggen op groei van de fee-activiteiten 
en een jaarlijkse operationele vrije kasstroom 
van rond de $ 1 miljard. Nederland moet 
een jaarlijkse kasstroom genereren van 
circa € 250 miljoen en het VK ongeveer 
£ 100 miljoen. 

In Azië zullen onze joint ventures naar 
verwachting kritische massa bereiken, 
met groei in het segment vermogende 
particulieren.

Kosten verlagen 
We willen de kosten verlagen door de 
onderneming te vereenvoudigen. Dat zal het 
duidelijkst merkbaar zijn bij Transamerica, 
waar de bestaande divisies Life & Protection 
(L&P), Transamerica Business Services (TBS), 
Investments & Retirement (I&R) en 
Corporate worden samengevoegd tot één 
geïntegreerd bedrijf met één aanspreekpunt 
voor klanten. Het streven voor de Amerika’s 
voor 2018 is een kostenbesparing van 
$ 150 miljoen. Daarnaast moeten de kosten 
Nederland in 2018 met € 50 miljoen zijn 
verlaagd en in het VK op een laag niveau zijn 
gestabiliseerd, in lijn met de winstgroei. 

Ratings
Naast onze financiële doelstellingen streven 
wij ook naar het behouden van zeer sterke 
solvabiliteitsratings voor onze operationele 
units. Hoge ratings spelen een belangrijke 
rol bij het bepalen van ons kapitaalbeleid. 
In 2015 wisten we voor onze belangrijkste 
dochterondernemingen sterke solvabiliteits
ratings van de grote internationale rating
bureaus te behouden, alsook een sterke 
kredietbeoordeling voor onze moeder
maatschappij Aegon N.V.

Onze financiële 
doelstellingen
Op onze analisten en beleggersbijeenkomst in januari 
hebben wij verslag uitgebracht over de resultaten ten 
opzichte van de doelstellingen voor 20102015 en hebben 
we de financiële doelstellingen voor de volgende beleids
cyclus uiteengezet.

Doelstellingen 
en prioriteiten
• Rendement op eigen vermogen 

van 10% in 2018.
• Jaarlijkse operationele kosten 

€ 200 miljoen lager in 2018.
• Hoger rendement voor aandeel

houders: € 400 miljoen voor 
aandeleninkoop en hoger dividend.

• Nietkernactiviteiten desinvesteren
• Resultaat uit vermogensbeheer nog 

eens 20% hoger in 2018.
• Inkomsten uit onlineactiviteiten 

in VK omhoog naar £ 30 miljard 
(circa € 41 miljard) in 2018.

• Voor de periode 20162018 
€ 250 miljoen per jaar aan afdrachten 
door Aegon Nederland.

• In de VS een stabiele operationele 
vrije kasstroom van rond de $ 1 miljard 
per jaar.

Onze ratings
Standard & Poor’s

(eind december 2015)

Aegon N.V.
A / Stabiel

Aegon USA
AA / Stabiel

Aegon 
Netherlands
AA / Stabiel

Aegon UK
A+ / Negatief

Kredietratings Solvabiliteitsratings 
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Onderliggend resultaat
Dankzij de sterkere Amerikaanse dollar steeg 
het onderliggende resultaat vóór belastingen 
in 2015 met 4% tot € 1.939 miljoen. 
Gecorrigeerd voor het effect van koers
schommelingen daalde het resultaat echter, 
doordat de groei in nieuwe markten ruim
schoots teniet werd gedaan door hoge claims 
in Amerika en door het effect van veranderingen 
in de actuariële aannames en de bijstelling 
van modellen.

De groei van het onderliggende resultaat uit 
nieuwe markten hing vooral samen met hogere 
prestatie en beheersvergoedingen bij Aegon 
Asset Management, dat nieuwe klanten blijft 
aantrekken en goed blijft presteren.

Het onderliggende resultaat vóór belastingen 
werd negatief beïnvloed door een eenmalige 
last van € 77 miljoen vanwege de aanpassing 
van aannames. Het onderliggende resultaat 
viel ook tegen door het terugkerende effect 
van de bijstelling van modellen, met name in 
onze universal lifeactiviteiten. We hebben 
onze modellen beter afgestemd op het 
verwachte gedrag van klanten bij een 
extreem lage rente, omdat onze klanten 
langer premie blijven betalen dan verwacht. 
Daardoor schrijven we meer rente bij en 
betalen we meer claims uit dan voorzien. 
Dit terugkerende is opgenomen in het 
onderliggende resultaat.

Nettowinst
Ten opzichte van 2014 daalde de nettowinst 
met 48% naar € 619 miljoen. De overige 
lasten bedroegen € 980 miljoen vóór 

belastingen en hingen vooral samen 
met een verlies op de verkoop van onze 
Canadese levensverzekeringsactiviteiten 
en de modelbijstellingen. 

Omzet
Ten opzichte van vorig jaar steeg de omzet 
met 24% naar een recordhoogte van 
€ 10,7 miljard. De focus op feeactiviteiten 
blijft leiden tot hoge brutostortingen. 
Ten opzichte van vorig jaar stegen de bruto
stortingen met 39%, met opvallende bijdragen 
van Asset Management, ons pensioenbedrijf 
in de VS en Aegon Nederland. Door de com bi
natie van een sterke omzet groei en overnames 
kwam ons inkomsten genererend activa voor 
het eerst boven de € 700 miljard uit. 

Kasstroom
Dankzij de strategische focus op fee
activiteiten steeg de genormaliseerde vrije 
operationele kasstroom na aftrek van 
holdingkosten ten opzichte van 2010 met 
€ 1,1 miljard. 

Aangemerkt als G-SII 
In november 2015 werd Aegon door de 
Financial Stability Board als mondiaal 
systeemrelevante verzekeraar (GSII) 
aangemerkt, op basis van een beoordeling 
door de International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS). Dit kan betekenen dat we 
onder verscherpt toezicht komen te staan 
en dat we herstel en afwikkelingsplannen 
moeten opstellen, maar wij verwachten 
niet dat dit beperkingen zal opleveren ten 
aanzien van ons kapitaalgebruik.

Onze financiële 
resultaten in 2015
2015 was een jaar met een recordomzet dankzij de focus 
op feeactiviteiten. De vrije operationele kasstroom na 
aftrek van holdingkosten verdubbelde ten opzichte van 
2010 en het dividend steeg ten opzichte van 2014 met 9%. 
Het onderliggende resultaat voldeed echter niet in alle 
bedrijfsonderdelen aan de verwachtingen. 

Solvency II
Solvency II vormt de grootste verandering 
in de Europese regelgeving voor 
verzekeraars van de laatste decennia. 
Dit toezichtskader, dat in 2015 is 
ingevoerd en sinds 1 januari 2016 van 
kracht is, vervangt 14 EUrichtlijnen uit 
de afgelopen veertig jaar en zorgt voor 
harmonisatie en versterking van de 
financiële gezondheid van de sector. 
Polishouders worden beter beschermd 
en de concurrentie en de transparantie 
worden vergroot. Aegon verwelkomt 
de invoering van het risicomanagement
systeem en heeft gekozen voor het 
‘deels interne model’, dat door de 
toezichthouder is goedgekeurd en sinds 
1 januari 2016 van kracht is. Aegon moet 
zijn kapitaalbehoefte baseren op de 
Solvency IIregels en met name op 
ons eigen, intern ontwikkelde model. 
Solvency II is niet alleen bepalend voor 
onze financiële cijfers, maar ook voor 
de wijze waarop de onderneming wordt 
gestructureerd en bestuurd. De invoering 
van de nieuwe kapitaalregels was een 
hele opgave, waaraan een groot aantal 
collega’s uit alle bedrijfsonderdelen 
heeft meegewerkt. Een verlaging van de 
kapitaalintensiteit heeft bijgedragen aan 
een hogere operationele vrije kasstroom 
onze bedrijfsonderdelen.

Solvency II omvat drie ‘pijlers’: kapitaal
eisen, bestuur en toezicht, en rapportage 
en verslaglegging. Voor onze landenunits 
buiten Europa, zoals de VS, worden 
de kapitaalberekeningen nog altijd op 
dezelfde manier gemaakt als voorheen, 
namelijk door het Amerikaanse kapitaal 
op te tellen bij onze Europese cijfers. 
Het ondernemingsbestuur en de drie 
verdedigingslinies (risicobereidheid, 
risicotoezicht en onafhankelijke assurance) 
worden echter beïnvloed door de wijze 
waarop de Groep als geheel beslissingen 
neemt op grond van de Solvency II  
eisen. De Solvency IIratio per einde 2015 
werd geschat op ongeveer 160%, waar
mee Aegon zich bovenin de beoogde 
bandbreedte van 140170% bevindt.
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Waarde creëren 
en waarde delen

We leggen graag uit hoe wij waarde creëren, niet alleen als aanbieder van financiële 
producten en diensten, maar ook als werkgever, zakenpartner en maatschappelijk 
betrokken onderneming.
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DistributieKapitaal Talent Vertrouwen

Dit kapitaal zetten 
wij in voor onze 

activiteiten, met name 
daar waar wij de beste 

vooruitzichten voor 
groei en rendement zien.

Onze waardeketen laat zien hoe wij in iedere fase van onze activiteiten 
een positief effect creëren, financiële zekerheid voor onze klanten 
realiseren en een duurzame onderneming zijn voor alle stakeholders.

Onze waardeketen

Beleggers Medewerkers Zakenpartners Klanten

Wij beschikken 
wereldwijd over 

zakenpartners voor 
de distributie en 

marketing van onze 
producten.

Wanneer klanten 
hun geld aan ons 

toevertrouwen, beleggen 
wij dat op een verantwoorde 
manier. Wij zorgen dat het 

zijn waarde behoudt en 
zetten onze kennis en 

kunde in om vermogens - 
groei te realiseren.

Wij hebben getalenteerde 
medewerkers in dienst die 

producten en diensten voor 
onze klanten ontwikkelen, 
van een prijs voorzien en 

op de markt brengen.

De waardeketen van 
Aegon begint met kapitaal. 

Het benodigde kapitaal 
voor onze activiteiten 

ontvangen wij van aandeel- 
en obligatiehouders die in 

ons willen beleggen.
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v

Bescherming Uitkeringen Winst Samenleving

Lokale 
gemeenschappen

Uit de behaalde 
rendementen betalen wij 

uitkeringen, lijfrentes, 
pensioenen en andere 
aanspraken van onze 

klanten en bieden wij onze 
medewerkers goede salarissen 

en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Onze waardeketen

Met onze producten 
willen we beschermen wat 

onze klanten belangrijk 
vinden. De risico’s beheren 
wij namens hen, zodat zij 

kunnen sparen en beleggen 
voor later.

Onze winst delen wij met 
beleggers in de vorm van 

dividend en coupons.

Wij leveren een 
bijdrage aan een 

betere samenleving 
door het betalen van 

belasting, de inkoop van 
producten en diensten 
en maatschappelijke 

investeringen.

Beleggers
• Institutionele aandeelhouders
• Particuliere aandeelhouders
• Institutionele 

obligatiehouders
• Particuliere obligatiehouders
• Kredietverschaffers

Medewerkers
• Voltijd en deeltijdwerkers
• Eigen agenten

Zakenpartners
• Leveranciers
• Financiële tussenpersonen
• Joint venture partners

Klanten
•  Polishouders
• Andere particuliere klanten
• Zakelijke klanten

Samenleving
•  Toezichthouders
• Overheden
• Lokale gemeenschappen
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“Ik ben 67 en geniet met volle teugen van 
een tweede leven. Twee jaar geleden heb 
ik leren zwemmen en ik doe al vier jaar 
aan Hula-dansen. Ik heb daar veel mensen 
leren kennen en we treden vaak samen 
op – ik had nooit gedacht dat ik dit op 
deze leeftijd nog zou doen.

In het weekend maak ik traditionele 
gerechten van de pruimen uit mijn tuin 
voor mijn kleinkinderen. Die rennen rond 
het huis en hebben zo veel energie. Maar 
ik ook, hoor! Ik verheug me op een druk, 
gelukkig en lang leven.”

Fusako Aoike
Klant bij Aegon Sony Life,  
Narashino, Japan 

De beleggingspolis van  
Aoike-san bij Aegon Sony Life 
zorgt ervoor dat zij de rest 
van haar leven voldoende 
te besteden heeft.

Genieten van  
je oude dag 
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wij betaalden in 2015 € 43 miljard 
aan claims en uitkeringen aan 
polishouders.

11 mln €43 miljard 95%
het aantal klanten met een pensioen 
bij Aegon steeg tussen 2010 en 2015 
met vijf miljoen.

van alle bedrijfsonderdelen bieden 
producten en diensten online aan  
(3%-punt meer dan in 2014).

Door de klant altijd centraal te stellen
Bij het vaststellen van onze strategie voor 
20102015 is het ontwikkelen van een 
klantgerichte organisatie als prioriteit 
aangemerkt. Wij willen van een product
gericht bedrijf naar een organisatie die haar 
klanten bij alles centraal stelt. We zijn 
inmiddels vijf jaar verder en hebben zeker 
vooruitgang geboekt, maar er is nog een 
weg te gaan voordat het klantperspectief 
centraal staat bij alle besluiten die we nemen.

Om dit te bereiken, moeten al onze ruim 
31.500 medewerkers doordrongen zijn van 
het belang om de klant altijd centraal te 
stellen. In 2012 zijn we gestart met een 
‘Customer License’ programma voor mede
werkers die normaal gesproken geen direct 
klantencontact hebben, zodat ook zij uit 
eerste hand ervaring krijgen met de gezichts
punten van onze klanten. Dit programma, 
een mix van theorie en praktijk, zorgt ervoor 
dat medewerkers een scherpere klantfocus 
krijgen. Alle deelnemers selecteren een 
klantenwens en gaan op bezoek bij een 
klant of bij het Customer Contact Center 
om beter inzicht in de klanten te krijgen. 
Het ‘Customer License’programma is 
in 2015 in Azië uitgerold en is daarmee 
wereld wijd ingevoerd. Daarnaast zijn we 
bij Transamerica met een klantgericht 
innovatieproces begonnen, om ervoor te 

zorgen dat bij nieuwe ideeën voor producten 
of processen de behoeften van onze klanten 
voorop staan.

Door naar onze klanten te luisteren
In 2015 hebben wij een boek vol verhalen 
van klanten gepubliceerd (We are Aegon), 
gebaseerd op de ervaringen van onze meest 
klantgerichte medewerkers in de Verenigde 
Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk 
en Hongarije. Deze persoonlijke verhalen, 
die in het Spaans en Portugees zijn vertaald, 
laten zien dat onze medewerkers luisteren 
naar onze klanten en hen dagelijks met 
informatie en advies terzijde staan. Ook 
blijkt uit deze verhalen dat het bij onze 
activiteiten nog altijd om mensenwerk gaat, 
zelfs in dit digitale tijdperk.

Door via internet toegankelijk te zijn
Wij streven ernaar om onze informatie
voorziening af te stemmen op een zo breed 
mogelijk publiek, ongeacht technologische 
of andere beperkingen bij onze klanten. Alle 
beeldmateriaal wordt ondertiteld en onze 
webpagina’s zijn ook geschikt voor speciale 
leessoftware voor slechtzienden. Wij maken 
gebruik van software die wekelijks onze 
web site doorloopt om ervoor te zorgen dat 
alle inhoud aan de richtlijnen voor toegankelijk 
heid van webcontent (W3C Web Content 
Accessibility Guidelines) voldoet.

Door klanten bij onze besluitvorming 
te betrekken
Aegon heeft dit jaar in Nederland en in het 
Verenigd Koninkrijk een Customer Experience 
Center geopend. Deze centra zijn uitgerust 
met hypermoderne observatietechnologie, 
zoals eyetracking, om te onderzoeken waar 
mensen kijken wanneer ze op zoek zijn naar 
informatie, bijvoorbeeld op een website. Aan 
de hand van deze uitkomsten kunnen wij 
de toegankelijkheid en de gebruikers
vriendelijkheid van onze diensten (websites 
en apps) evalueren.

Verder maken wij regelmatig gebruik van 
focusgroepen om te inventariseren welke 
producten klanten nodig hebben en om 
producten in alle fasen van hun ontwikkeling 
uit te testen. Maar dat is nog niet alles. 
Zo heeft onderzoek van Aegon in Hongarije 
geresulteerd in een aantal hulpmiddelen 
waarmee klanten hun financiële planning 
kunnen doen, is de communicatie eenvou diger 
geworden, leveren we begrijpelijke product
informatie, en bieden we meer gebruiks
gemak zoals updates per email en sms 
tijdens de afhandeling van schademeldingen.

In het Verenigd Koninkrijk hebben we een 
‘customer hub’ opgestart – een aantal 
schermen naast elkaar waarop medewerkers 
realtime toegang hebben tot de feedback 

Waarde creëren en waarde delen 
…voor onze klanten 

39

Aegons 2015 Review

W
aarde creëren  

en w
aarde delen

…voor onze klanten

…voor onze klanten



De NPSscore meet de kans dat klanten ons 
‘aanbevelen’. Op basis van een schaal van 
0 tot 10 worden klanten verdeeld in ‘fans’ 
en ‘criticasters’. Het percentage criticasters 
(score 06) wordt dan in mindering gebracht 
op het percentage fans (score 910). 
De uitkomst is een NPSscore die vergeleken 
kan worden met die van branchegenoten. 
De grafiek laat de verdeling zien van het 
relatieve NPSresultaat over de kwartielen 
ten opzichte van de branchegenoten voor 
onze bedrijfsonderdelen in de VS, Nederland, 
het VK, Hongarije en Spanje.

van 2.919 klanten. Al deze en andere 
initiatieven zijn voor het voetlicht gebracht 
tijdens het Customer Loyalty Forum, waar 
alle bedrijfsonderdelen van Aegon jaarlijks 
hun ’best practices’ met elkaar delen op het 
gebied van klantloyaliteit en klantbeleving.

Naast de interactie met klanten worden op 
de schermen in onze Britse ‘hub’ de meest 
recente feedback van klanten en Net Promoter 
Scores (NPS) getoond. De NPS wordt door ons 
gebruikt als maatstaf voor klantloyaliteit. 
Daar zijn we in 2009 voor het eerst mee 
begonnen in Nederland. Inmiddels wordt 
deze methode wereldwijd door bijna alle 
bedrijfsonderdelen gehanteerd.

Door de juiste producten en diensten 
te bieden
Wij bieden een groot aantal producten aan. We 
doen dat via verschillende distributie kanalen 
om alles voor onze klanten zo eenvoudig en 
makkelijk mogelijk te maken. In de meeste 
markten verkopen wij levens verze keringen 
en pensioenen, maar ook lang lopende 
beleggings producten, zoals lijfrentes en 
beleggingsfondsen. In sommige landen biedt 
Aegon ook woning en inboedel verzekeringen, 
bancaire diensten en hypotheken aan.

De afgelopen jaren hebben we veel producten 
verbeterd. Sommige zijn in prijs of anderszins 
aangepast en met andere zijn we gestopt, met 
name naar aanleiding van de verande ringen 
in de markt, in het bijzonder de lage rente.
Wanneer er problemen met onze producten 

zijn, zorgen wij dat die worden opgelost. In 
het kader van de in 2014 bereikte schikking 
in een geschil met werknemers en werkgevers 
in de havens en het voormalige pensioenfonds 
Optas, is Aegon akkoord gegaan met de 
betaling van een bedrag van € 80 miljoen aan 
de stichting die namens de havenarbeiders 
optreedt en met gunstiger pensioen
voorwaarden voor de havenarbeiders. Dit 
alles vloeit voort uit de overname van Optas 
door Aegon in 2007. Optas was omgevormd 
tot verzekeringsmaatschappij.

Via innovatieve, nieuwe platforms 
Aegon Bank is vorig jaar een samenwerkings
verband aangegaan met auxmoney, het 
grootste peertopeer leenplatform van 
Duitsland. auxmoney biedt een unieke 
oplossing om met name rechtstreekse 
consumentenleningen te faciliteren. 
Aegon Bank investeert € 150 miljoen in 
het platform auxmoney ten behoeve van 
de kredietverstrekking. 

We gebruiken technologie ook om de kosten 
voor onze klanten te drukken. In Hongarije 
hebben we een innovatieve autoverzekering 
geïntroduceerd onder de naam smartCASCO. 
Hiermee kunnen klanten switchen tussen een 
lagere premie als hun auto staat geparkeerd 
en een hoger tarief wanneer zij met de auto 
rijden. Klanten ontvangen een gratis app op 
hun smartphone en hoeven verder alleen 
akkoord te gaan met de voorwaarden. Met 
deze revolutionaire allrisk verzekering kunnen 
klanten tot 50% op hun premie besparen.

Door inclusie  
Aegon Sony Life Insurance Company (ASLIC) 
maakte eind vorig jaar bekend dat zij meedoet 
met de eerste groep verzekeraars in Japan 
die een partnerschap tussen personen van 
hetzelf de geslacht erkennen. Vier verzeke
raars gingen Sony Life voor en drie andere 
verzekeraars hebben aangegeven dat 
ook zij hun voorwaar den gaan aanpassen. 
De verwachting is dat de meerderheid van 
de in totaal 21 verzekeraars het voorbeeld 
van Sony Life en anderen zal volgen. 

Door relevante verzekeringen te bieden 
Nu obesitas een groot gezondheidsprobleem 
aan het worden is, moeten mensen met een 
hoge Body Mass Index (BMI) vaak een 
hogere premie betalen voor een levens
verzekering, soms wel tot 50% meer. In 
Tsjechië biedt Aegon verzekeringen aan voor 
klanten met een hoge BMI (tot 35). Aegon 
Fit brengt de standaardpremie in rekening 
aan klanten die beloven om hun BMI binnen 
twee jaar met twee punten te verlagen, 
onder overlegging van een doktersverklaring. 

Door hulp te bieden in moeilijke tijden
Net als andere verzekeraars helpen wij klanten 
die, vaak buiten hun schuld, hun premies 
niet meer kunnen betalen. Afhankelijk van 
de omstandigheden bieden we bijvoorbeeld 
betalingsvrije perioden, leningen of tijdelijke 
stopzetting van premiebetalingen.

Deze grafiek betreft de bedrijfsonderdelen van Aegon 
in de VS, Nederland, het VK en Hongarije waarvan de 
resultaten zijn vergeleken met die van branchegenoten.

Net Promoter Score – relatieve resultaten

1e kwartiel 

2e kwartiel 

3e kwartiel 

4e kwartiel

2,4
10,2

38,1

49,2
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Daar waar Aegon voorheen gewoon een 
aanbieder van producten was, willen we nu 
de juiste oplossingen bieden voor onze 
klanten en ook meten hoe goed we dat 
doen. De Net Promotor Score (NPS) is een 
gestandaar diseerde methode voor het 
meten van klant loyaliteit. Deze wordt door 
98% van onze bedrijfsonderdelen gebruikt 
om te meten in hoeverre klanten bereid zijn 
om onze producten en diensten aan te 
bevelen bij vrienden en familie. Afhankelijk 
van de markt werken we met verschillende 
steekproefgrootten en periodieke meet
momenten. Onze score is nog niet waar we 
hem hebben willen. Hoewel we een lichte 
verbetering zien in de absolute scores, 

scoren de meeste bedrijfsonderdelen nog 
altijd onder het marktgemiddelde van onze 
grootste branchegenoten. Uit een nadere 
analyse blijkt dat veel klanten nog steeds 
te onverschillig zijn over hun ervaringen met 
ons, gezien de beperkte contacten de zij in 
de loop van de jaren met ons hebben gehad. 
Bemoedigend is dat een aantal nieuwe 
initiatieven, zoals de online bank Knab, 
het autoverzekeringsconcept onnaonna 
en onze risicoverzekeringen in Spanje op 
die betreffende markten in het bovenste 
kwartiel scoren. Dit geeft aan dat we op de 
goede weg zijn door hoge prioriteit toe te 
kennen aan klantbeleving.

Om de klantloyaliteit te versterken, doen 
wij ons uiterste best om onze klanten van 
relevante informatie, advies, producten en 
diensten te voorzien, zodat zij bekender 
met ons worden en meer ervaring met ons 
krijgen. NPSprogramma’s die onmiddellijk 
na een marketing of serviceinteractie 
met een klant de NPSscore meten leveren 
directe feedback, waarmee we zaken snel 
kunnen verbeteren. Door fors te investeren 
in digitale technologie en klantenservice 
(zoals het nieuwe ‘Customer Experience 
Platform’ van Transamerica) willen we de 
klantloyaliteit vergroten.

Klantloyaliteit versterken

Aegon Retirement Readiness Index (ARRI)

Japan 4,6

Hongarije 4,9

Spanje 5,0

Polen 5,1

Turkije 5,4

Frankrijk 5,4

Zweden 5,4

Nederland 5,7

Duitsland 6,1

China 6,2

VS 6,2

Brazilië 6,8

India 7,0

Global 
Retirement 

Readiness Score

5,9

Verenigd Koninkrijk 6,0

Canada 6,0

Wij publiceren tweemaal per jaar de Aegon 
Retirement Readiness Survey, die is gebaseerd 
op onderzoek in de VS, Europa en Azië. 
Door middel van deze Survey meten wij hoe 
mensen over hun pensioen denken en welke 
ambities zij in dat opzicht hebben. Dat doen 
we al sinds 2012. In 2015 deden ruim 

16.000 mensen in 15 landen aan het onder
zoek mee – Australië voor de eerste keer.

De Aegon Retirement Readiness Index (ARRI) 
gaf in 2015 een lichte stijging te zien. 

De ARRI werkt met een schaal van 0 tot 10. 
De index geeft aan in hoeverre iemand 
voorbereid is op zijn pensioen, aan de hand 
van antwoorden op zes hoofdvragen uit de 
Aegon Retirement Readiness Survey.

Door onze klanten te begrijpen
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Wij willen meer kapitaal aan aandeel houders 
terug geven door een hoger dividend  
uit te keren en via een aandeleninkoop-
programma van € 400 miljoen.

Eind 2015 bedroeg onze 
marktwaarde € 11 miljard.

9% €400 miljoen€11 miljard 
Het dividend steeg met 9% naar 
€ 0,25 per aandeel per ultimo 2015.

Door met onze aandeelhouders de dialoog 
aan te gaan
Aegon heeft een internationaal aandeel
houders bestand. Onze aandelen staan 
genoteerd in Amsterdam en New York. 
Circa 45% van de aandelen wordt gehouden 
door beleggers in de Verenigde Staten, 
de thuismarkt van ons grootste bedrijfs
onderdeel Transamerica.

De overige aandeelhouders zijn verspreid 
over de rest van de wereld. Onze grootste 
aandeelhouder met circa 14.5% van de 
gewone aandelen is Vereniging Aegon, 
die de belangen van het bedrijf en al onze 
stakeholders behartigt. Diverse beleggings
fondsen van de Amerikaanse beleggings
firma Dodge & Cox houden gezamenlijk 
9,3% van onze gewone aandelen.

Wij spreken jaarlijks honderden beleggers 
en analisten. Institutionele beleggers, zoals 
banken, verzekeraars, pensioen, hedge 
en beleggingsfondsen, houden samen de 
resterende 80% van onze aandelen per 
ultimo 2015.

De leden van ons Investor Relations team 
spreken regelmatig met deze beleggers op 
beleggersdagen, waar het team updates geeft 
over onze resultaten en strategie. Wanneer 
er belangrijke ontwikkelingen zijn die we 

willen bespreken, organiseren wij ook onze 
eigen analisten en beleggers conferentie. 
Analisten en beleggers krijgen dan de 
gelegenheid om specifieke onder werpen 
met ons senior management te bespreken.

In januari 2016 is de markt door ons 
management geïnformeerd over onze 
strategie en financiële ambities voor de 
periode 20162018. Omdat wij ook 
duizenden particuliere beleggers hebben, 
zorgen we ervoor dat onze beleggers
conferentie ook via een live webcast 
toegankelijk is. Wij publiceren kwartaal
berichten op aegon.com en geven ook 
tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders in mei een overzicht 
van onze resultaten. Vorig jaar was ruim 
70% van het aandelenkapitaal op de 
vergadering vertegenwoordigd, waaruit 
blijkt dat onze aandeelhouders zich zeer 
betrokken voelen bij ons bedrijf.

Verder publiceren we regelmatig nieuws
brieven om onze stakeholders op de hoogte 
te houden van al het nieuws rond Aegon. 
Al deze berichtgeving is ook beschikbaar 
op aegon.com.

Door kapitaal terug te geven aan 
onze aandeelhouders
Aegon keert tweemaal per jaar dividend uit 
aan aandeelhouders. Een interimdividend 
bij de bekendmaking van de cijfers over het 
tweede kwartaal en een slotdividend na 
vaststelling van de jaarrekening door de AVA. 

Over heel 2015 stellen wij een dividend voor 
van € 0,25, een stijging van 9% ten opzichte 
van 2014.

Sinds 2011 is het dividend jaarlijks verhoogd. 
Voor de toekomst streven wij naar een 
dividendpercentage van 50% van de vrije 
kasstroom na aftrek van holdingkosten. 
Dit komt neer op € 1,7 miljard aan dividend 
tussen 2016 en 2018. 

Daarnaast zijn we in januari 2016 begonnen 
met de inkoop van aandelen voor een bedrag 
van € 400 miljoen. Daarmee stijgt de 
aandeel houderswaarde, omdat het aantal 
uitstaande aandelen daalt, waardoor de 
winst per aandeel stijgt.

Door minder goed lopende bedrijfs-
onderdelen af te stoten
In de afgelopen jaren hebben wij voor een 
bedrag van € 3,4 miljard aan nietkern
activiteiten gedesinvesteerd, gemiddeld tegen 
ruim 80% van de boekwaarde. Dit betrof 
Transamerica Re, onze levens verzekerings
activiteiten in Canada, Caja Badajoz Vida en 
Unnim in Spanje en ons belang in het Franse 
La Mondiale.

Door het creëren van waarde op de 
lange termijn
Wij zetten in op winstgevende groei om 
ook op lange termijn waarde voor onze 
aandeelhouders te creëren. In de afgelopen 
vijf jaar hebben we jaarlijks een verkoopgroei 
gerealiseerd van gemiddeld 12%.

Waarde creëren en waarde delen 
…voor onze beleggers
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“Analisten en beleggers hebben er bij 
uitstek – misschien meer nog dan andere 
stakeholders – belang bij om exact te 
weten wat er bij Aegon speelt. Ik zet als 
beleggingsanalist mijn reputatie op het spel 
bij het identificeren van kansen die op lange 
termijn waarde voor mijn cliënten creëren.

Wanneer ik een aandeel adviseer, pas ik 
een holistische benadering toe op het 
bedrijf en de mogelijkheden die het heeft 
om structureel aandeelhouderswaarde 
te genereren.

De verzekeringssector is interessant 
vanwege de maatschappelijke rol die 
ze vervult en vanwege de technische 
complexiteit. Wat dat betreft heeft 
Aegon belangrijke stappen gezet om de 
activiteiten te stroomlijnen en het bedrijf 
te positioneren voor de toekomst.”

Niet alle aandelen 
zijn hetzelfde

Pieter van Diepen
Global Financials Analyst,  
Martin Currie (Schotland)

Het in Edinburgh gevestigde 
Martin Currie is onderdeel 
van Legg Mason Inc.
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Aegon Asset Management heeft 
€ 345 miljard aan vermogen 
onder beheer.

15% €345 miljard €1,3 miljard 

van onze omzet betreft directe 
verkopen aan klanten (via eigen 
agenten, affinity marketing en online).

In 2015 hebben wij € 1,3 miljard 
uitgegeven aan goederen en diensten.

Waarde creëren en waarde delen 
…voor onze zakenpartners
Via onze joint ventures en 
strategische partners
Joint ventures bieden ons de mogelijkheid 
om snel een markt te betreden. Wij zijn op 
zoek naar partners die onze activiteiten 
aanvullen – in de vorm van een bestaand 
distributienetwerk, lokale kennis of schaal
grootte. In sommige landen is een joint 
venture door wettelijke beperkingen rond 
buitenlandse investeringen zelfs de enige 
optie om op een markt actief te zijn.

Na een herziening van de verzekerings
wetgeving in India, waardoor buitenlandse 
bedrijven nu een belang van maximaal 49% 
in een Indiase verzekeraar mogen hebben, 
hebben wij ons belang in Aegon Religare 
uitgebreid. Het grootste mediaconcern in 
India, Bennett, Coleman and Company 
Limited, heeft tegelijkertijd zijn belang 
in de joint venture verhoogd naar 51%, 
waardoor dit nu onze enige partner is in 
India. De bedrijfs naam is inmiddels gewijzigd 
in Aegon Life Insurance Company Ltd.

In december 2014 kreeg ook onze nieuwe 
joint venture partner in China, Tsinghua 
Tongfang (THTF), een technologiebedrijf 
dat gelieerd is aan de Tsinghua University in 
Beijing, groen licht van de Chinese toezicht
houder. De naam van de joint venture (Aegon 
CNOOC) is in 2015 in het kader van de nieuwe 
samenwerking gewijzigd in Aegon THTF. 

Door inzicht te hebben in onze klanten
Door middel van dataanalyse kunnen wij 
belangrijke toegevoegde waarde bieden voor 
onze partners. Zo heeft PT. Aegon Marketing 
Services Indonesia (AMSI), onderdeel van 
Aegon Direct Affinity Marketing Services 
(ADAMS), de uitkomst van dergelijke  
dataanalyse toegepast op de telemarketing
activi teiten van een bancaire cliënt ten 
behoeve van de kruisverkoop van particuliere 
ongevallen en ziekenhuiskosten verzeke ringen 
aan klanten met een creditcard. Met behulp 
van klantanalyses van ADAMS werden op 
basis van creditcardtransactiegedrag en 
demografische gegevens potentiële klanten 
geïdentificeerd die naar verwachting sneller 
bereid zouden zijn om telefonisch een 
verzekering af te sluiten. De verkopen zijn 
ten opzichte van een controlegroep meer 
dan verdubbeld.

Samen met onze distributiepartners
Klanten willen producten graag op internet 
zoeken en vaak ook online kopen, maar 
sommige klanten willen toch graag persoonlijk 
te woord worden gestaan. Wij willen onze 
klanten op al deze manieren bedienen. Dit is 
onze ‘omnichannel’benadering. 

In veel landen werken we samen met 
zorgvuldig geselecteerde, strategische 
distributiepartners, zoals banken, die over een 
distributienetwerk beschikken. Aegon Asset 
Management is met La Banque Postale in 
Frankrijk een strategische samenwerking 
aangegaan. Samen ontwikkelen en verkopen 
we beleggingsproducten aan de 11 miljoen 

klanten van La Banque Postale en aan haar 
groeiende aantal institutionele cliënten. 

Onder bepaalde omstandigheden bieden wij 
onze producten aan in markten waar we nog 
geen vestiging hebben. Zo zijn we eind 2014 
een joint venture met Banco Santander Totta 
aangegaan, die in de loop van 2015 zijn 
beslag vond op de Portugese market. Dit is 
een uitbreiding van onze samenwerking met 
Banco Santander in Spanje. 

Door te investeren in startups
In 2014 hebben wij hiervoor een beleggings
fonds opgezet, Transamerica Ventures. Dit 
fonds heeft $ 135 miljoen voor de financiering 
van startups die nieuwe technologie voor de 
financiële sector ontwikkelen. Het fonds richt 
zich op kleinere bedrijven die onder meer bezig 
zijn met gegevensanalyse, digitale financiële 
adviesverlening en beveiliging tegen cyber crime. 
Wij maken gebruik van hun kennis en nieuwe 
inzichten bij onze transitie van productbedrijf 
naar een organisatie die technologie inzet, op 
basis van feiten stuurt en de klant centraal stelt. 

Door de risico’s binnen de keten 
te beheersen
Door de aard van onze activiteiten hebben 
wij geen ingewikkelde toeleveringsketen. 
Niettemin vinden wij het belangrijk dat we 
samenwerken met leveranciers die onze 
waarden delen. Daarom werken we met een 
duurzaam inkoopbeleid, dat wereldwijd voor 
alle bedrijfsonderdelen geldt en gebaseerd 
is op periodieke risicoevaluaties van onze 
belangrijkste leveranciers.
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“La Banque Postale werkt dagelijks aan de 
ontwikkeling van een duurzame relatie met 
particuliere klanten via onze postkantoren, 
met zakelijke klanten en met organisaties 
in de publieke sector. Bijna een zesde 
van alle Fransen heeft minimaal één van 
onze producten. 

Bij La Banque Postale Asset Management 
willen wij ons productassortiment verder 
uitbreiden met internationale aandelen- en 
gemengde beleggingsfondsen. We waren 
op zoek naar een partner die net als wij het 
belang van klanten voorop stelt. Aegon 
profiteert van ons distributienetwerk en wij 
profiteren van hun beleggingsexpertise. Een 
gelijkwaardig huwelijk, kun je wel zeggen.”

Emmanuelle Mourey
Chief of Operations, La Banque Postale 
 Asset Management (Frankrijk)

La Banque Postale Asset 
Management is voor 75% 
in handen van La Banque 
Postale. Aegon Asset 
Management houdt het 
resterende belang van 25%.

Een gelijkwaardig 
huwelijk 
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Samenleving

“Het MIT AgeLab werkt op het snijvlak 
tussen technologie, gedrag en commercie 
en bedenkt oplossingen voor het grootste 
succes van de mensheid – langer leven. 
In het kader van het ‘Financial Planning 
in the Shadow of Dementia’-programma 
voor financiële adviseurs werken wij met 
Transamerica samen om te onderzoeken 
op welke wijze de ziekte van Alzheimer 
en dementie van invloed zijn op het 
financieel welzijn van mensen.

In 2015 hebben wij het raamwerk voor 
financiële planning voor mensen die met 
dementie te maken hebben, uitgebreid 
met een gids voor mantelzorgers met 
tips en adviezen van de Alzheimer’s 
Association®, zodat zij hun naasten in 
dit opzicht met meer vertrouwen kunnen 
ondersteunen.” 

Dr. Joe Coughlin 
Director, het AgeLab, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)  
(Verenigde Staten)

Transamerica werkt met 
het AgeLab samen om 
de kwaliteit van leven 
voor oudere mensen 
te verbeteren.

Hart voor de zaak 
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van alle bedrijfsonderdelen biedt 
‘inclusieve verzekeringsproducten’; 
in 2014 was dat 90%.

€1 miljoen 93%€8,6 miljoen
Het vrijwilligerswerk van onze 
medewerkers vertegenwoordigde 
in 2015 een waarde van bijna een 
miljoen euro, 43% meer dan in 2014.

In 2015 hebben wij in totaal € 8,6 miljoen 
aan liefdadigheidsinstellingen en andere 
goede doelen gedoneerd, 41% meer dan 
in 2014.

Waarde creëren en waarde delen 
…in de samenleving 
Door lokale gemeenschappen 
te ondersteunen
Onze maatschappelijke bijdrage beperkt zich 
niet tot onze producten, onze beleggingen en 
de zakelijke activiteiten met onze partners. 
Wij leveren ook een bijdrage door te 
investeren in lokale gemeenschappen 
om kwetsbare groepen te helpen. In 2015 
hebben wij ruim € 8,6 miljoen gedoneerd 
aan goede doelen, in de vorm van financiële 
steun en door onze medewerkers vrij 
te geven om vrijwilligerswerk te doen.

Onze benadering is simpel: om echt wat te 
kunnen betekenen, moet je lokaal actief zijn. 
Vandaar dat giften en vrijwilligerswerk 
per land worden geregeld. 88% van onze 
bedrijfsonderdelen heeft een programma 
om goede doelen te steunen. Zo hebben wij 
in de Verenigde Staten de Transamerica 
Foundation, die jaarlijks ongeveer 5% van 
haar vermogen aan goede doelen geeft. 
In het Verenigd Koninkrijk hebben wij 
het Charity Committee, een vrijwilligers
organisatie van medewerkers vanuit ons 
hele bedrijf die allerlei fondsenwervings
acties organiseren voor goede doelen die 
zij zelf selecteren.

Voor de hele organisatie hebben wij drie 
prioriteiten voor donaties vastgesteld: 
gezondheid, welzijn en het bevorderen van 
lezen en schrijven. Van onze donaties gaat 

85% naar deze drie doelen. In totaal steunen 
wij wereldwijd bijna 500 maatschappelijke 
organisaties zonder winstoogmerk. Die hebben 
allemaal één ding gemeen, namelijk dat ze 
willen zorgen voor duurzame, structurele 
verbeteringen in de gemeenschappen waar 
wij actief zijn. In veel gevallen proberen we 
onze maatschappelijke betrokkenheid te 
laten aansluiten bij ons doel om mensen te 
helpen gedurende hun hele leven financiële 
zekerheid te bereiken. Zo wordt in 67% van 
onze bedrijfsonderdelen actief gewerkt aan 
financiële educatie. Ook sponsoren we 
organisaties die op de een of andere manier 
de kansen op meer financiële zekerheid voor 
bepaalde groepen vergroten. Een mooi 
voorbeeld is de financiële ondersteuning van 
onderzoek naar de ziekte van Alzheimer door 
Aegon Nederland. Als je die ziekte hebt, kun 
je geen bewuste, weloverwogen beslissingen 
nemen over je financiële toekomst. Daarom 
sponsort Aegon Nederland sinds 2002 het 
Alzheimeronderzoek van het VU Medisch 
Centrum Amsterdam (VUmc). In 2015 hebben 
we weer een substantieel bedrag aan het 
VUmc gedoneerd en tevens onze medewerkers 
voorlichting gegeven over de ziekte.

Mondiale problemen
Soms is een ramp of crisis zo enorm dat een 
lokale aanpak niet meer helpt. In september 
2015 hebben wij, toen Europa pijnlijk werd 
geconfronteerd met de gevolgen van de 
burgeroorlog in Syrië, binnen de gehele 
organisatie een actie opgestart om geld in 
te zamelen voor de UNHCR, die vluchtelingen 
helpt in Griekenland, Turkije en omringende 
landen. In nog geen 20 dagen hebben we in 

totaal € 35.000 opgehaald, inclusief de 
verdubbeling van het opgehaalde bedrag 
door Aegon’s Management Board.

Maar waardecreatie voor de samenleving 
draait niet alleen om het geven van geld 
aan goede doelen. Wij stimuleren onze 
medewerkers ook om hun vaardigheden, 
kennis en talent in te zetten voor vrijwilligers
werk, zodat ook op die manier waarde wordt 
gecreëerd. Vorig jaar hebben wij onze 
medewerkers in totaal 21.364 uur vrij 
gegeven om vrijwilligerswerk te verrichten 
voor goede doelen die zij zelf mochten 
bepalen. Ook wij profiteren hiervan – onze 
medewerkers raken meer betrokken, ook bij 
hun werk en ons bedrijf. Toen TLB en ADAMS 
in 2015 met FoodAngel gingen samenwerken, 
was dit deels ingegeven door de wens om 
maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren 
bij hun werknemers. In drie weken tijd zijn 
30 containers gevuld met levensmiddelen 
die door medewerkers waren gedoneerd 
of ingezameld. 

Door het sponsoren van sport stimuleren 
wij een gezondere levensstijl, met name bij 
jongeren. Al sinds 2007 steunen wij de 
Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) 
en in 2015 waren wij de officiële sponsor 
van de wereldkampioenschappen roeien. 
Wanneer wij sporters sponsoren, doen 
we dat voor de lange termijn. Om een 
voorbeeld te noemen: sinds 2007 sponsoren 
wij de Tsjechische langebaanschaatsster 
Martina Sáblíková. We zijn er trots op dat 
zij, winnares van Olympisch goud, nog altijd 
ons logo draagt.
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Medewerkers

“Ik ben vijf jaar geleden bij Mongeral Aegon 
begonnen en ik bewaak de contacten die 
we met klanten hebben.

Ik kom uit Rio de Janeiro, dus ik ben een 
grote voetbalfan. Maar als ik zelf speel, 
is het een computerspel. Zo kwam ik op 
het idee om een radargrafiek te gebruiken 
om verbeteringen in de klanttevredenheid 
te evalueren. Door gaming kan je mensen 
bij een doel betrekken. Ik vind het een 
geweldige ervaring om inzichten uit de 
wereld van de computerspelletjes in te 
zetten voor het verbeteren van onze 
relaties met klanten. Je weet nooit waar 
je de inspiratie vandaan krijgt.”

Gustavo Monteiro
Supervisor, Planning & Performance 
and Quality, Mongeral Aegon (Brazilië)

Gustavo Monteiro won een 
Global Aegon Award in de 
categorie Best Empower 
Initiative voor New Quality 
Monitoring.

Spelenderwijs
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uur kregen medewerkers vrij 
voor vrijwilligerswerk in 2015.

98% 21.364€14 miljoen

van onze medewerkers neemt 
deel aan een gestandaardiseerde 
functioneringsbeoordeling

In 2015 is € 14 miljoen uitgegeven 
aan scholing voor medewerkers, 
vergeleken met € 13 miljoen in 2014.

Door werk te bieden dat de moeite waard is
Wij hebben meer dan 31.500 medewerkers in 
dienst, verspreid over 20 landen, en creëren 
daarnaast werk voor financiële tussen
personen, leveranciers en zakenpartners. 

In onze nieuwe strategie willen we blijven 
inzetten op digitalisering. Daarvoor hebben we 
uiteraard de juiste mensen met de vereiste 
kennis en ervaring nodig. Om dit soort mensen 
te werven en vast te houden, maken we de 
werkomgeving dan ook zo prettig mogelijk en 
bieden we uitdagend werk, ontwikkelings
mogelijkheden en concurrerende salarissen. 
Vorig jaar betaalden wij € 1,3 miljard aan 
salarissen. Verder bieden wij in de meeste 
bedrijfsonderdelen de mogelijkheid om 
flexibel of in deeltijd te werken, ouderschaps
verlof, periodieke medische keuringen 
en pensioenregelingen.

De komende jaren willen we de operationele 
kosten verlagen door complexiteit van de 
organisatie te verminderen, klanten te 
helpen om meer zelf te doen, en een aantal 
taken uit te besteden die anderen goedkoper 
of beter kunnen uitvoeren. Daarbij kan 
eventueel sprake zijn van reorganisaties. 
Medewerkers worden dan zo veel mogelijk 
intern herplaatst – en anders krijgen ze 
omscholing, loopbaanadvies en de hulp van 
externe bemiddelingsbureaus aangeboden. 
Bij elke reorganisatie zal ook zorgvuldig 

overleg worden gevoerd met de vakbonden 
en de ondernemingsraad. 

Ter vergroting van de consistentie binnen de 
organisatie vindt in 2016 de wereldwijde 
uitrol plaats van ‘Workday’, ons nieuwe 
managementsysteem voor personeels
informatie. Daarmee krijgen medewerkers 
beter toegang tot gestandaardiseerde HR
gegevens, ongeacht in welk land zij werken.

Door diversiteit te stimuleren
Met ons Statement on Diversity & Non-
discrimination willen wij een productieve, 
open werkomgeving creëren..

Wij stimuleren de oprichting van 
‘communities’, zoals de Transamerica 
Chinese Culture Appreciation Community, en 
werken al sinds 2012 samen met wervings 
en selectiebureau Onbegrensd Talent bij het 
vervullen van onze vacatures in Nederland. 
Dit bureau beschikt over een bestand van 
3.000 werkzoekenden met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking.

Wij steunen alle minderheden binnen ons 
bedrijf, ook onze collega’s die homoseksueel, 
biseksueel of transgender zijn. Iedereen kan 
zich aansluiten bij het wereldwijde Aegon 
Proudnetwerk, ongeacht zijn of haar 
seksuele geaardheid. Deze Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender (LGBT) Community 
is een van onze populairste online forum. In 
2015 hebben wij de Workplace Pride Coming 
Out Day Award gewonnen voor het promoten 

van diversiteit via sociale media. En in de 
Verenigde Staten heeft Transamerica een 
score van 90 uit 100 op de Corporate 
Equality Index 2016, waarmee wij een van 
de beste werkgevers zijn voor LGBT’ers. De 
helft van onze medewerkers is vrouw en in 
2016 bestaat onze Management Board voor 
bijna 30% uit vrouwen1.

Door professionele ontwikkeling 
te faciliteren
Wij willen graag dat onze medewerkers hun 
talent verder ontwikkelen en faciliteren dit 
door middel van het in 2015 ingerichte 
Career Development Portal.

Daarnaast bouwen wij onze kennis van data
analyse verder uit via de Aegon Analytical 
Academy, een postacademische opleiding 
van drie jaar. De bedoeling is om dit 
programma te herhalen. De huidige 
deelnemers zullen in de loop van hun carrière 
een specialistische functie gaan vervullen. 

Via ons beloningsbeleid
In het wereldwijde beloningsbeleid van 
Aegon zijn basisregels opgenomen voor de 
algehele beloningsstructuur en voor de 
variabele beloningen. Hoewel de aanpak 
afhankelijk is van de markt en functieschaal, 
is er altijd sprake van een aantal maatregelen 
– zoals procedures voor de spreiding over 
meerdere jaren en terugvorderingsregelingen – 
om zeker te stellen dat variabele beloningen 
altijd zijn gebaseerd op financiële en niet
financiële doelstellingen. Als we plannen 

Waarde creëren en waarde delen 
…voor onze medewerkers

1  In afwachting van de goedkeuring door  
de toezicht houders van de benoemingen.
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Leeftijdsopbouw
% van medewerkers

0,3

34,6

44,9

23,3

0,8

jonger dan 20

tussen 21 en 35

tussen 36 en 50
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ouder dan 65

hebben om het beloningsbeleid aan te 
passen, wordt waar mogelijk overleg 
gevoerd met de vakbonden en de 
ondernemingsraad.

Wij beschermen de onafhankelijkheid van 
mensen in controlefuncties, zoals audit 
en risicomanagement, door middel van 
afzonderlijke regels. Voor de leden van 
de Raad van Bestuur hanteren we een 
afzonderlijk beloningsbeleid, op grond waarvan 
hun variabele beloning is gemaximeerd op 
100% van hun vaste salaris. Meer informatie 
over bestuurders beloningen is te vinden in ons 
Annual Report en het jaarlijkse Executive 
Board Remuneration Report. 

Door een klimaat van onderling 
vertrouwen te scheppen
Alle medewerkers zijn gebonden aan onze 
Gedragscode, waarin richtlijnen staan voor 
medewerkers en leidinggevenden over 
de wijze waarop wij maatschappelijk 
verantwoord willen ondernemen. Deze 
Gedragscode is voor alle bedrijfsonderdelen 
in de eigen taal beschikbaar. 

Door collega’s te helpen met hun eigen 
financiële toekomst 
Mensen helpen gedurende hun hele leven 
financiële zekerheid te bereiken, is niet 
zomaar een marketingslogan. Het is ook 

Betrokkenheid en welzijn van medewerkers 
Empowering employees is een van onze 
vier strategische doelstellingen en vormt 
daarmee een belangrijk onderdeel van 
onze algehele strategie. Daarbij stimuleren 
wij onze leidinggevenden om innovatie, 
verantwoordelijkheid en klantfocus te 
bevorderen. Wij werven getalenteerde 
mensen, die zich vol enthousiasme inzetten 
voor ons bedrijf. We proberen deze mensen 
aan ons te binden door het bieden van 
uitstekende loopbaanperspectieven. 
Daarnaast breiden wij onze digitale expertise 
uit, verbreden en verdiepen wij de kennis 
van onze medewerkers en willen we een 
internationale onderneming zijn met een 
divers personeels bestand, met mensen 
die zich gewaardeerd voelen. 

Werknemers die zich betrokken en gesteund 
voelen, zijn ons belangrijkste troef om dichter 

bij onze klanten te komen. Wij waarderen en 
ondersteunen onze medewerkers. Dat doen 
we door te praten en te luisteren en door 
hen de middelen, scholing en een bedrijfs
cultuur te bieden die nodig is om de 
verwachtingen van onze klanten meer 
dan waar te maken.

Daarom is onze Global Employee Survey 
– Empower – zo belangrijk. In deze enquêtes 
komen uiteenlopende aspecten aan de 
orde, zoals inzicht in de bedrijfsstrategie, 
vertrouwen in het hoger management, 
scholings en carrièremogelijkheden, de 
werkomgeving en het belang van een goede 
balans tussen werk en privé.

Uit de enquête van 2015 blijkt dat de 
employee engagement – de mate waarin zij 
gemotiveerd zijn en zich voor het bedrijf 

willen inzetten– ten opzichte van 2014 
met twee punten is gedaald naar 71 op 
de Hayindex. Dat is nog altijd boven het 
sector gemiddelde, maar onder de norm 
voor best presterende bedrijven (73). 
Deze lichte daling kan te maken hebben 
met de herstructurering van onze 
activiteiten in de Verenigde Staten. Wat 
employee enablement betreft – de mate 
waarin medewerkers het gevoel hebben 
dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren – 
scoren we echter 75 op de index (2014: 74), 
opnieuw boven de norm voor best 
presterende bedrijven.

Uit het feit dat 82% van onze medewerkers 
aan het onderzoek deelnamen, blijkt dat zij 
zeer bereid zijn om feedback te leveren en 
om van Aegon een nog beter bedrijf te 
maken dan we al zijn.

een oproep aan onze medewerkers om zelf in 
actie te komen. Wij willen onze medewerkers 
informeren en inspireren om ook hun eigen 
financiële situatie goed te regelen. In Spanje 
hebben we het ‘Click’project opgezet, waarbij 
medewerkers werd gevraagd om online een 
korte vragenlijst in te vullen op basis van de 
Aegon Retirement Readiness Index. 

Medewerkers die weinig inzicht in hun 
financiën hadden, kregen onder meer een 
‘toekomstapp’ en informatie die er voor 
had gezorgd dat hun financieel beter 
geïnformeerde collega’s wel op hun toekomst 
waren voorbereid. Dit initiatief, dat 91% van 
de deelnemers aan het denken had gezet 
over hun financiële situatie, is overgenomen 
door een aantal andere ondernemingen, 
waaronder de Spaanse effectenbeurs, Google 
Spain, Buongiorno en Ambilamp. In totaal 
hebben meer dan 30 bedrijven in Spanje 

interesse getoond in deelname aan dit project 
om werknemers te stimuleren om hun 
pensioen goed te regelen. 

Door elkaar te waarderen en van elkaar 
te leren
In 2015 zijn voor het eerst de Global 
Aegon Awards uitgereikt. Hoewel sommige 
landenunits al een erkenningsprogramma 
hadden en prijzen uitreikten, hebben wij ook 
een wereldwijd evenement voor medewerkers 
georganiseerd, zodat initiatieven binnen het 
bedrijf beter worden uitgewisseld en we meer 
van elkaar kunnen leren. In totaal ontvingen 
wij 90 aanmeldingen uit 20 landenunits in de 
categorieën Best community engagement, 
Best empower initiative, Best new initiative, 
Best improvement, Most customercentric 
team, Best employee in support and staff 
en Best employee in customer service.
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• Autoverzekering
• Bancaire dienstverlening
• Beleggingsproduct
• Financiële planning & advies
• Hypotheek

•  Langdurige zorg 
• Levensverzekering
• Lijfrente
• Ongevallen en 

ziektekostenverzekering

• Pensioensparen
• Reisverzekering 
• Vergelijkingssite
• Vermogensplanning
• Woonverzekering

Tijd, energie en talent 
zijn niet de enige 

vaardigheden die je 
nodig hebt om succes 
in het leven te hebben. 
Als je je eigen weg wilt 
gaan, moet je in jezelf 

investeren.

Wij beschermen wat voor 
onze klanten belangrijk is: 
hun gezin, gezondheid en 
woning. Wij staan klaar 
om te helpen wanneer 
de dingen niet volgens 

plan gaan.

Soms ben je gewoon 
blij. Vaak hangen die 

momenten samen 
met je veilig en 

beschermd voelen.

Om hun ambities 
te realiseren, moeten 
klanten verantwoorde 
financiële beslissingen 

nemen.

Wij willen mensen 
helpen gedurende hun 
hele leven financiële 

zekerheid te bereiken, 
zodat zij ook na hun 
pensionering prettig 

kunnen leven.

Wij helpen klanten 
om hun zorgkosten 

te kunnen dragen, om 
bij het ouder worden 
hun waardigheid en 
onafhankelijkheid te 
behouden en om hun 
nabestaanden goed 

achter te laten.

Op belangrijke momenten 
zijn we er voor onze klanten
Aegon staat voor meer dan alleen polissen en uitkeringen. We zijn er ook voor onze 
klanten in tijden van spanning, blijdschap en verdriet. Zijn we alleen bezig met financiën 
en verzekeringen? Nee. We zijn er op de speciale momenten in het leven van onze klanten.
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De veranderende 
rol van de  
Raad van 
Commissarissen

Is de relatie tussen de Management 
Board en de Raad van Commissarissen 
sinds 2008 veranderd?
De crisis was zeker een moeilijke tijd voor 
het senior management, maar ook voor de 
Raad van Commissarissen. Wij hebben in 
die periode intensiever met elkaar overlegd 
en gediscussieerd en doen dat nog steeds 
regelmatig. De nadruk is voor ons meer 
komen te liggen op het vormgeven van de 
strategie en het toezicht op de uitvoering 
daarvan. Sinds de financiële crisis is onze rol 
dynamischer geworden, waarbij we elkaar 
meer uitdagen, een ontwikkeling die ik actief 
heb gestimuleerd. 

2015 was het laatste jaar van de 
beleidscyclus. Hoe vindt u dat Aegon 
het gedaan heeft, en heeft de Raad 
van Commissarissen geadviseerd bij 
het actualiseren van de strategie?
Aegon heeft een aantal belangrijke doel
stellingen gerealiseerd, zowel financiële als 
nietfinanciële. Een daarvan is dichterbij de 
klant te komen. Wij zijn een van de eerste 
verzekeraars geweest die met digitale 
oplossingen kwam. Andere bedrijven doen dat 
inmiddels ook, dus we zullen extra ons best 
moeten doen. Verder blijven we op de kosten 
letten. Wat de Raad van Commissarissen 
betreft, vijf of zes jaar geleden werd ons 
verteld wat de strategie was. Nu zijn we er 
van het begin af aan bij betrokken geweest, 
hebben we input geleverd en zien we toe 
op de uitvoering van de strategie. 

Met name de lage rente was in 2015 voor 
verzekeraars een probleem. Hoe is Aegon 
hiermee omgegaan?
Een langdurig lage rente helpt onze sector 
inderdaad niet. Dit punt werd natuurlijk ook 
aangestipt in onze stakeholder engagement
enquêtes. Maar zoals elk bedrijf wil Aegon het 
altijd goed doen, ongeacht de economische 
omstandigheden. Dus als de rente laag staat, 
passen we ons aan. Overstappen op een 
model dat minder kapitaal vraagt, is een van 

de manieren om de lage rente op te vangen. 
En besparen op de kosten. We hebben in 2015 
behoorlijk drastisch in onze portefeuille 
gesneden en blijven ook in de toekomst 
streven naar een efficiëntere bedrijfsvoering. 

Nu we het toch over kapitaal hebben, 
mag Solvency II niet onvermeld blijven. 
Het probleem met deze Europese richtlijn 
is dat we wel wisten dat hij eraan zat te 
komen, maar niet wat de inhoud precies 
was. Zelfs eind 2015 waren er nog een 
aantal zaken onzeker rond de toepassing 
van de richtlijn.

Solvency II is een enorm leerproces geweest. 
De bestuursleden zijn door de toezichthouder 
getoetst op hun inzicht in de risico's die met 
onze activiteiten gepaard gaan. Onze voor
malige Chief Risk Officer (CRO) Tom Grondin 
en zijn team hebben op dit punt enorm veel 
werk verricht. Als Raad van Commissarissen 
is het onze taak om ervoor te zorgen dat wij 
dit soort getalenteerde mensen in huis hebben.

“ Er heeft een 
verschuiving 
plaatsgevonden 
van toezicht op 
de resultaten 
naar een meer 
strategische rol.” 

In het kader van Solvency II heeft de toezicht
houder voor de groep, De Nederlandsche 
Bank (DNB), een aantal relevante vragen 
gesteld over onze maatschappelijke rol en hoe 
wij met risico's omgaan. Dat was niet altijd 
een makkelijk proces. Een internationaal 
bedrijf als Aegon heeft veel verschillende 
toezicht houders, die allemaal anders 
reageren. Maar uiteindelijk is onze relatie 

met DNB er door Solvency II alleen maar 
beter op geworden.

U heeft het over talent binnen de 
onderneming. Hoe kijkt u aan tegen 
de benoeming van opnieuw een vrouw 
als lid van de Management Board? 
Ja, Allegra van HövellPatrizi wordt onze 
nieuwe Chief Risk Officer. Zij heeft geweldig 
veel kennis en ervaring in huis. In 2016 
wordt de Management Board verder ook nog 
versterkt met Carla Mahieu, Global Head of 
Human Resources, en Sarah Russell, CEO 
van Aegon Asset Management1. Ik ben daar 
heel blij mee. Het mag duidelijk zijn dat wij 
deze benoemingen niet doen om aan een 
quotum te halen. We nemen gewoon de 
beste mensen in dienst, punt. En dat 
betekent dat we iedereen in overweging 
nemen die talent heeft. Ons profiel moet 
ook een afspiegeling zijn van onze klanten 
en daar blijven we aan werken. 

Is een groot en gevestigd bedrijf als 
Aegon wendbaar genoeg om mee te 
bewegen met maatschappelijke en 
technologische veranderingen?
Discontinuïteit houdt ons bij de les. We houden 
voortdurend in de gaten wat er in de wereld 
om ons heen gebeurt en bouwen in onze 
strategie scenario's in. Soms zijn veranderingen 
het gevolg van wets wijzigingen, zoals in het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland, waar wij 
niet langer provisie mogen betalen aan 
tussenpersonen voor levensverzekeringen 
en pensioenproducten. Dit heeft grote 
gevolgen gehad voor de wijze waarop 
wij onze producten distribueren. Soms is 
technologie de aanleiding voor veranderingen. 
Het schijnt dat je in New York bijvoorbeeld 
voor een paar honderd dollar je DNA kunt 
laten analyseren. Dit is slechts een voorbeeld 
dat laat zien dat we alert moeten zijn op 
alle ontwikkelingen die veranderingen 
binnen ons bedrijf teweeg kunnen brengen 
en die van invloed kunnen zijn op de manier 
waarop mensen leven.

Is de verzekeringswereld aan het veranderen? 
Jazeker. Kunnen wij die veranderingen 
bijhouden? Absoluut, na acht jaar in de 
Raad van Commissarissen heb ik er alle 
vertrouwen in dat we dat kunnen.

Rob Routs is sinds acht jaar voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Aegon. In 2016 is hij herkiesbaar 
voor een laatste termijn van vier jaar. Hij blikt terug op 
2015 en geeft zijn visie op hoe Aegon heeft gepresteerd, 
onder het toeziend oog van de Raad van Commissarissen.

1  In afwachting van de goedkeuring door 
de toezichthouders van de benoemingen.
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Feiten & cijfers
Op de volgende pagina’s gaan wij uitvoerig in op onze verslaggeving en 
resultaten. We geven aan op basis van welke informatie wij dit jaaroverzicht 
hebben opgesteld en wat daarin de rol is van onze externe accountant. 
Verder leveren we uitgebreide cijferinformatie, variërend van provisies tot 
giften aan goede doelen. Tot slot laten we zien hoe wij aan onze verplichtingen 
ingevolge de UN Principles for Sustainable Insurance voldoen.
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In deze Review 2015 volgen wij de meest 
recente richtlijnen van het Global Reporting 
Initiative (GRI), alsmede de richtlijnen van de 
International Integrated Reporting Council 
(IIRC) en de Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) in de Verenigde 
Staten. Conform de GRIverslaggevings
grondslagen willen wij met deze Review een 
beknopt, juist en evenwichtig beeld geven van 
de resultaten van Aegon in het afgelopen 
jaar. Het blijft evenwel een overzicht. Meer 
uitvoerige informatie, met name over de 
financiële resultaten, is te vinden in het 
Annual Report en Form 20F. Beide stukken 
zijn beschikbaar op aegon.com/reports.

Al sinds de publicatie van ons eerste  
MVOverslag in 2003 hanteren wij de  
GRIverslaggevingsrichtlijnen.

Informatie over de wijze waarop wij de G4 
implementeren, is te vinden in een apart 
verslaggevingssupplement (Reporting 
Supplement), online beschikbaar op  
aegon.com/reports. Dit supplement geeft 
inzicht in onze verslaggeving met betrekking 
tot grondslagen voor het definieren van de 
inhoud van de verslaggeving, grondslagen 
voor het definieren van de kwaliteit van het 
verslag, algemene standaard toelichtingen 
en specifieke standaard toelichtingen. In 
het verslaggevings supplement is ook nadere 
informatie te vinden over onze verslaggeving 
volgens het IIRCmodel.

Deze Review is gebaseerd op uitgebreide 
rapportages vanuit alle landen en werk
maatschappijen. Alle gegevens worden 
formeel beoordeeld door de Disclosure 
Committee van Aegon en moeten vóór 
publicatie worden goedgekeurd door de 
Management Board, de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen. De inhoud 
is ook beoordeeld door onze externe 

accountant PwC. Het door hen opgestelde 
assurancerapport is te vinden op 
pagina 7475.

Deze Review heeft betrekking op het hele 
jaar 2015 (januaridecember), tenzij 
anders is vermeld. Alle nodige toelichtingen 
en definities staan in de tekst of in de 
bijbehorende tabellen. De vorige Review 
van Aegon is in maart 2015 gepubliceerd 
en is online beschikbaar op aegon.com.

Reikwijdte van de verslaggeving 
Bij het bepalen van de reikwijdte van deze 
Review hanteren wij de ‘materialiteits
benadering’. Wij nemen alleen gegevens en 
informatie op die ‘materieel’ zijn, d.w.z. die 
betrekking hebben op zaken waarvan wij 
denken dat ze op de lange termijn invloed 
van betekenis zullen of kunnen hebben op 
de winstgevendheid, de activiteiten en de 
reputatie van Aegon. We passen deze toets 
niet alleen toe op onze eigen activiteiten, 
maar ook op andere onderdelen van de 
waardeketen, zoals onze relaties met 
zakenpartners, leveranciers en de bedrijven 
waarin wij beleggen. Bij het bepalen van 
deze materialiteit kijken we naar diverse 
factoren, zoals de potentiële risico’s en de 
mogelijke effecten daarvan op de winst, 
merken, reputatie, strategie, klantloyaliteit 
en personeelswerving. Ook het vermogen 
van Aegon om op de lange termijn groei 
en rendement voor beleggers te realiseren, 
is een factor.

Alle informatie in deze Review heeft 
betrekking op onze drie belangrijkste 
bedrijfsonderdelen (de Verenigde Staten, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk). 
Van andere bedrijfsonderdelen hebben 
we uitsluitend materiële informatie 
opgenomen. Zie voor nadere informatie 
de tabel op pagina 57.

Verslaggevingsgrondslagen en -proces
Met dit vijfde geïntegreerde jaaroverzicht (Review) willen wij een evenwichtig en beknopt 
totaaloverzicht geven van de activiteiten en resultaten van Aegon. Deze Review moet een 
basis kunnen zijn voor de besluitvorming van al onze stakeholders, inclusief de verschaffers 
van kapitaal.

Het controleproces 
Deze Review wordt elk jaar 
beoordeeld door onze externe 
accountant. Wij vragen hem om de 
door ons gehanteerde informatie 
te beoordelen en ervoor te zorgen 
dat onze verslaggeving aan de G4
richtlijnen van het Global Reporting 
Initiative voldoet. Dit proces neemt 
enkele weken in beslag. Wij werken 
heel nauw met onze accountant 
samen en leveren ondersteunende 
informatie aan voor de verklaringen 
in dit verslag. Dat kan bijvoorbeeld 
een interne presentatie zijn, een 
memo van de Management Board 
of de Net Promotor Scoreenquêtes.

Na afronding van dit proces 
wordt door de accountant een 
onafhankelijk assurancerapport 
verstrekt (zie pagina 7475). 
Wij spitsen deze controle toe op 
zaken die wij het meest relevant 
achten voor onszelf en voor 
onze stakeholders. Behalve een 
beoordeling op de tekst van 
deze Review hebben wij PwC 
ook gevraagd om zekerheid te 
verschaffen over onze belangrijkste 
indicatoren: onze acht ‘strategische’ 
indicatoren en nog acht andere 
‘materiële’ indicatoren die uit onze 
materialiteitstoets voortvloeiden. 
De definitie van deze indicatoren 
is te vinden op pagina 63. 
Meer informatie over deze 
materialiteits toets is te vinden in 
het verslaggevingssupplement, 
beschikbaar op aegon.com/reports.
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Redelijke mate van zekerheid Beperkte mate van zekerheid

Landenunit
Brazilië • • •  • •         • 
China1 • •   • • • •       • •
Tsjechië • • •  • • • •       • •
Hongarije • • • • • • • •       • •
India2 • • •  • • • •       • 
Japan3 • • •  • • • •       • 
Nederland4 • • • • • • • •  •     • •
Polen • • •  • • • •       • •
Romenië • • •  • • • •       • •
Slowakije • • •  • • • •       • •
Spanje • • • • • • • •       • •
Turkije • • •  • • • •       • •
Oekraïne • •   • •         • •
VK5 • • • • • • • •  •     • •
VS • • • • • • • •  •     • •
Bedrijfsonderdeel
Aegon Direct & Affinity 
Marketing Services •    • • • •       • •
Aegon Asset Management6 •    • • • •   •7 • • • • •
Transamerica Life Bermuda •  •  • • • •       • •
Variable Annuities Europe •    • • • •       • •
Corporate Center
N.V. (Den Haag)     • • • • •      • •
Azië (Hong Kong)     • • • •       • •
Centraal- en Oost Europa 
(Boedapest)     • • • •       • •

1 Joint venture (50%) met THTF (Tsinghua Tongfang).
2 Joint venture (49%) met Religare Enterprises Ltd.
3 Joint venture (50%) met Sony Life.
4 Omvat tevens TKP, Knab, Nedasco en UnirobeMeeùs Groep.
5 Omvat tevens Aegon’s European Data Center in Edinburgh.
6 Omvat tevens Kames Capital in het VK en andere onderdelen van Aegon Asset Management in de VS, Nederland, Azië en Centraal en OostEuropa.
7 Het % beleggingen dat onder het uitsluitingsbeleid valt, geldt voor al onze activa voor algemene rekening plus het door Aegon Asset Management NL voor derden beheerde vermogen.

Naast de hierboven vermelde activiteiten heeft Aegon ook bedrijfsonderdelen, joint ventures, vertegenwoordigingen of marketingdivisies in de volgende landen: Australië, Bermuda, 
Canada, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Indonesië, Singapore en Thailand. Wat de maatschappelijke, bedrijfs en milieurapportage betreft, heeft deze Review geen betrekking op onze 
activiteiten in deze landen en evenmin op onze joint venture in Mexico. Deze activiteiten zijn grotendeels van te beperkte omvang om van voldoende materieel belang te zijn. Ter illustratie 
hebben wij soms wel enige kwalitatieve informatie over deze activiteiten opgenomen.

Reikwijdte van het verslag per land/
bedrijfsonderdeel en per KPI
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Alex Wynaendts (Nederland, 1960) 
CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur 

en de Management Board

Alex begon zijn carrière in 1984 bij ABN AMRO. 

Hij trad in 1997 bij Aegon in dienst als Senior Vice 

President Group Business Development. Hij trad 

in 2003 toe tot de Raad van Bestuur en werd in 

2008 benoemd tot CEO van Aegon.

Darryl Button (Canada, 1969) 
CFO en lid van de Raad van Bestuur en 

de Management Board

Darryl werkte bij het Canadese Mutual Life 

voordat hij in dienst trad bij Aegon als Director 

of Product Development & Risk Management bij 

de Institutional Markets divisie in de VS. In 2002 

werd hij benoemd tot Corporate Actuary van 

Aegon USA en drie jaar later tot Chief Financial 

Officer van Aegon Americas. In 2013 volgde zijn 

benoeming als CFO van Aegon. 

Adrian Grace (Verenigd Koninkrijk, 1963) 
CEO van Aegon UK, lid van de Management Board

Adrian bouwde zijn carrière op bij GE Capital, waar 

hij diverse functies bekleedde op het gebied van 

business development. Vóór zijn overstap naar 

Aegon was hij directeur bij Sage Group, HBoS en 

Barclays Insurance. In 2010 werd hij benoemd tot 

Chief Operating Officer van Aegon UK. In maart 

2011 volgde zijn benoeming als CEO. 

Tom Grondin1 (Canada, 1969) 
Chief Risk Officer, lid van de Management Board

Tom begon zijn carrière in de Canadese 

verzekeringssector. In 1997 verhuisde hij naar de 

VS in verband met zijn benoeming als consultant 

bij Tillinghast Towers Perrin. Hij trad in 2000 dienst 

bij de institutionele divisie van Aegon USA, waar 

hij Chief Actuary werd. Hij is sinds 2003 Chief Risk 

Officer van Aegon.

Marco Keim (Nederland, 1962) 
CEO van Aegon Nederland,  

lid van de Management Board

Marco heeft bij diverse Nederlandse bedrijven 

gewerkt, zoals accountantskantoor Coopers & 

Lybrand Van Dien, Fokker Aircraft en NS Groep. 

Hij maakte in 1999 de overstap naar Swiss Life, 

waar hij drie jaar later CEO werd. In 2008 werd 

hij directievoorzitter van de Nederlandse tak 

van Aegon. 

Gábor Kepecs (Hongarije, 1954) 
CEO van Aegon Centraal- en Oost-Europa,  

lid van de Management Board

Gábor begon zijn loopbaan bij de Hongaarse overheid 

en bij staatsverzekeringsbedrijf Állami Biztosító, 

waar hij in 1990 CEO werd, twee jaar voordat 

het bedrijf werd geprivatiseerd en overgenomen 

door Aegon. Als CEO van Aegon Centraal en 

OostEuropa gaf hij leiding aan de uitbreiding  

van de activiteiten van Aegon in deze regio.

Mark Mullin (Verenigde Staten, 1963) 
CEO van Aegon Amerika,  

lid van de Management Board

Mark is al ruim twintig jaar werkzaam bij Aegon, 

waar hij verschillende managementfuncties heeft 

bekleed, zowel in de VS als in Europa. Mark is 

voormalig President & CEO van de Amerikaanse 

dochtermaatschappij Diversified, waar hij tevens 

aan het hoofd stond van de Annuity & Mutual 

Fund activiteiten. Hij is sinds 2009 President & 

CEO van Aegon Amerika.

Brenda Clancy2 (Verenigde Staten, 1954) 
Global Chief Technology Officer,  

lid van het Management Committee

Brenda werkt al 40 jaar bij Aegon. Zij begon 

haar loopbaan bij Life Investors, een van onze 

rechtsvoorgangers in de VS. Zij was voorheen 

Treasurer & Senior Vice President Information 

& Finance en Chief Operating Officer van Aegon 

Amerika. Brenda is de eerste Global Technology 

Officer van Aegon. 

Douglas Henck (Verenigde Staten, 1953) 
CEO van Aegon Azië,  

lid van het Management Committee

Douglas begon zijn loopbaan als actuaris bij de 

Amerikaanse verzekeraar Aetna Inc. In Hongkong 

gaf hij leiding aan de activiteiten van Aetna in Azië. 

Vervolgens was hij vijf jaar President van Sun Life 

Financial Asia, waarna hij Chief Financial Officer 

werd van het Bahá’í World Center. In 2011 werd 

hij benoemd tot CEO & Chairman van Aegon Azië. 

Michiel van Katwijk (Nederland, 1966) 
CEO van Aegon Amerika,  

lid van het Management Committee

Michiel begon zijn carrière bij Aegon in 1991. 

Sindsdien is hij nauw betrokken bij de activiteiten 

op het gebied van risicobeheer, treasury, kapitaal

management en investor relations. Michiel was 

hoofd van het Corporate Financial Center van Aegon 

in Den Haag voordat hij werd benoemd in zijn 

huidige functie van Chief Financial Officer van 

Aegon Amerika.

Carla Mahieu (Nederland, 1959) 
Global Head of Human Resources,  

lid van het Management Committee

Carla begon haar loopbaan bij Koninklijke Shell, 

waar zij diverse managementfuncties bekleedde. 

Na een aantal jaar als consultant werd zij 

benoemd tot Senior Vice President Human 

Resources bij Koninklijke Philips Electronics. 

Carla trad in september 2011 bij Aegon in dienst 

als Global Head of Human Resources.

Sarah Russell (Australië, 1962) 
CEO van Aegon Asset Management,  

lid van het Management Committee

Sarah heeft vijfentwintig jaar ervaring in 

internationale financiële dienstverlening en 

vermogensbeheer. Zij begon haar carrière 

bij Toronto Dominion in Melbourne. In 2000 

trad zij in dienst bij ABN AMRO en verhuisde 

ze naar Nederland. Sarah was CEO van de 

vermogensbeheerdivisie van ABN AMRO. Sinds 

2010 is zij CEO van Aegon Asset Management.

Marc van Weede (Nederland, 1965) 
Global Head of Strategy & Sustainability,  

lid van het Management Committee 

Marc was werkzaam bij McKinsey & Company 

voordat hij in 2001 bij Aegon in dienst trad. 

Hij was hoofd Group Business Development en 

vervolgens CEO van de joint venture van Aegon in 

China. Marc werd in 2010 de eerste Global Head 

of Sustainability van Aegon. Hij is sinds 2013 

verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie.

1 Tom Grondin is sinds 1 januari 2016 Chief Financial Officer van Aegon Azië. Allegra van HövellPatrizi trad per 1 januari 2016 bij Aegon 
in dienst als Group Chief Risk Officer en als lid van de Management Board.

2  Brenda Clancy treedt in het tweede kwartaal van 2016 uit dienst bij Aegon. Zij is per 1 februari 2016 als Global Chief Technology Officer 
en als lid van het Management Committee opgevolgd door Mark Bloom.
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Onze Raad van Commissarissen

Rob Routs (1946, Nederlands)
Voorzitter Raad van Commissarissen

Commissies: Nomination & Governance 

Committee (voorzitter), Remuneration 

Committee (lid)

Voorheen: bestuurder Koninklijke Shell NV

Lid van de RvC sinds: 2008

Huidige termijn loopt af in: 2016

Overige bestuursfuncties: Koninklijke DSM NV 

(voorzitter), ATCO Ltd., A.P. MøllerMaersk,  

AECOM Technology Corporation

Shemaya Levy (1947, Frans)
Commissies: Risk Committee (voorzitter), 

Nomination & Governance Committee (lid)

Voorheen: Chief Financial Officer Renault

Lid van de RvC sinds: 2005

Huidige termijn loopt af in: 2017 (laatste termijn)

Overige bestuursfuncties: TNT Express NV 

(vicevoorzitter), PKC Group Oyi

Ben Noteboom (1958, Nederlands) 
Commissies: Remuneration Committee 

(voorzitter), Audit Committee (lid)

Voorheen: CEO Randstad Holding NV

Lid van de RvC sinds:  2015

Huidige termijn loopt af in:  2019

Overige bestuursfuncties:  Ahold NV, 

en Wolters Kluwer NV

Irving Bailey (1941, Amerikaans)
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen

Commissies: Audit Committee (lid),  

Remuneration Committee (lid)

Voorheen: CEO & Chairman Providian Corp.

Managing Director Chrysalis Ventures,

Chairman Board of Directors van Aegon USA

Lid van de RvC sinds: 2004

Huidige termijn loopt af in: 2016 (laatste termijn)

Overige bestuursfuncties: Chrysalis Ventures Inc. 

adviseur, (niet beursgenoteerd)

Ben van der Veer (1951, Nederlands)
Commissies: Audit Committee (voorzitter), 

Nomination & Governance Committee (lid)

Voorheen: bestuursvoorzitter KPMG NV

Lid van de RvC sinds: 2008

Huidige termijn loopt af in: 2016

Overige bestuursfuncties: TomTom NV,  

RELX NV, RELX PLC, RELX Group PLC, Koninklijke 

FrieslandCampina NV (nietbeursgenoteerd)

Corien Wortmann-Kool (1959, 
Nederlands)
Commissies: Risk Committee (lid), 

Remuneration Committee (lid)

Voorheen: lid Europees Parlement, vice-voorzitter 

EVP-fractie voor financiën, economie en milieu

Lid van de RvC sinds: 2014

Huidige termijn loopt af in: 2018

Overige bestuursfuncties: Stichting Pensioen

fonds ABP (voorzitter), Het Kadaster (nietbeurs

genoteerd), Centraal Bureau voor de Statistiek 

(nietbeursgenoteerd), Save the Children 

Nederland (nietbeursgenoteerd)

Robert Dineen (1949, Amerikaans)

Commissies: Audit Committee (lid), 

Risk Committee (lid)

Voorheen: Chairman Lincoln Financial Network, 

Vice President Merrill Lynch’s Managed 

Asset Group

Lid van de RvC sinds: 2014

Huidige termijn loopt af in: 2018

Overige bestuursfuncties: Geen

Dirk Verbeek (1950, Nederlands)
Commissies: Audit Committee (lid), 

Risk Committee (lid), Nomination & Governance 

Committee (lid)

Voorheen: Executive Board member Aon Group Inc.

Lid van de RvC sinds: 2008

Huidige termijn loopt af in: 2016

Overige bestuursfuncties: Aon Groep  

Nederland BV (nietbeursgenoteerd), Leonardo 

& Co BV (voorzitter, nietbeursgenoteerd), 

CVC Europe (nietbeursgenoteerd), OVG Real Estate  

(nietbeursgenoteerd), Robeco Groep NV 

(voorzitter tot december 2015) 

Dona Young (1954, Amerikaans)
Commissies: Audit Committee (lid), 

Risk Committee (lid)

Voorheen: Chairman, President & CEO 

The Phoenix Companies

Lid van de RvC sinds: 2013

Huidige termijn loopt af in: 2017

Overige bestuursfuncties:  Foot Locker Inc., 

Raad van toezicht Save the Children US  

(nietbeursgenoteerd) 
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100%
Alle bedrijfsonderdelen voeren een 
actief recyclingbeleid (papier, plastic 
en IT-apparatuur).

€2,28 miljard
In 2015 bedroegen onze personeelskosten  
ruim € 2,2 miljard.

Geconsolideerde winst- 
en verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december

Bedragen in € miljoenen (uitgezonderd de resultaten per aandeel) 2015 2014 2013

Premieinkomen 20.311 19.864 19.939

Opbrengst beleggingen 8.525 8.148 7.909

Vergoedingen en provisies 2.438 2.137 1.950

Overige opbrengsten 14 7 6

Totaal omzet 31.289 30.157 29.805

Baten uitgaande herverzekering 3.321 2.906 2.838

Resultaten uit financiële transacties 401 13.772 15.217

Overige baten 83 61 393

Totaal baten 35.094 46.896 48.254

Premies uitgaande herverzekering 2.979 3.011 3.108

Uitkeringen en verzekeringstechnische lasten 23.830 36.214 37.688

Winstdeling en kortingen 31 17 28

Provisies en kosten 6.485 5.656 5.656

Bijzondere waardeverminderingen en terugnames (22) 87 294

Rentelasten en bijbehorende vergoedingen 412 371 355

Overige lasten 774 172 134

Totaal lasten 34.488 45.528 47.262

Winst vóór aandeel in resultaat van joint ventures, geassocieerde deelnemingen en belastingen 606 1.368 992

Aandeel in resultaat joint ventures 142 56 

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 5 24 21

Winst / verlies vóór belasting 754 1.448 1.013

Belastingen (134) (262) (156)

Nettowinst / -verlies 619 1.186 857

Nettowinst / -verlies toerekenbaar aan:
Houders eigenvermogensinstrumenten Aegon N.V. 619 1.186 854

Aandeel minderheidsbelangen 1 1 3

Winst per aandeel (in € per aandeel)
Nettowinst per aandeel 0,23 0,49 0,30

Nettowinst per aandeel B 0,01 0,01 0,01

Verwaterde winst per aandeel 0,23 0,49 0,30

Verwaterde winst per aandeel B 0,01 0,01 0,01
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Geconsolideerde balans
Op 31 december

Bedragen in € miljoenen 2015 2014

Activa
Immateriële activa 2.110 2.073

Beleggingen 160.792 153.653

Beleggingen voor rekening van polishouders 200.226 191.467

Derivaten 11.545 28.014

Joint ventures 1.561 1.468

Geassocieerde deelnemingen 242 140

Herverzekeringsactiva 11.257 9.593

Vorderingen inzake vergoedingen aan medewerkers 41 38

Actieve belastinglatenties 25 27

Overlopende kosten en kortingen 12.547 10.373

Activa aangehouden voor verkoop  9.881

Overige activa en vorderingen 7.549 7.563

Geldmiddelen en kasequivalenten 9.594 10.610

Totaal activa 417.489 424.902

Passiva
Eigen vermogen 23.931 24.293

Overige eigenvermogensinstrumenten 3.800 3.827

Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders van  
eigen-vermogensinstrumenten van Aegon N.V. 27.732 28.120

Minderheidsbelangen 9 9

Groepsvermogen 27.741 28.129

Achtergestelde leningen 759 747

Trust passthrough securities 157 143

Verzekeringsovereenkomsten 123.042 111.927

Verzekeringsovereenkomsten met beleggingen voor rekening van polishouders 112.679 102.250

Beleggingscontracten 17.718 15.359

Beleggingscontracten met beleggingen voor rekening van polishouders 90.119 91.849

Derivaten 10.890 26.048

Langlopende schulden 12.445 14.158

Voorzieningen 175 322

Schulden inzake vergoedingen aan medewerkers 4.471 4.404

Latente meerwaarden 112 82

Latente belastingverplichtingen 2.835 3.249

Schulden aangehouden voor verkoop  7.810

Overige schulden 14.074 18.152

Overlopende passiva 272 272

Totaal verplichtingen 389.749 396.772

Totaal passiva 417.489 424.902
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Leidende niet-financiële indicatoren
Definites en noten 2015 2014 Wijziging

Strategic indicators1

% onderliggend resultaat uit fees Inkomsten uit fees, gedeeld door het onderliggend resultaat 
vóór belastingen minus de winst uit nieuwe activiteiten

48% 39% 23,1%

% verkopen direct aan klant Betreft verkopen via affinity marketing, eigen agenten of online. 
Cijfer is gebaseerd op verwachte verkopen

15% 21% 29,5%

% bedrijfsonderdelen dat de Net 
Promoter Score (NPS) gebruikt 
om klantloyaliteit te meten

Gewogen naar IFRS-vermogen  98% 99% 1%

NPSresultaat per kwartiel2

• 1e kwartiel 2,4% 0,6% NVT

• 2e kwartiel 10,2% 47,2% NVT

• 3e kwartiel 38,1% 50,6% NVT

• 4e kwartiel 49,2% 1,6% NVT

Verhouding kosten/activa Gecorrigeerde operationele kosten gedeeld door totaal 
gemiddelde inkomstengenererende beleggingen

0,5% 0,6% 10%

Verhouding kosten/winst3 Gecorrigeerde operationele kosten gedeeld door onderliggend 
resultaat vóór belastingen plus gecorrigeerde operationele kosten

63% 58% 8,4%

Employee engagement-score  
(Hay-index) 

Gebaseerd op jaarlijkse enquête onder medewerkers van Aegon. 
Employee engagement meet in hoeverre medewerkers 
gemotiveerd zijn en zich bij Aegon betrokken voelen

71 73 2,7%

Employee enablement-score  
(Hay-index) 

Gebaseerd op jaarlijkse enquête onder medewerkers van Aegon. 
Employee enablement meet in hoeverre medewerkers het gevoel 
hebben dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren

75 74 1,4%

Materiële indicatoren4

Totaal aan dividend en 
couponuitkeringen aan beleggers

Betreft uitkeringen die tijdens het kalenderjaar zijn verricht  €824 miljoen  €797 miljoen 1,7%

Totaal uitbetaalde claims, uitkeringen 
en opgenomen spaargeld

 €43,3 miljard  €34,0 miljard 27,4%

% beleggingen dat onder 
uitsluitingsbeleid valt

De gehanteerde uitsluitingslijst maakt deel uit van ons beleid voor 
verantwoord beleggen. Meer informatie hierover is te vinden op 
pagina 29-31

27% 33% 18,25%

Totaal aan impactbeleggingen Impactbeleggingen zijn directe of indirecte beleggingen in 
bedrijven, organisaties en projecten die aan bestaande risico- 
en rendementseisen voldoen en ook een meetbaar effect 
op maatschappij en milieu moeten opleveren.

 €7,6 miljard  €4,6 miljard 65,3%

% medewerkers betrokken bij 
beleggingsbesluitvorming dat  
VBtraining heeft afgerond

% medewerkers betrokken bij beleggingsbesluitvorming dat 
training over verantwoord beleggen van de UN PRI heeft afgerond

70% NGM NVT

Aantal gesprekken in verband 
met maatschappelijke en/of 
milieufactoren

Aantal unieke bedrijven waarmee contact is geweest 22 NGM NVT

Aantal medewerkers Omvat alle medewerkers inclusief medewerkers van agenten 
(die rechtstreeks bij Aegon in dienst zijn) en het aandeel van 
Aegon in het personeel van joint ventures.

31.530 28.602 10%

% mannelijke medewerkers 48% 48% NVT

% vrouwelijke medewerkers 52% 52% NVT

% medewerkers dat onze gedrags
codetraining heeft afgerond

89% NGM NVT

NVT – niet van toepassing.
NGM – niet gemeten.

  Voor meer informatie over deze symbolen, zie pagina 7475.
1 Redelijke mate van zekerheid volgens de externe accountant.
2  De cijfers laten de NPSscores zien ten opzichte van branchegenoten per kwartiel. Percentage bedrijfsonderdelen gewogen naar IFRSvermogen. 

Betreft uitsluitend de bedrijfsonderdelen in de VS, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije waarvan de resultaten zijn afgezet tegen die van branchegenoten.
3  Gecorrigeerd voor aanpassingen van modellen en aannames. Zonder deze correcties zou onze kosten/winstverhouding over 2015 en 2014 respectievelijk 64% en 61% 

hebben bedragen.
4 Beperkte mate van zekerheid volgens de externe accountant.
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Maatschappelijke, economische 
en milieugegevens

2015 2014 Wijziging 2013

GRI 
G4-verwijzing  

(indien van toepassing) 

Personeelsbestand
Totaal aantal medewerkers 31.530 28.602 10,2% 26.891 G49, G410

• Verenigde Staten 12.193 11.764 3,6% 11.245

• Nederland 4.503 4.426 1,7% 4.282

• Verenigd Koninkrijk 2.260 2.420 6,6% 2.400

• Centraal en OostEuropa 2.470 2.495 1% 2.470

• Azië 1.454 1.119 29,9% 1.058

• Vermogensbeheer 1.382 1.276 8,3% 1.289

• Overige1 7.268 5.102 42,5% 4.147

% deeltijdwerkers 8,8% 8,7% 1,3% 9,7%

% werknemers met een tijdelijk contract 9,3% 9,0% 3,4% 7,5%

Gemiddeld aantal dienstjaren per werknemer 7,4 8,2 9,9% 8,7

% vrouwelijke medewerkers 52% 52% NVT 53%

% vrouwen in hoger management2 27% 29% 7,2% 32%

Personeelsverloop
Aantal nieuwe medewerkers 5.111 4.614 10,8% 3.084 LA1

Ontslagen 587 734 20% 1.297

Gemiddeld aantal sollicitaties per vacature3 37 43 14,5% 64

Gemiddeld aantal dagen nodig om een vacature te vervullen3 48 58 16,4% 61

Personeelsverloop4 15% 14% 5,2% 14% LA1

• Vrijwillig 10% 9% 16,7% 7%

• Nietvrijwillig 4% 5% 11,9% 6%

Nettoaantal nieuwe banen5 4.523 3.880 16,6% 1.787 EC1, EC8

Welzijn medewerkers
Ziekteverzuim 2,4% 2,2% 6,7% 2,3%

• Verenigde Staten 1,6% 1,6% 1,3% 1,7%

• Nederland 4,4% 3,2% 36,8% 3,5%

• Verenigd Koninkrijk 3,6% 3,7% 1,8% 2,8%

• Centraal en OostEuropa 2,2% 1,9% 15,8% 3,2%

 Aantal werkgerelateerde ziekten en ongevallen 306 227 34,8% 310

NVT – niet van toepassing.
1 Onder Overige wordt verstaan de medewerkers in Spanje, bij de joint ventures in India en Brazilië, bij de Corporate Centers en bij de variable annuitiesdivisie in Ierland.
2 Het cijfer over 2014 is aangepast in verband met een wijziging van de methodiek. Het oorspronkelijke cijfer was 32%.
3 Dit cijfer heeft betrekking op 72% van het totale personeelsbestand. Niet inbegrepen zijn ADAMS, TLB en onze joint ventures in Brazilië, India, Japan, het VK en Oekraïne.
4 In dit cijfer is Transamerica Life Advisors in de VS niet inbegrepen. Ook Brazilië, India, Japan, Turkije en Oekraïne vallen hier niet onder.
5 Hieronder vallen niet het vrijwillige verloop en de medewerkers die het bedrijf om andere redenen hebben verlaten, zoals pensionering.

VERVOLG >

€824 miljoen 
In 2015 hebben wij € 824 miljoen 
aan dividend en couponrente uitgekeerd 
aan beleggers.

52%
Ruim de helft van onze medewerkers 
zijn vrouwen.
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2015 2014 Wijziging 2013

GRI 
G4-verwijzing  

(indien van toepassing) 

Motivatie en betrokkenheid medewerkers

Employee engagementscore1 71 73 2,7% 69

Employee enablementscore1 75 74 1,4% 70

% medewerkers dat vindt dat Aegon een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming is

75% 77% 2,6% 73%

 
Medezeggenschap

% medewerkers dat toegang heeft tot een ondernemingsraad, 
vakbond of ander medezeggenschapsorgaan

47% 42% 112% 40%

% medewerkers dat onder een cao valt 48% 41% 17.1% 43% G411

Aantal formele bijeenkomsten met vakbonden, ondernemings
raad of andere officiële medezeggenschapsorganen

174 136 27,9% 109

Wangedrag, fraude, verkoop van ongeschikte producten

Totaal aantal (vermeende) fraudegevallen 180 317 43,2% 530

• (Vermeende) fraudegevallen waarbij medewerkers zijn 
betrokken 

8 13 38,5% 27 SO3, SO4, SO5

• (Vermeende) fraudegevallen waarbij tussenpersonen zijn 
betrokken 

112 121 7,4% 137

• (Vermeende) fraudegevallen waarbij derden zijn betrokken 60 183 67,2% 366

Significante boetes wegens verkoop van ongeschikte producten Geen €16,3 miljoen NVT Geen

% medewerkers dat onze gedragscodetraining heeft afgerond 89% NGM NVT NGM

Talentontwikkeling

Totale uitgaven aan scholing  €14,2 miljoen €13,0 miljoen 9% €12,3 miljoen LA9

Totale uitgaven / FTE  €576 €560 2,8% €510

Gemiddeld aantal scholingsdagen / FTE 2,6 2,7 2% 3,6

% bedrijfsonderdelen dat scholing aanbiedt aan adviseurs 
of andere financiële tussenpersonen

100% NGM NGM

% medewerkers met een gestandaardiseerde 
functioneringsbeoordeling

• Hoger management 97% 99% 1,7% 94% LA11

• Middenkader 96% 100% 4,1% 96%

• Overige niveaus 98% 98% 0,0% 96%

NVT – niet van toepassing.
NGM – niet gemeten.
1  Gebaseerd op de Hayindex. Engagement meet in hoeverre medewerkers gemotiveerd zijn en zich bij Aegon betrokken voelen.  

Enablement meet in hoeverre medewerkers het gevoel hebben dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.

VERVOLG >

75%
75% van de medewerkers vindt 
dat Aegon een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming is.
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27%
Het percentage vrouwen in het hoger management 
is gedaald van 29% in 2014 naar 27% in 2015. 
Dit hangt vooral samen met de reorganisaties in 
het VK en de VS waarbij hogere management-
functies anders zijn geclassificeerd.

€8,6 miljoen
In 2015, we donated over €8.6 million 
to charities and other good causes.

2015 2014 Wijziging 2013

GRI 
G4-verwijzing  

(indien van toepassing) 

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Totale personeelskosten  €2,28 miljard €2,07 miljard 10,1% €2,06 miljard EC1

• Amerika1  €1,11 miljard €923 miljoen 20,6% €985 miljoen

• Nederland  €513 miljoen €478 miljoen 7,4% €475 miljoen

• Verenigd Koninkrijk  €183 miljoen €245 miljoen NVT €185 miljoen

% medewerkers dat in aanmerking komt voor een variabele beloning 68% 70% 2,8% 69%

Variabele beloning als % van totale beloning:

• Hoger management 32% 39% 17,3% 35%

• Middenkader 19% 25% 23% 22%

• Overige niveaus 10% 13% 21,9% 13%

Totaal aan salarissen  €1,5 miljard €1,3 miljard 12,5% €1,29 miljard

Mediaansalaris2  €39.175 €37.465 4,6% €33.333 G454, G455

Mediaansalaris als % van het salaris van de CEO2 30:1 31:1 4,4% 31:1

Menselijk kapitaal

Rendement op investeringen3 1,87 1,94 3.6% 1,97

Toegevoegde waarde4  €1,23 miljoen €1,2 miljoen 2,3% €1,22 miljoen 

Productiviteit5 7% 6.5% 7,7% 6,6%

Financieel effect6  €97.000 €87.000 11,5% €91.000

1 Amerika betreft de VS en Brazilië.
2 Exclusief variabele beloningen. Het cijfer betreft een gemiddelde van de mediaansalarissen van alle bedrijfsonderdelen en landenunits van Aegon.
3 (Onderliggend resultaat vóór belastingen + personeelskosten) ÷ personeelskosten.
4 (Omzet  operationele kosten) ÷ FTE.
5 Personeelskosten als % van de bedrijfsomzet.
6 Personeelskosten ÷ FTE.

VERVOLG >
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2015 2014 Wijziging 2013

GRI 
G4-verwijzing  

(indien van toepassing) 

Maatschappelijke investeringen
Totale maatschappelijke investeringen  €8,58 miljoen €6,1 miljoen 40,6% €6,3 miljoen

• Financiële steun  €7,58 miljoen €5,4 miljoen 40,3% €5,8 miljoen EC1, EC7, SO1

• Vrijwilligerswerk medewerkers (waarde)1  €997.530 €696.000 43,3% €572.000

Totale donaties als % van de nettowinst 1,4% 0,50% 180% 0,70%

Totaal aantal uren vrijwilligerswerk door medewerkers 21.364 16.931 26,2% 13.005 SO1

Uitgaven aan sponsoring (exclusief opstartkosten) €13,1 miljoen €26 miljoen 49,5% €26 miljoen EC7

Beheer klantrelaties
% bedrijfsonderdelen dat de Net Promoter Score gebruikt 

om klantloyaliteit te meten
98% 99% 1% 94%

NPSresultaat: % bedrijfsonderdelen per kwartiel2: 

• 1e kwartiel 2,4% 0,6% NVT NGM PR5

• 2e kwartiel 10,2% 47,2% NVT NGM

• 3e kwartiel 38,1% 50,6% NVT NGM

• 4e kwartiel 49,2% 1,6% NVT NGM

Totaal aantal klachten (schriftelijk en mondeling) 88.447 75.465 17,2% 70.243 PR8

Aantal klachten in verband met privacy van persoonsgegevens 269 519 48,2% NGM

Totaal uitbetaalde claims, uitkeringen en opgenomen spaargeld  €43,3 miljard €34,0 miljard 27,4% €33,4 miljard G49, EC1

Totale verkopen  €10,7 miljard €8,6 miljard 24,5% €7,15 miljard

Brutostortingen  €77,2 miljard €55,4 miljard 39,4% €44,3 miljard

Directe verkopen (via eigen agenten, affinity marketing of online, 
als % van de totale omzet)

15% 21% 29,5% 12%

% bedrijfsonderdelen dat van sociale media gebruikmaakt 
voor ondersteuning van klanten

94% 94% 0,5% 92%

% bedrijfsonderdelen dat producten en diensten 
via internet aanbiedt

95% 92% 3,3% 95%

Toegang tot verzekeringen
% bedrijfsonderdelen dat ‘inclusiviteit’ biedt bij 

zijn verzekeringsproducten4

93% 90% 3,6% 50% EC8, FS7

% bedrijfsonderdelen dat producten aanbiedt die bedoeld zijn 
voor klanten met een laag inkomen

72% 42% 73,2% 70%

% bedrijfsonderdelen dat actief aan financiële educatie doet 67% 68% 1,8% 65%

Verantwoord beleggen
% medewerkers betrokken bij beleggingsbesluitvorming  

dat VBtraining heeft afgerond
70% NGM NVT

% beleggingen dat onder het uitsluitingsbeleid valt 27% 33% 18,25%

Aantal bedrijven waarmee contact is geweest in het kader 
van verantwoord beleggen5

285 230 23,9% 201 FS10

Waarvan: 

• Diepgaand5 17% 21% 19,0% 22%

• Gemiddeld5 38% 41% 7,3% 41%

• Basaal5 45% 38% 18,4% 37%

Aantal gesprekken over zaken op het gebied van maatschappij 
of milieu 

22 23 4,3% 44

% gesprekken over zaken op het gebied van maatschappij of milieu 8% 10% 22,8% 22% FS10

NVT – niet van toepassing.
NGM – niet gemeten.
1 Berekening gebaseerd op methode van London Benchmarking Group op basis van gemiddelde salarissen.
2  De cijfers laten de NPSscores zien ten opzichte van branchegenoten per kwartiel. Percentage bedrijfsonderdelen gewogen naar IFRSvermogen. Betreft uitsluitend 

de bedrijfsonderdelen in de VS, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Spanje (alleen 2015) waarvan de resultaten zijn afgezet tegen die van branchegenoten.
3 Gebaseerd op verwachte verkopen.
4  Betreft producten voor klanten met een laag inkomen, klanten die tot een sociaal kwetsbare groep behoren of klanten die zich moeilijk kunnen verzekeren vanwege 

een chronische aandoening, een bepaalde levensstijl of hun persoonlijke status.
5  Volgens de definitie van de UN Principles for Responsible Investment (UN PRI). Deze percentages hebben betrekking op alle gesprekken en niet op unieke gesprekken 

met afzonderlijke bedrijven. In veel gevallen kan sprake zijn van meerdere gesprekken met één bedrijf.

VERVOLG >
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2015 2014 Wijziging 2013

GRI 
G4-verwijzing  

(indien van toepassing) 

Totaal vermogen belegd in ethische of maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsfondsen (SRIfondsen)1

 €3.06 miljard €2.23 miljard 37.2% €1.87 miljard EC8, FS11

 SRIfondsen als % van de totale inkomstengenererende 
beleggingen

0.43% 0.40% 8.2% 0.39% FS11

Totaal aan impactbeleggingen2  €7.6 miljard €4.61 miljard 65.3% €2.92 miljard EC8, FS11

% medewerkers betrokken bij beleggingsbesluitvorming 
dat VBtraining heeft afgerond

70% NGM NVT NGM

Beleggersinformatie

Slotkoers Aegon NV (Amsterdam)  €5.23 €6.26 16.5% €6.86

Totaal verschuldigd dividend / aandeel3  €0.25 €0.23 8.7% €0.22

Totale dividenduitkeringen aan aandeelhouders  €503 miljoen €465 miljoen 8.2% €430 miljoen EC1

Winst per aandeel €0.23 €0.49 53% €0.29

Totaal aandeelhoudersrendement (€) 13% 5% NVT 49%

Totale couponuitkeringen aan obligatiehouders  €321 miljoen €332 miljoen 3.3% €380 miljoen

Belastingen

Totaal betaalde vennootschapsbelasting4  €405.4 
miljoen 

(€147.7 
miljoen)

NVT €163.8 
miljoen

• Amerika  €311.5 
miljoen 

(€7.2 miljoen) NVT €39.1 miljoen

• Nederland  €15.9 miljoen (€180.8 
miljoen)

NVT €88.1 miljoen

• Verenigd Koninkrijk  €71.5 miljoen €5.4 miljoen 98.7% €21.5 miljoen

• Overige  €6.6 miljoen €34.9 miljoen 81.2% €15.1 miljoen

Milieuprestaties5

Totale bruto CO2uitstoot (in tonnen) 68,283 77,448 6% 79,372

Totale netto CO2uitstoot (in tonnen)6 57,679 NGM NVT NGM

Totale uitstoot / FTE (in tonnen)7 3.7 4.2 12% 4.4

Zakenreizen per vliegtuig (in miljoenen km) 99.5 118.3 15.9% 110.4

Totale verbruik van:

• Elektriciteit (GwH) 100.5 100.8 0.3% 108.8

• Gas (in miljoenen m3) 1.96 2.2 10.9% 2.7

Ketenbeheer

Uitgaven aan goederen en diensten  €1.53 miljard €1.31 miljard 16.6% €1.3 miljard

% bedrijfsonderdelen dat leveranciers toetst op ESGrisico’s8 92% 94% 2.6% 29%

NVT – niet van toepassing.
NGM – niet gemeten.
1  Exclusief de groene en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen die beheerd worden door AIFMC, onze joint venture voor vermogensbeheer in China. Deze fondsen in China 

hadden eind vorig jaar samen meer dan €1 miljard aan vermogen in beheer.
2  ‘Impactbeleggingen’ zijn beleggingen die zich richten op een bepaald financieel rendement, maar ook een concreet voordeel voor maatschappij en milieu opleveren. In dit cijfer zijn nu 

ook beleggingen in het VK opgenomen, waarvan bijna €900 miljoen in betaalbare woningen en €1,2 miljard in ontwikkelingsbanken.
3 Het slotdividend over 2015 (€0,25 / aandeel) dient nog te worden goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2016.
4  Negatieve cijfers zijn bedragen die van de belastingdienst zijn ontvangen. Opgemerkt wordt dat er vaak geen rechtstreeks verband is tussen de winstbelasting over een bepaald jaar en 

de betaalde of ontvangen belasting. Deels kan dit worden verklaard doordat bepaalde aftrekposten niet in de winst en verliesrekening, maar rechtstreeks in het vermogen worden 
opgenomen. In de bedragen kunnen ook betalingen uit andere jaren zijn opgenomen. De cijfers voor 2015 zijn uitgesplitst naar belastingjurisdictie. In voorgaande jaren waren de cijfers 
uitgesplitst naar rapporterende entiteiten.

5 De cijfers van milieuprestaties hebben alleen betrekking op de VS, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
6  Netto CO2uitstoot is de totale CO2uitstoot min de uitstoot van in het VK en Nederland ingekochte duurzame elektriciteit. Op grond van de nieuwe richtlijnen van het Greenhouse Gas 

Protocol (GHG) voor scope2emissies verwijst netto CO2uitstoot naar emissies berekend volgens de marktgebaseerde methode. Bruto CO2uitstoot verwijst naar emissies berekend 
volgens de locatiegebaseerde methode.

7  FTE betreft uitsluitend het totale aantal medewerkers in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
8  Gewogen naar omzet.
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Onderwerp Onze aanpak Openbare 
informatie?

Gedragscode Ons compliancesysteem omvat kernwaarden, onderliggende regels en principes, regelingen en richtlijnen. Iedere 
medewerker dient zich aan de Gedragscode te houden, zodat niemand binnen de onderneming wordt gediscrimineerd. 
Deze richtlijnen hebben ook betrekking op fraude, fraudeopsporing, witwassen en corruptie. Medewerkers en niet
medewerkers kunnen vermeende schendingen van onze Gedragscode anoniem en geheel vertrouwelijk melden via 
onze Global Ethics Line en de SHARE helpline in de VS.

Goed onder nemings bestuur 
(corporate governance)

Uitvoerige informatie over onze corporate governanceaanpak is te vinden in het Annual Report en in onze corporate 
governanceverklaring. Verder heeft Aegon statuten en hebben de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en 
de Management Board elk een eigen reglement. Daarnaast hanteren wij interne goedkeuringseisen, waarin aangegeven 
wordt welke beslissingen wanneer en onder welke omstandigheden door de Raad van Bestuur genomen moeten worden.

Dividend Wij hebben een dividendbeleid, op grond waarvan uitkeringen aan aandeelhouders gekoppeld zijn aan de 
winstgevendheid en de kasstroom.

Mensenrechten Wij hebben een mensenrechtenbeleid, dat aansluit bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de 
Verenigde Naties en de centrale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Aan dit beleid is een periodieke 
risicobeoordeling met betrekking tot mensenrechten gekoppeld, die bij alle activiteiten in Amerika, Europa en Azië wordt 
uitgevoerd. In het kader van deze risicobeoordeling verstrekken wij uitvoerige informatie aan onze bedrijfsonderdelen 
over de verplichtingen van Aegon ingevolge de Leidende principes inzake bedrijven en mensenrechten van de 
Verenigde Naties.

Operationele risico’s Wij hebben een beleid inzake operationele risico’s, waarin beschreven wordt hoe wij omgaan met maatschappelijke, 
milieu en andere bedrijfsrisico’s. Dit beleid geldt voor alle entiteiten waarvan Aegon meerderheidsaandeelhouder is en 
operationele zeggenschap heeft. Dit beleid hangt samen met andere beleidsrichtlijnen en procedures op het gebied 
van financiële risico’s die bepalen hoe wij vanuit risicobeheersingsoogpunt omgaan met zaken als corruptie, omkoping 
en fraude. De toetsing van onze operationele risico’s is de verantwoordelijkheid van het Risk Committee, dat bestaat uit 
leden van de Raad van Commissarissen.

 1

Salarissen en bezoldiging Wij hanteren een wereldwijd beloningskader, dat gebaseerd is op het principe ‘beloning naar prestatie’. Hierin zijn de 
uitgangspunten opgenomen voor zowel de vaste als de variabele salariscomponenten. Verder hebben wij een specifiek 
bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

 1

Verslaggeving Aegon publiceert een Annual Report en een Form 20F, in overeenstemming met de Nederlandse en Amerikaanse 
regelgeving. Het Annual Report is het belangrijkste financiële verslag van Aegon. Daarnaast publiceren we deze Review, 
een geïntegreerd jaaroverzicht, waarin beknopt wordt ingegaan op de financiële, maatschappelijke en milieuresultaten 
van Aegon. Het Annual Report en Form 20F worden opgesteld in overeenstemming met de International Financial 
Reporting Standards (IFRS), zoals door de EU overgenomen. Voor deze Review hanteren wij de G4verslaggevingsstandaarden 
van het Global Reporting Initiative (GRI). Wij houden tevens rekening met de richtlijnen van de International Integrated 
Reporting Council (IIRC) en de Amerikaanse Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Meer informatie is te 
vinden in het verslaggevingssupplement (Reporting Supplement), dat online beschikbaar is op aegon.com.

Verantwoord beleggen Wij hebben een beleid inzake verantwoord beleggen, waarin minimumeisen op het gebied van milieu, maatschappij en 
ethiek worden gesteld aan de bedrijven waarin wij beleggen. Naast dit beleid hanteren wij ook een uitsluitingslijst 
(bedrijven waarin we niet beleggen) en een wereldwijd stembeleid, waarin richtlijnen staan over hoe wij ons als 
aandeelhouder van andere bedrijven opstellen.

Duurzame inkoop Wij hebben een duurzaam inkoopbeleid. Net als bij het beleid voor verantwoord beleggen staan hierin de normen vermeld 
die wij voor onze leveranciers hanteren op het gebied van milieu, maatschappij en ethiek.

Belastingen Op onze website aegon.com wordt een overzicht gepubliceerd van ons wereldwijde belastingbeleid, waarin staat hoe wij 
aan onze fiscale verplichtingen jegens de samenleving voldoen. 

Binnenkort

Werkplek Alle medewerkers van Aegon dienen zich te houden aan de Gedragscode, waarin bepalingen staan over o.a. corruptie, 
gegevensbescherming en het gedrag op de werkplek. Naast deze gedragscode beschikken wij over een verklaring inzake 
diversiteit & discriminatie, regels om misbruik van voorkennis tegen te gaan, regels voor giften aan goede doelen en een 
verklaring inzake arbeidsomstandigheden met daarin organisatiebrede minimumnormen. De meld & rapportageprocedure 
inzake financiële misdrijven richt zich tegen fraude, omkoping en ander vormen van corruptie. In het milieubeleid wordt de 
nadruk gelegd op het belang van terugdringing van het energieverbruik en het verbruik van andere grondstoffen, zoals 
papier en water.

1 Uit concurrentieoverwegingen worden het wereldwijde beloningskader en het beleid inzake operationele risico’s van Aegon niet openbaar gemaakt.

Beleidsrichtlijnen & -verklaringen
Wij hebben intern beleidsrichtlijnen en procedures ontwikkeld die als besluit vormingskader fungeren 
en die ervoor zorgen dat onze beslissingen ook op de lange termijn in het belang zijn van Aegon en 
onze stakeholders. Deze beleidsrichtlijnen en procedures staan zo veel mogelijk op onze website.
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1 Wij integreren aspecten op het gebied van milieu, maatschappij en governance 
die voor ons verzekeringsbedrijf relevant zijn, in onze besluitvorming.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

• Zorgen dat verantwoord ondernemen integraal deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie – waarvan de implementatie onder de verantwoordelijkheid van 
de Management Board valt.

• Ons duurzaamheidsbeleid zo veel mogelijk inbedden in de bestaande risico en compliancekaders, ten behoeve van een effectieve signalering, bewaking 
en beheersing van ESGrisico’s.

• Uitsluitend producten en diensten aanbieden waar klanten vertrouwen in kunnen hebben.

• Te allen tijde snel, eerlijk, duidelijk en open reageren naar klanten.

• Onze totale beleggingsportefeuille beoordelen op de risico's van klimaatverandering en op basis van de gesignaleerde klimaatrisico’s en kansen 
een relevante governanceprocedure ontwikkelen.

2 Samen met onze klanten en zakenpartners proberen we het bewustzijn op het gebied van milieu, 
maatschappij, governance te vergroten, risico’s te beheersen en oplossingen te ontwikkelen.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

• Belangrijke leveranciers op relevante ESGfactoren beoordelen, met name op de criteria in ons duurzame inkoopbeleid, en een verantwoorde 
bedrijfsvoering stimuleren.

• Klanten, zakenpartners en leveranciers stimuleren om informatie over ESGaspecten te publiceren op basis van relevante informatievoorzienings 
of verslaggevingskaders.

• Onze uitgangspunten voor marktgedrag toepassen bij het selecteren van tussenpersonen en uitsluitend zakendoen met tussenpersonen die onze waarden delen.

• Ons beleid voor verantwoord beleggen zo veel mogelijk doortrekken naar beleggingen die voor ons of voor onze klanten worden beheerd door 
externe vermogensbeheerders

3 Samen met overheden, toezichthouders en andere belangrijke stakeholders stimuleren 
wij brede initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

• Onze onderzoeksinspanningen voortzetten en met overheden, onderwijsinstellingen en wetenschappers samenwerken ter vergroting van 
het pensioenbewustzijn en gezond ouder worden.

4 Wij leggen periodiek via openbare rapportages op transparante wijze verantwoording 
af over de vooruitgang die wij boeken met de uitvoering van deze uitgangspunten.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

• Proactief en periodiek verslag doen van de geboekte vooruitgang met het sturen op ESGcriteria en met de uitvoering van onze PSIverplichtingen in 
deze Review en op onze website.

Grondslagen voor 
duurzaam verzekeren
Aegon is een van de eerste ondertekenaars van de UNEP FI’s Principles for Sustainable Insurance (PSI). 
Deze grondslagen voor duurzaam verzekeren moeten ertoe leiden dat duurzaamheid een vast onderdeel wordt 
van de bedrijfsvoering. De PSI kent vier uitgangspunten. Voor elk uitgangspunt hebben wij concrete doelstellingen 
geformuleerd. Jaarlijks brengen wij verslag uit over de geboekte voortgang. Onze huidige doelstellingen hebben 
wij drie jaar geleden ontwikkeld toen de PSIgrondslagen werden ingevoerd. En op veel terreinen zijn deze 
doelstellingen al gerealiseerd. Vandaar dat wij inmiddels nieuwe doelstellingen hebben geformuleerd (zie hieronder).

Nieuwe PSI-doelstellingen
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1 Wij integreren aspecten op het gebied van milieu, maatschappij en governance die voor ons verzekeringsbedrijf 
relevant zijn, in onze besluitvorming.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

Voortgang  
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Minimumnormen invoeren voor marktgedrag, voor onszelf 
en voor onze tussenpersonen.

Wij hebben onze uitgangspunten voor marktgedrag opgenomen in ons risicobeheersingskader als 
interne benchmark voor de omgang met klanten en voor alle aspecten van de klantrelatie.

Nieuwe regels invoeren voor prijsstelling die mede gericht 
zijn op voordelen voor klanten.

Wij hebben ons beleid voor prijsstelling en productontwikkeling in juli 2015 geactualiseerd. Dit 
betekent dat wij expliciet rekening houden met de belangen van onze klanten bij de ontwikkeling en 
prijsstelling van nieuwe producten en diensten. Dit beleid wordt periodiek gecontroleerd.

Producten zo duidelijk en eenvoudig mogelijk maken, zodat 
klanten ze beter begrijpen.

We zijn doorlopend bezig met het verbeteren van het voorlichtingsmateriaal voor klanten en 
gebruiken de feedback van klanten om te kijken hoe wij ons productmateriaal duidelijker, 
begrijpelijker en persoonlijker kunnen maken. Ook kunnen (potentiële) klanten via een platform 
testen in hoeverre zij op hun pensioen zijn voorbereid, waardoor zij weloverwogen keuzes kunnen 
maken bij de aankoop van producten online.

Diversiteit in personeelsbestand gebruiken om nieuwe 
inzichten te creëren.

Wij hebben bedrijfsbreed een verklaring inzake diversiteit en discriminatie opgesteld en gerichte 
programma’s en Employee Resource Groups opgezet om meer diversiteit binnen ons personeelsbestand 
te realiseren. Verdere implementatie blijft voor ons de komende jaren een strategische doelstelling.

Indicatoren en maatstaven ontwikkelen om te meten of 
wij vooruitgang boeken met ons duurzaamheidsbeleid.

Wij hebben voor alle strategische doelstellingen KPI’s geformuleerd en blijven ook de komende 
periode verslag doen van de voortgang hiermee.

2 Samen met onze klanten en zakenpartners proberen we het bewustzijn op het gebied van milieu, 
maatschappij, governance te vergroten, risico’s te beheersen en oplossingen te ontwikkelen

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

Voortgang  
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Minimumnormen invoeren op het gebied van milieu en 
maatschappij voor de inkoop van producten en diensten.

Wij hebben in 2013 beleid geformuleerd voor duurzaam inkopen. Dit beleid geldt wereldwijd voor 
alle bedrijfsonderdelen en is gebaseerd op periodieke ESGrisicobeoordelingen.

Verantwoord beleggen en actief in gesprek gaan met de 
bedrijven waarin we beleggen.

We hanteren al ruim vier jaar een beleid voor verantwoord beleggen. Hieronder vallen alle 
bedrijfsonderdelen en alle belangrijke beleggingscategorieën. Het beleid betreft actief 
aandeelhouderschap, dialoog en ESGintegratie.

Mogelijkheden bekijken om meer te beleggen op een wijze 
die duidelijk voordeel oplevert voor milieu of maatschappij.

We hebben momenteel voor ruim €7,6 miljard aan impactbeleggingen uitstaan. Deze beleggingen 
richten zich op betaalbare woningen, groene obligaties, ontwikkelingsbanken en duurzame energie.

3 Samen met overheden, toezichthouders en andere belangrijke stakeholders stimuleren  
wij brede initiatieven op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

Voortgang  
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Belanghebbendenpanels organiseren om feedback te krijgen 
op onze activiteiten en resultaten.

Wij organiseren jaarlijks een enquête onder onze belangrijkste stakeholders. Daarnaast hebben we 
andere stakeholderorganen, zoals de Customer Advocacy Board in het VK en klantenarena’s in Nederland.

Onderzoek financieren naar vergrijzing en demografische 
veranderingen in Europa en de VS.

Wij publiceren twee maal per jaar een Retirement Readiness Report, op basis van onderzoek in de 
VS, Europa en Azië. In de VS werken we samen met het Stanford Center of Longevity en leveren we 
een bijdrage aan onderzoek naar hoe goed mensen scoren op gebieden die essentieel zijn voor het 
welzijn bij het ouder worden. In de VS hebben we tevens het Transamerica Center for Retirement 
Studies, een onderzoekscentrum zonder winstoogmerk, dat samenwerkt met AgeLab, onderdeel van 
MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Beperkt betaald verlof toestaan voor medewerkers die in hun 
buurt vrijwilligerswerk willen doen.

Ruim 90% van ons wereldwijde personeelsbestand kan inmiddels aan een programma voor 
vrijwilligerswerk meedoen. Medewerkers hebben vorig jaar ruim 21.000 uur vrijwilligerswerk verricht, 
wat neerkomt op een bedrag van bijna €1 miljoen.

4 Wij leggen periodiek via openbare rapportages op transparante wijze verantwoording  
af over de vooruitgang die wij boeken met de uitvoering van deze uitgangspunten.

Doelstellingen  
Hoe brengen we deze grondslag in de praktijk?

Voortgang  
Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Deze doelstellingen en de geboekte vooruitgang 
bekendmaken in deze Review en op de website van Aegon.

Wij rapporteren jaarlijks over de vooruitgang die is geboekt bij het realiseren van de PSIdoelstellingen. 
We hebben onze doelstellingen geactualiseerd, conform onze nieuwe strategische koers.

Vorige PSI-doelstellingen
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Beoordelaar Prestaties in 2015

CDP Wij rapporteren onze milieuresultaten jaarlijks aan het CDP. In 2015 behaalden wij een ‘disclosure score’ 
van 97 (van 100), vergeleken met 69 punten in 2013. Daarmee presteren wij in categorie ‘C’.

Dow Jones Sustainability Index Wij staan voor het 16e jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en de Dow Jones 
Sustainability European Index. We kregen een absolute score van 83 punten, waarmee we tot de beste 
94% van de sector behoren.

FTSE4Good Aegon maakt al sinds 2001 deel uit van de FTSE4Good Global Index. In de FTSE4Good Index Series zijn 
bedrijven opgenomen die sterk presteren op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Aegon 
scoort een 3,8 op een schaal van 0 tot 5. Daarmee behoren wij tot 5% beste bedrijven.

MSCI We hebben al vier jaar lang een ‘AA’rating van MSCI, een Amerikaanse aanbieder van aandelen, 
obligatie en hedgefundindices. Wereldwijd staat Aegon volgens MSCI op de achtste plaats in de 
categorie levens en ziektekostenverzekeringen. Met een score van 10 op verantwoord beleggen 
behoren wij tot de 2% beste bedrijven.

Oekom In de Oekomrating scoren wij consequent goed. In 2015 beoordeelde dit ratingbureau ons met een ‘C’, 
wat ons de ‘Prime status’ verleent en bevestigt dat wij binnen onze sector tot de beste 10% behoren.

Transparantiebenchmark De Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken beoordeelt de 
maatschappelijke verslaggeving van bedrijven. In 2015 stonden we op de 12e plaats van alle 
Nederlandse (multinationale) ondernemingen – de hoogste score binnen onze sector.

Vigeo De indices van Euronext Vigeo bevatten de beursgenoteerde bedrijven die het best presteren op 
het gebied van verantwoord ondernemen. Aegon is opgenomen in de NYSE Euronext Vigeo’s Europe 
120 Index, Eurozone 120 Index en Benelux 20 Index.

Duurzaamheidsbeoordelingen
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Onze internationale verplichtingen

Naast ons eigen bestuursmodel hebben we 
een aantal internationale verplichtingen. 
Verder zijn wij medeondertekenaar van de 
Principles for Sustainable Insurance (PSI) 
en de Principles for Responsible Investment 
(PRI) van de Verenigde Naties. Daarin worden 
richtlijnen gegeven voor beleggers om bij 
beleggingsbeslissingen rekening te houden 
met aspecten van milieu, maatschappij en 
goed ondernemingsbestuur. 

Verplichtingen op het gebied 
van klimaatverandering
Verder doen wij mee aan het CDP (voorheen 
het Carbon Disclosure Project) en zijn wij 
aangesloten bij het Extractives Industry 
Transparency Initiative, dat streeft naar 
een meer transparante verslaggeving in de 
mondiale mijnbouw en energiesector. 
Vooruitlopend op de klimaatconferentie 
COP21 in Parijs heeft ook onze CEO zijn 
handtekening gezet onder verklaringen van 
de Europese Financial Services Round Table 
en de internationale verzekerings denktank 
Geneva Association om de aandacht te 
vestigen op de gevolgen van klimaat
verandering en wereldleiders aan te sporen 
voortgang te maken met het vinden van 
oplossingen. We hebben net als ruim 
500 andere bedrijven en beleggers de 
Paris Pledge for Action ondertekend, die 
tijdens de klimaatconferentie is vastgesteld. 
De ondertekenaars, waaronder 150 steden 
en regio’s, vertegenwoordigen samen 
150 miljoen mensen en $ 11 biljoen aan 
beleggingen. Aegon heeft zich met de 

ondertekening van deze intentieverklaring 
verplicht om een snelle, effectieve bijdrage 
te leveren aan de uitvoering van het klimaat
verdrag van Parijs en de transformationele 
veranderingen die nodig zijn om klimaat
verandering tegen te gaan, versneld door 
te voeren.

Aegon maakte deel uit van een kleine groep 
ondernemingen die deelnamen aan de Asset 
Owner Climate Change Strategy Group, in 
2015 met steun van de VN opgezet door de 
Principles for Responsible Investment (PRI). 
Doel van deze groep is om PRIleden te helpen 
bij het ontwikkelen van een doeltreffende 
aanpak van klimaatverandering. De groep 
wordt medegefinancierd door Aegon en heeft 
een rapport gepubliceerd getiteld Developing 
an Asset Owner Climate Change Strategy.

In augustus 2015 is door de risico en 
beleggingsbeheerders van Aegon Asset 
Management een vierdaags ‘Climate Change 
Summer Camp’ georganiseerd, waaraan 
deskundigen van Cambridge University, 
Carbon Tracker, beleggingsadviseur MSCI 
en Koninklijke Nederlandse Shell deelnamen. 
Doel was om te bekijken welke gevolgen 
de klimaatverandering heeft voor verzekeren 
en beleggen. 

Onze benadering van de mensenrechten 
Wij onderschrijven de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens van de 
Verenigde Naties en de centrale arbeids
normen van de Internationale Arbeids

organisatie (ILO). Beide zijn opgenomen in 
ons mensenrechtenbeleid. Ook in ons beleid 
voor verantwoord beleggen en duurzame 
inkoop verwijzen wij naar de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
en de ILOnormen, die niet alleen over 
grond rechten gaan, maar ook over zaken 
als kinderarbeid, discriminatie en 
werkomstandigheden.

Wij hebben de afgelopen drie jaar hard 
gewerkt om volledig te kunnen voldoen 
aan de nieuwe Leidende principes inzake 
bedrijven en mensenrechten van de 
Verenigde Naties. Aegon beschikte al over 
een mensenrechtenbeleid. Ook in onze 
gedragscode en in het beleid inzake inkoop 
en inzake verantwoord beleggen komen 
de mensenrechten aan de orde. Bovendien 
hebben wij een Global Ethics Line, waar 
medewerkers en andere stakeholders 
anoniem klachten kunnen indienen, zonder 
voor represailles te hoeven vrezen.

Kames Capital, onze Britse vermogens
beheerder, is tevens aangesloten bij het 
Extractives Industry Transparency Initiative, 
dat streeft naar een transparante verslag
geving in de mijnbouw en energiesector. 
Wij werken samen met de International 
Integrated Reporting Council, het Global 
Reporting Initiative en in de Verenigde 
Staten met de Sustainability Accounting 
Standards Board om een raamwerk te 
ontwikkelen voor geïntegreerde financiële 
en nietfinanciële verslaggeving.

Als Nederlands bedrijf houdt Aegon zich aan de Nederlandse wet en regelgeving en 
aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Als financiële dienstverlener staan 
wij onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Wij houden ons ook aan de wet en 
regelgeving op onze lokale markten en in de landen waar wij actief zijn. Zo voldoen 
wij aan de voorschriften van de SEC en aan het bepaalde in de Amerikaanse 
SarbanesOxley Act. Daarnaast onderschrijven wij diverse internationale richtlijnen 
op het gebied van goed ondernemingsbestuur, zoals de OESOrichtlijnen voor 
multinationale ondernemingen.
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Assurance-rapport van de 
onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Bestuur van Aegon N.V.

De Raad van Bestuur van Aegon N.V. (‘de Organisatie’), 

Den Haag, heeft ons gevraagd zekerheid te verschaffen over 

de duurzaamheidsinformatie in de Annual Review 2015. Naar 

onze mening vervult deze opdracht een rationeel doel zoals 

door de organisatie is toegelicht in “Verslaggevings grond

slagen en proces” op pagina 56 en 57.

Onze opdracht bestond uit een combinatie van redelijke mate 

van zekerheid (leidend tot een ‘oordeel’) en een beperkte 

mate van zekerheid (leidend tot een ‘conclusie’) over de 

duurzaamheidsinformatie¹, zoals is toegelicht in de sectie 

“Waar we assurance over verschaffen”. We hebben (controle) 

werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het verschaffen 

van een redelijke mate van zekerheid over de duurzaamheids

informatie ten aanzien van de ‘strategische indicatoren’ die 

op pagina 63 met een cirkel ( ) zijn aangegeven, leidend 

tot een oordeel. Daarnaast hebben wij (beoordelings)

werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het verschaffen 

van een beperkte mate van zekerheid over duurzaamheids

informatie in de Annual Review 2015 ten aanzien van de 

‘materiële windicatoren’ die op pagina 63 met een driehoek  

( ) zijn aangegeven.

Ons oordeel
Op basis van onze controlewerkzaamheden en de ontvangen 

informatie, zijn naar ons oordeel de, duurzaamheids

informatie in de Annual Review 2015 met betrekking tot de 

‘strategische indicatoren’ die zijn weergegeven op pagina 63  

met een cirkel ( ) gerelateerd aan het verslagjaar eindigend 

op 31 december 2015, in alle van materieel belang zijnde 

aspecten, betrouwbaar en toereikend weergegeven in over

eenstemming met de verslaggevingscriteria van Aegon N.V. 

Onze conclusie
Op basis van onze beoordelingswerkzaamheden en 

de ontvangen informatie concluderen wij, met betrekking tot 

de duurzaamheidsinformatie gerelateerd aan de ‘materiële 

indicatoren’, die op pagina 63 met een driehoek ( ) zijn 

aangegeven, inclusief daaraan gerelateerde kwalitatieve 

toelichtingen over deze indicatoren, dat ons niets is gebleken 

op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

gegevens geen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, 

betrouwbare en passende weergave zijn van het beleid, 

de activiteiten, evenementen en prestaties van de organisatie 

op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

gedurende het verslagjaar, in overeen stemming met de 

verslaggevingscriteria van Aegon N.V. 

Ons oordeel en onze conclusie dienen gelezen te worden 

in de context van de rest van dit rapport. 

Waar we assurance over verschaffen 
Wij hebben de duurzaamheidsinformatie gecontroleerd 

(leidend tot een redelijke mate van zekerheid) die is opge

nomen in de Annual Review 2015, die verband houdt met 

de ‘strategische indicatoren’ van de onderneming en zijn 

weergegeven op pagina 63 met een cirkel ( ), welke zijn 

gelinkt aan de strategische doelstellingen en materiële 

thema’s van de onderneming, zoals toegelicht op 

pagina 24 en 25 van de Annual Review 2015. Wij hebben 

de duurzaam heidsinformatie beoordeeld (resulterend in 

beperkte mate van zekerheid) die is opgenomen in de 

Annual Review 2015, die verband houdt met de ‘materiele 

indicatoren’ en zijn weergegeven op pagina 63 met een 

driehoek ( ), welke zijn gerelateerd aan de ‘materiele 

thema’s van de G4 Guidelines van het Global Reporting 

Initiative (GRI). De informatie binnen de reikwijdte van onze 

assuranceopdracht is vastgesteld op basis van de uitkomst 

van de materialiteitsanalyse, die is uitgevoerd door de 

organisatie. Deze analyse is toegelicht op pagina 15 van 

de Annual Review 2015.

Deze duurzaamheidsinformatie omvat een weergave 

van het beleid, de gebeurtenissen en prestaties van de 

organisatie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen gedurende het verslagjaar 2015. De toelichting 

van het management met betrekking tot de reikwijdte 

van de duur zaamheidsinformatie is opgenomen in 

de sectie “Verslaggevingsgrondslagen en proces” 

op pagina 56 en 57.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van 

een beperkte mate van zekerheid, zijn geringer in diepgang 

dan die bij een assuranceopdracht gericht op het verkrijgen 

van een redelijke mate van zekerheid, zowel betreffende de 

risicobeoordelingsprocedures, waaronder begrip van de 

interne controle, als betreffende de genomen maatregelen 

ten aanzien van de geadresseerde risico’s.

De basis voor ons oordeel en onze conclusie
Professionele en ethische standaarden 
Wij hebben onze controle en beoordeling van de Annual 

Review 2015 verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder Standaard 3810N ‘Assurance¬opdrachten 

inzake maatschappelijke verslagen’ (hierna ‘Standaard 

3810N’). Onze verantwoordelijkheden onder deze standaard 

zijn nader toegelicht in de ‘Onze verantwoordelijkheden’ 

paragraaf van dit rapport. 

Wij zijn onafhankelijk van de organisatie, in overeenstemming 

met de “Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assuranceopdrachten” (ViO) en overige rele

vante onafhankelijkheidsvereisten in Nederland. Daarnaast 

hebben wij voldaan aan de “Verordening gedrags en beroeps

regels accountants” (VGBA) en overige relevante vereisten.

Beperkingen bij het onderzoek
De reikwijdte van onze assuranceopdracht heeft betrekking op 

duurzaamheidsinformatie met betrekking tot de meest mate

riële thema’s van de organisatie. Het onderdeel ‘Maatschap

pe lijke, economische en milieugegevens’ bevat informatie 

over indicatoren die voor de organisatie en haar stakeholders 

minder materieel worden geacht en is daarom niet zijn 

meegenomen in de reikwijdte van onze assuranceopdracht. 

In het verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in 

de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en 

ramingen. Inherent aan deze informatie is dat de werkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken en daarom onzeker zijn. 

Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de 

haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het verslag. 

Van de accountant kan niet worden verwacht dat het 

controlerisico tot nihil wordt gereduceerd. Derhalve kan geen 

absolute zekerheid worden verkregen dat de duur zaam

heidsinformatie geen materiële afwijkingen als gevolg van 

fraude of fouten bevat. Dit is het gevolg van inherente 

beperkingen van een assuranceopdracht, waardoor de 

meeste controleinformatie waar het accountantsoordeel 

op is gebaseerd meer overtuigend is dan onweerlegbaar.

Verslaggevingscriteria 
De organisatie heeft haar verslaggevingcriteria ontwikkeld op 

basis van de G4 Guidelines van het Global Reporting Initiative 

(GRI). Deze zijn, samen met gedetailleerde informatie over de 

verslaggevingsreikwijdte, processen en methoden toege licht 

in de sectie ‘Verslaggevingsgrondslagen en proces’ op 

pagina 56 en 57. Wij zijn van mening dat de door ons verkre gen 

assuranceinformatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel en onze conclusie te geven.

Begrip van verslaggevings- en meetmethodes
De informatie waarop deze opdracht betrekking heeft dient 

te worden gelezen in de context van de verslaggevingscriteria. 

Het ontbreken van gevestigde praktijken ter beoordeling en 

meting van nietfinanciële informatie biedt de mogelijkheid 

verscheidene, acceptabele meettechnieken toe te passen. 

Hierdoor kan de vergelijkbaarheid tussen entiteiten en in 

de tijd beïnvloed worden.

Onze assurance-aanpak
Materialiteit
Wij passen materialiteitsniveaus toe tijdens de planningsfase 

en hebben deze niveaus opnieuw beoordeeld tijdens onze 

opdracht. Deze helpen ons in het vaststellen van de aard, 

tijdigheid en omvang van onze werkzaamheden en bij het 

beoordelen van het effect van geconstateerde afwijkingen 

op de gepresenteerde informatie, zowel individueel als 

geaggregeerd. Op basis van ons professionele oordeel 

hebben wij specifieke materialiteitsniveaus bepaald voor 

elk onderdeel van de duurzaamheidsinformatie. Bij het 

beoordelen van onze materialiteitsniveaus hebben wij de 

relevantie van informatie voor zowel stakeholders als de 

organisatie in ogenschouw genomen, op basis van de door 

de organisatie uitgevoerde materialiteitsanalyse.

 
Aandachtspunt in onze Assurance-opdracht
Wij hebben een aandachtspunt geïdentificeerd dat, op basis 

van onze professionele oordeelsvorming, het meest signi fi

cant was in onze assuranceopdracht met betrekking tot de 

duurzaamheidsinformatie in de Annual Review 2015, met 

inbegrip van de allocatie van inspanning en middelen. 

Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen met 

betrekking tot de wijze waarop we onze procedures hebben 

ingericht om dit aandachtspunt te adresseren. Dit betreft geen 

volledige lijst van alle risico’s en/of aangelegenheden die wij 

gedurende onze werkzaamheden hebben geïdentificeerd. 

Wij hebben dit aandachtspunt gecommuniceerd met de 

Raad van Commissarissen. Dit aandachtspunt is geadresseerd 

in de context van onze assuranceopdracht op de duurzaam

heidsinformatie als geheel, en in het formuleren van ons 

oordeel en onze conclusie hierop. Wij geven geen separaat 

oordeel over dit aandachtspunt.

¹  Vertaling van de Engelstalige verklaring. Bij discussie gaat de Engelstalige versie voor. 
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Aandachtsgebied Hoe onze werkzaamheden dit aandachtspunt  

hebben meegenomen

Volwassenheid van de rapportageprocessen met betrekking 
tot duurzaamheidsinformatie
De processen met betrekking tot rapportage over 

duurzaamheidsinformatie zijn minder volwassen dan de 

rapportageprocessen aangaande de financiële verslaggeving 

en worden uitgevoerd op een rapportageniveau van de landen 

waar Aegon actief is. Aegon heeft verslaggevingsdefinities 

en reikwijdte op groepsniveau gedefinieerd, zoals is toegelicht 

in de Annual Review 2015 pagina 56. De definities voor 

2015 op groepsniveau laten ruimte over voor een bredere 

interpretatie en toepassing door de rapporterende onderdelen.

Voor de indicatoren ‘% bedrijfsonderdelen dat de Net Promoter 

Score (NPS) gebruikt om klantloyaliteit te meten’, ‘Totaal 

aan impactbeleggingen’ en ‘% beleggingen dat onder 

uitsluitingsbeleid valt’ zijn er verschillen opgemerkt qua 

toepassing van definities en reikwijdte op lokaal niveau. 

Dit heeft met name te maken met het opnemen of uitsluiten 

van bepaalde populaties of financiële gegevens in de 

gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. Wij hebben dit 

als aandachtsgebied aangemerkt omdat deze verschillen, 

wanneer zij van materieel belang zijn, ertoe kunnen leiden dat 

de duurzaamheidsinformatie van de rapporterende onderdelen 

niet vergelijkbaar is en dus minder relevant is op groepsniveau 

en zelfs verkeerd zijn weergegeven. 

Naast onze werkzaamheden zoals toegelicht in de 

paragraaf ‘Verrichte werkzaamheden’ hebben wij 

aanvullende lijncontroles uitgevoerd op de bijbehorende 

indicatoren voor een grondig begrip van de bestaande 

verschillen tussen de rapporterende onderdelen. Wij 

hebben beoordeeld dat, op basis van gedetailleerde 

informatie van de diverse rapporterende onderdelen dat 

de verschillen in verslaggevingsdefinities en reikwijdte 

geen effect hebben op de vergelijkbaarheid tussen de 

rapporterende onderdelen en niet onjuist zijn 

weergegeven.

Wij hebben beoordeeld, dat deze verschillen door de 

organisatie in de Annual Review 2015 toereikend zijn 

toegelicht. GRI G4 staat toe dat organisaties voor 

verschillende rapporterende bedrijfsonderdelen een 

verschillende reikwijdte voor de verslaggeving 

toepassen, onder voorwaarde dat dit afdoende door 

de organisatie wordt toegelicht.

Wij hebben deze aangelegenheid met de organisatie 

besproken en het management heeft aangegeven 

dat de onderneming op dit moment bezig is met de 

implementatie van een gedetailleerde rapportage 

handleiding. We hebben opgemerkt dat management 

deze taak heeft opgepakt en dat deze handleiding 

verder wordt opgevolgd. 

Onze werkzaamheden
Wij zijn vereist onze werkzaamheden zodanig te plannen 

en uit te voeren dat een combinatie van redelijke en 

beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat de 

duurzaamheidsinformatie in de Annual Review 2015 met 

betrekking tot de reikwijdte van onze assuranceopdracht, 

geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een 

onafhankelijk en multidisciplinair team (dat onderdeel 

uitmaakt van het team dat de controle van de Aegon N.V. 

groep uitvoert) met ervaring met duurzaamheids

rapportage en het verlenen van zekerheid over 

duurzaamheidsrapporten en is uitgevoerd op het 

hoofdkantoor in Den Haag en gedurende bezoeken 

aan significante entiteiten in de Verenigde Staten, 

het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 

Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden uit:

• het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het 

verkrijgen van inzicht in de branche, relevante 

maatschappelijke thema’s en kwesties, relevante 

wetten en regels en de kenmerken van de organisatie;

• het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het 

verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing 

hiervan, waaronder het beoordelen van de uitkomsten 

van de dialoog met belanghebbenden en de redelijkheid 

van schattingen gemaakt door het management, 

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

duurzaamheidsinformatie in de Annual Review 2015; 

• het beoordelen van het ontwerp en de implementatie 

van de systemen en processen voor informatie

verzameling, interne controles en verwerking van 

de overige informatie, waaronder de aggregatie van 

gegevens tot informatie zoals opgenomen in de 

Annual Review 2015;

• het afnemen van interviews met relevante mede werkers 

op groepsniveau (en landen/business unit niveau), die 

verantwoordelijk zijn voor de strategie en het beleid met 

betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

• het afnemen van interviews met relevante medewerkers 

verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor 

de Annual Review 2015, het uitvoeren van interne 

controles op gegevens en de consolidatie van gegevens 

in de Annual Review 2015 het beoordelen van de interne 

en externe documentatie om te bepalen of de informatie 

in de Annual Review 2015 adequaat is onderbouwd;

• het analytisch evalueren van data en verklaringen voor 

trends op een geconsolideerd groepsniveau;

• het analyseren van de consistentie van de duurzaam heids

informatie en de informatie opgenomen in het verslag dat 

buiten de reikwijdte van dit assurance rapport valt; en

• het beoordelen of de duurzaamheidsinformatie is opge

steld ‘in overeenstemming met’ de G4 Richtlijnen van GRI. 

 

In aanvulling op de werkzaamheden zoals hierboven 

beschreven, zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd 

voor de duurzaamheidsinformatie met betrekking tot 

de ‘strategische indicatoren’ die zijn weergegeven op 

pagina 63 met een cirkel ( ):

• het toetsen van de systemen en processen van data

verzameling, inclusief het testen van de opzet, het bestaan 

en de effectieve werking van de relevante interne 

beheersingsmaatregelen gedurende het verslagjaar;

• cijferbeoordelingen, verbandscontroles en gegevens

gerichte werkzaamheden op relevante data;

• het toetsen van de verwerking van overige informatie, 

zoals het aggregatieproces van data tot de informatie 

zoals weergegeven in de Annual Review 2015; en 

• het toetsen duurzaamheidsinformatie aan interne 

en externe documentatie om vast te stellen of de 

duurzaamheidsinformatie voldoende is onderbouwd. 

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de organisatie is verantwoordelijk 

voor het opstellen van het verslag in overeenstemming 

met de verslaggevingcriteria van de organisatie, inclusief 

het identificeren van stakeholders en het bepalen van 

materiële onderwerpen. De Raad van Bestuur is verant

woordelijk voor zodanige interne beheersingsmaatregelen 

als de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om de Annual 

Review 2015 te kunnen opstellen die geen afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig 

Standaard 3810N is onze verantwoordelijkheid het 

geven van:

• een oordeel over de duurzaamheidsinformatie in 

de Annual Review 2015 met betrekking tot de 

‘strategische indicatoren’ die zijn weergegeven 

op pagina 63 met een cirkel ( ); en

• een conclusie over de duurzaamheidsinformatie 

in de Annual Review 2015 met betrekking tot de 

‘Materiële indicatoren’ die zijn weergegeven op 

pagina 63 met een driehoek ( ) .

 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 

ethische voorschriften en onze controle zodanig plannen 

en uitvoeren dat een combinatie van redelijke en beperkte 

mate van zekerheid wordt verkregen dat de duurzaam heids

informatie geen afwijkingen van materieel belang bevat.

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van het 

oordeel van de accountant, inclusief de analyse van risico’s 

op materiële afwijkingen in de Annual Review 2015 als 

gevolg van fraude of fouten. Tijdens deze risicoanalyses 

neemt de accountant bij de bepaling van de uit te voeren 

werkzaamheden de voor het opstellen van de voor de 

Annual Review relevante interne beheersingsmaatregelen 

in overweging. Deze hebben niet tot doel een oordeel over 

de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen 

van de organisatie te verstrekken. Een assuranceopdracht 

gericht op het verstrekken van een beperkte en redelijke 

mate van zekerheid richt zich ook op het evalueren van de 

geschiktheid van het gehanteerde verslaggevingsraamwerk 

en de redelijkheid van schattingen gemaakt door 

management, evenals de beoordeling van de gehele 

presentatie van de Annual Review 2015.

 
Amsterdam, 25 maart, 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Originele Engelse versie is ondertekend door

drs. R. Dekkers RA
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Belangrijke noot met betrekking tot 
toekomstgerichte verklaringen 
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische 
feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse 
Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden 
duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, 
schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, 
rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal 
kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover 
betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor 
toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames 
die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige 
toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. 
Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte 
verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van 
dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel 
verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken 
verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, 
zoals onder meer: 
• wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name 

in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
• veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 

opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende 

beleggingsportefeuilles; 
  het effect op de financiële markten van faillissementen en/of 

bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en 
de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en 
schuldpapieren; en

  het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen 
uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende 
waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector;

• veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille en door dalende 
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

• gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone of van 
een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;

• de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
• veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, 

kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die 
de winstgevendheid van Aegon’s verzekeringsproducten kunnen 
beïnvloeden;

• het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft 
ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

• veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage 
rentestanden of snel veranderende rentestanden;

• veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder 
de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

• veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, 
bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, 
alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, 
zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen; 

• toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;

• veranderingen in wet en regelgeving, met name die welke Aegon’s 
activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te 
nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van 
bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

• veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen, 
beleggings enverzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon 
actief is;

• (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals 
de Financial Stability Board en de International Association of Insurance 
Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van 

invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal 
(zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op 
federaal of statelijke niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met 
inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important 
Insurer (GSII);

• veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het 
algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat 
ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet en regelgeving of de 
commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen 
van klanten;

• overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
• veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
• verlaging van een of meer ratings van Aegon door een 

kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan 
op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon’s liquiditeit en 
financiële situatie;

• verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon’s 
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op 
geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit 
van Aegon’s verzekeringsdochters; 

• het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere 
jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

• rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon 
verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s 
werkwijze te veranderen;

• vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering 
welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van 
informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of 
een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de 
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief 
effect op Aegon’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;

• het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
• veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of 

belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie 
van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;

• veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een 
verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, 
vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon’s 
gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;

• het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, 
beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, 
zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van 
verwachte resultaten en synergieën van overnames;

• catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in 
significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen 
ondermijnen; en

• Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, 
efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om 
kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd 
vermogen / eigen vermogen te managen. 

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap 
aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële 
Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, 
waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen 
betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is 
onder geldende wet of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om 
enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de 
hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten 
of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
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Contactinformatie

Corporate Communications:
Robin Boon
Hoofd Corporate Communications
Telefoon: +31 70 344 8344
Email:  gcc@aegon.com

Investor Relations:
Willem van den Berg
Hoofd Investor Relations
Telefoon: +31 70 344 8305
Email: ir@aegon.com

Strategy & Sustainability:
Marc van Weede
Hoofd Global Strategy & Sustainability
Telefoon: +31 70 344 8341
Email: gcc@aegon.com

Wij staan open voor opmerkingen en feedback van onze stakeholders. Dit is een belangrijk 
aspect van de verantwoording. Voor suggesties of klachten kunt u contact opnemen met 
een van onze teams op de afdeling Communications, Investor Relations of Sustainability:

Adres:
Aegon N.V.
Postbus 85
2501 CB Den Haag

Verder kunt u contact met ons
opnemen via Twitter en Facebook.

Deze Nederlandstalige 2015 Review is een vertaling van de officiële Engelstalige versie.
Deze kunt u vinden op Aegon’s corporate website aegon.com.
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In het kort

Leeswijzer
Deze Review is het 
vijfde geïntegreerde 
jaaroverzicht van Aegon. 
Hierin geven wij een 
overzicht van onze 
resultaten en de waarde 
die wij in het afgelopen 
jaar voor klanten en 
andere stakeholders 
hebben gecreëerd. 
Naast deze Review 
publiceren wij ook een 
Annual Report – het 
belangrijkste, wettelijk 
verplichte, verslag van 
Aegon. Deze Review en 
het Annual Report zijn 
beide online beschikbaar 
op aegon.com.

Onze strategie 
Wij willen mensen 
levenslange financiële 
zekerheid bieden. 
Dat is van oudsher het 
centrale uitgangspunt 
voor onze activiteiten. 
Op pagina 20 leest 
u meer over onze 
strategie.

Waarde creëren 
en waarde delen
Geld verdienen is 
belangrijk, maar niet 
de enige waarde 
die door ons wordt 
gecreëerd. Als grote 
financiële dienstverlener 
en aanbieder van 
levensverzekeringen, 
pensioenen en 
vermogensbeheer 
creëren wij waarde 
voor onze klanten, 
medewerkers, beleggers, 
zakenpartners en voor de 
samenleving als geheel. 
Zie pagina 36.

Sterker de toekomst in 
Onze CEO Alex Wynaendts 
legt uit waarom we 
het tempo van de 
veranderingen moeten 
versnellen. Wat inspireert 
ons, wat motiveert ons? 
Zie pagina 8.

Onze activiteiten
Aegon staat voor 
meer dan alleen 
polissen, uitkeringen 
en prognoses. We 
zijn er ook voor onze 
klanten in tijden van 
spanning, blijdschap en 
verdriet. Zijn wij alleen 
bezig met financiën 
en verzekeringen? 
Nee. Wij maken 
ons bedrijf van 
levensgebeurtenissen. 
Zie pagina 51.

“ Mensen willen een simpele 
oplossing en betrouwbaar 
advies, en dat is precies wat 
wij bieden.”

http://aegon.com
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