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2 IN 2011

WIJ ZIJN AEGON
2011 in vogelvlucht

HERSTRUCTURERING 
IN HET VERENIGD 
KONINKRIJK

VOGEL VLUCHT 
2011 IN

MRT

AEGON kondigt sluiting van kantoor in Nieuwegein 

en reorganisatie van AEGON Bank in Nederland aan 

om de nadruk nog sterker te leggen op kernproducten, 

zoals hypotheken en spaarrekeningen.

AEGON is medeoprichter van de Global Coalition on Aging, 

een samenwerkingsverband van grote internationale bedrijven 

die de aandacht willen vestigen op de sociale, economische 

en financiële gevolgen van de wereldwijde vergrijzing. 

AEGON opent een nieuw hoofdkantoor in Hongkong 

ter ondersteuning van de groei van AEGON in Azië.

Adrian Grace wordt benoemd tot CEO van 

AEGON UK. Hij volgt Otto Thoresen op, 

die Director General van de Association of 

British Insurers wordt.

AEGON kondigt verdere stappen aan voor 

de reorganisatie in het Verenigd Koninkrijk,  

met als doel een kostenreductie van 25% 

aan het einde van het jaar. 

Jaime Kirkpatrick wordt benoemd tot 

CEO van AEGON Spanje. Hij volgt 

Jesus Quintanal op, die na dertig jaar 

in die functie met pensioen gaat.

AEGON kondigt nieuwe financiële 

doelstellingen aan, gericht op resultaat-

verhoging en rendementsverbetering. 

AEGON haalt ruim EUR 900 miljoen op 

met een aandelenemissie van 10% van het 

gewone aandelenkapitaal – een belangrijke 

stap om de kapitaalsteun van de 

Nederlandse staat in juni 2011 volledig 

te kunnen terugbetalen.

AEGON voltooit de terugbetaling van de Nederlandse kapitaal-

steun die op het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008 

was verstrekt en komt daarmee zijn beloften na aan de 

Nederlandse regering en de Europese Commissie.

AEGON kondigt aan de CO2-uitstoot van zijn kantoren in 

de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 

drie jaar tijd (tussen 2009 en 2012) met 10% te willen verlagen. 

JAN MEI JUNFEB

NEDERLANDSE STAAT
VOLLEDIG TERUGBETAALD
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VOGEL VLUCHT 
JUL AUG SEP OKT NOV DEC

AEGON Asset Management in het 

Verenigd Koninkrijk gaat verder 

onder de naam Kames Capital, om 

het onderscheidende karakter van 

AEGON’s vermogensbeheeractiviteiten 

aldaar te benadrukken. 

Tijdens de beleggers conferentie in New York 

herbevestigt voorzitter Raad van Bestuur 

Alex Wynaendts de financiële doelstellingen en 

ambities van AEGON voor 2015.

AEGON vormt Management Committee om 

de afstemming tussen de Management Board 

en andere hogere leidinggevenden binnen de 

onderneming te verbeteren. 

Samen met zorgverzekeraar Menzis introduceert 

AEGON een nieuw zorgspaarproduct voor klanten 

in Nederland.

AEGON voert een wereldwijde Employee Survey uit, 

waarvan de resultaten in 2012 zullen worden 

gebruikt voor een actieplan om de betrokkenheid 

van werknemers te verbeteren. 

Alle Amerikaanse en Canadese activiteiten worden onder 

één merknaam gebracht, Transamerica. Dit is onderdeel 

van het beleid om wereldwijd een sterkere, consistentere 

merkenportefeuille tot stand te brengen. 

AEGON brengt wereldwijd alle IT-activiteiten samen onder 

de naam AEGON Global Technology om de IT-infrastructuur 

te versterken en de efficiency te verhogen. 

De Franse groep SCOR betaalt USD 1,4 miljard voor 

Transamerica Re, het levensherverzekeringsbedrijf van 

AEGON. De verkoop past binnen het bredere beleid om 

de nadruk te leggen op levensverzekeringen, pensioenen 

en vermogensbeheer.

AEGON stelt een Responsible 

Investment Policy op, met milieu-, 

maatschappelijke en governance 

criteria voor verantwoord beleggen. 

AEGON verkoopt het Britse leven- 

en pensioenbedrijf Guardian voor 

GBP 275 miljoen aan private equity groep 

Cinven; Guardian heeft sinds 2001 geen 

nieuwe polissen meer verkocht. 

AEGON kondigt verdere herstructureringen 

aan in Nederland en het Verenigd Koninkrijk 

aan met als doel meer focus aan te brengen 

in de activiteiten en kosten te besparen. 

100  
MILJOEN EURO
KOSTEN-
BESPARINGEN
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Fotowedstrijd

FOTOWEDSTRIJD

Het merendeel van de foto’s in ‘AEGON in 2011’ is genomen 

door onze medewerkers en laat de verscheidenheid van ons 

bedrijf zien. Met activiteiten in Amerika, Europa en Azië is 

AEGON actief in meer dan 20 landen wereldwijd. En nog 

belangrijker, wij willen ook laten zien welk verschil een bedrijf 

als AEGON kan maken – door miljoenen mensen te helpen om 

een betere financiële toekomst mogelijk te maken. Vorig jaar 

hebben we een fotowedstrijd gehouden en onze medewerkers 

gevraagd om foto’s in te sturen die onze vier strategische 

doelstellingen verbeelden. In de afgelopen maanden hebben 

we ongeveer 300 foto’s ontvangen vanuit geheel AEGON 

– van bruiloften tot sportevenementen tot families aan het 

strand. De mooiste foto’s vindt u terug in deze ‘AEGON in 2011’ 

en in de komende tijd zullen we een aantal van de ingezonden 

foto’s ook gaan gebruiken in presentaties en op onze websites. 
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Dit is AEGON

1.310 
 Amerika 5

Verenigd Koninkrijk

298 
 Nederland

212
 Nieuwe markten

ONDERLIGGEND RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN
In EUR miljoenen

20+ 

markten in Amerika, 

Europa en Azië

424 MILJARD 

euro aan beheerd vermogen

47MILJOEN
klanten wereldwijd

DIT IS AEGON
AEGON is een internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer. 
De onderneming kwam in 1983 tot stand na een fusie tussen de Nederlandse verzekeraars AGO en Ennia. 
Tegenwoordig heeft AEGON wereldwijd ruim 25.000 mensen in dienst en bijna 47 miljoen klanten in meer 
dan twintig landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

De drie belangrijkste markten voor AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De onderneming 

heeft nieuwe en groeiende activiteiten in opkomende markten in Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa en is 

bovendien een grote aanbieder van levensverzekeringen in Spanje. In Noord-Amerika werkt AEGON onder de naam Transamerica. 

Aan het eind van 2011 had AEGON wereldwijd voor meer dan EUR 420 miljard aan beheerd vermogen. 

INHOUDSOPGAVE
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Interview met AEGON’s CEO Alex Wynaendts

“Het is essentieel voor ons 
succes nu en in de toekomst 
dat we ons aanpassen 
aan de nieuwe realiteit 
voor ons bedrijf.”

DE NIEUWE 
REALITEIT VOOR 
ONS BEDRIJF

INTERVIEW MET ALEX WYNAENDTS, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR VAN AEGON

Welke invloed heeft de moeilijke 
wereldeconomie gehad op AEGON?
Inderdaad was 2011 een heel moeilijk jaar voor de wereld-

economie. De crisis in de eurozone heeft de groei vertraagd 

en het consumentenvertrouwen verder aangetast. In de 

Verenigde Staten, onze grootste markt, was er gedurende het 

jaar sprake van een langzaam herstel. Tegelijkertijd zijn de 

renteniveaus historisch laag. Dat alles had natuurlijk invloed 

op ons bedrijf en de resultaten. Toch zijn we er in geslaagd 

voortgang te boeken met onze strategische doelstellingen.

Herstel van vertrouwen heeft onze hoogste prioriteit. 

De afgelopen jaren is dat vertrouwen op de proef gesteld door 

de moeilijke economische omstandigheden. Voor financiële 

dienstverleners is vertrouwen van klanten cruciaal. Voor 

AEGON betekent dit dat we beloften nakomen die we elke dag 

maken. Daarom hebben we onze balanspositie versterkt en 

stappen gezet om onze activiteiten beter af te stemmen op de 

groeiende vraag naar financiële zekerheid die we zien ontstaan. 

In toenemende mate zijn mensen zich ervan bewust dat zij 

voor hun financiële zekerheid afhankelijk zijn van hun eigen 

beslissingen, aangezien overheden en bedrijven die pensioen-

zekerheid  – waar voorgaande generaties nog wel vanuit 

konden gaan – steeds minder kunnen bieden. AEGON op zijn 

beurt heeft zich tot doel gesteld eenvoudige, transparante 

producten aan te bieden en hoogwaardige service. Wij willen 

mensen in staat stellen de juiste keuzes te maken in welke fase 

van hun leven dan ook en ze financiële zekerheid bieden als zij 

langer dan voorheen van hun pensioen genieten.

Wat bedoelt u met transformatie?
AEGON is nu een heel andere organisatie dan een paar jaar 

geleden. We zijn veel minder gevoelig voor de volatiliteit op 

de financiële markten; we richten ons nadrukkelijker op onze 

kernactiviteiten levensverzekeringen, pensioenen en vermogens-

beheer; en we zijn veel beter in staat om gebruik te maken van 

de kennis en expertise binnen de gehele organisatie om zo 

onze groei-ambitie te ondersteunen. In juni 2011 hebben we 

de steun die we in 2008 van de Nederlandse staat ontvingen, 

volledig terugbetaald. Dat we deze essentiële doelstelling 

binnen het beloofde tijdsbestek hebben gerealiseerd, toont aan 

dat onze strategie de gewenste resultaten oplevert en dat we 

over een sterke financiële positie beschikken. Onze aanhoudend 

sterke kapitaalpositie stelt ons bovendien in staat ons voor-

nemen te herhalen om over de tweede helft van 2011 een 

dividend uit te keren aan onze aandeelhouders. Dus ik denk dat 

we met recht kunnen zeggen dat AEGON een transformatie heeft 

ondergaan. We hebben een moeilijk hoofdstuk afgesloten en 

zijn begonnen aan een nieuw hoofdstuk waarin de nadruk ligt 

op groei en het realiseren van onze ambities voor de toekomst. 

Welke stappen neemt u nog meer?
De omgeving waarin wij als bedrijf opereren is de afgelopen paar 

jaar ingrijpend veranderd. Dit vereist meer discipline in alles wat 

we doen. Om succesvol te kunnen blijven, moeten we keuzes 

maken. Zo zijn we gestopt met activiteiten die niet langer 

bijdragen aan onze langetermijngroeidoelstellingen. 

De verkoop van ons levensherverzekeringsbedrijf in de 

Verenigde Staten (Transamerica Re) en Guardian Assurance in 

het Verenigd Koninkrijk zijn voorbeelden hiervan. Daardoor 

zijn we nu veel meer gericht op onze drie kernactiviteiten en 

beter in staat om te investeren in voor AEGON kansrijke 

activiteiten samenhangend met demografische en markt-

ontwikkelingen. In de Verenigde Staten hebben we in 2009 

een breed herstructureringsprogramma doorgevoerd, waarbij 

we twaalf business units hebben samengevoegd tot drie 

doelgerichte operationele divisies. In het Verenigd Koninkrijk 

hebben we in 2011 een herstructurering afgerond en ons doel 

gerealiseerd om 25% of GBP 80 miljoen kosten te besparen. 

INHOUDSOPGAVE
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Alex Wynaendts
Voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.

Tevens hebben we in Nederland een herstructurering in gang 

gezet om de focus van de organisatie te vergroten en er voor 

te zorgen dat we nog beter kunnen inspelen op veranderingen 

en kansen in de markt. We verwachten eind 2012 het grootste 

deel te realiseren van de doelstelling om EUR 100 miljoen op 

de kosten te besparen. Al deze stappen zijn nodig voor AEGON 

om ook op lange termijn succesvol te kunnen zijn, hoe moeilijk 

de maatregelen ook kunnen zijn voor collega’s, zowel 

professioneel als persoonlijk. 

Goed positioneren voor de toekomst, 
of reageren op veranderingen. 
Wat is het belangrijkste?
We moeten ons aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dat is 

essentieel voor ons succes, nu en in de toekomst. Effectief 

inspelen op de veranderingen van vandaag maakt deel uit van 

het positioneren van AEGON voor de toekomst. Die twee zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook de reden dat 

we een consistente strategie hebben doorgevoerd, waarop al 

onze bedrijfsonderdelen zijn afgestemd en waaraan alle 

activiteiten moeten bijdragen. De eerste strategische doel-

stelling is Optimize Portfolio. Dat wil zeggen dat we bepalen 

welke activiteiten onze groeidoelstellingen ondersteunen en 

welke niet. Vervolgens investeren we onze middelen in die 

activiteiten die de beste kansen op stabiele winstgroei bieden. 

Essentieel voor ons succes is Loyal Customers, onze tweede 

strategische doelstelling. Dit betekent dat we voortdurend de 

dienstverlening aan onze klanten moeten verbeteren, door 

hen de juiste producten te bieden die tegemoet komen aan 

hun specifieke wensen. Uiteindelijk moeten we beter presteren 

dan verwacht, zodat onze klanten AEGON ook aanbevelen bij 

familie en vrienden. De derde strategische doelstelling is 

Operational Excellence. Het gaat hierbij niet om kosten-

besparingen alleen. We moeten gebruik maken van alle kennis 

en expertise binnen de onderneming, op een efficiënte manier 

ervaringen uitwisselen en de noodzakelijke investeringen doen 

in technologie en innovatie om er voor te zorgen dat AEGON 

concurrerend blijft. Minstens zo belangrijk is wat we doen aan 

Empower Employees. Van groot belang is dat elke individuele 

medewerker begrijpt wat zijn of haar bijdrage is aan de doel-

stellingen van AEGON. We willen nog beter gebruik maken van 

alle talent en kennis die binnen AEGON beschikbaar is. 

Tegelijkertijd hebben we de verplichting om voor medewerkers 

de juiste voorwaarden te creëren waaronder zij succesvol 

kunnen zijn en kunnen bijdragen aan onze missie om klanten 

te helpen verantwoorde lijkheid te nemen voor hun financiële 

zekerheid. Alle stappen die we tot nog toe hebben gezet, 

hebben tot doel onze positie verder te versterken door in te 

spelen op de kansen die we zien. Dat betekent niet alleen 

herstructureren, maar ook investeren in markten waar we 

sterke groeiperspectieven zien voor de komende jaren. In Azië, 

Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika bouwen we aan 

een stabiel bedrijf dat tegemoet komt aan de vraag naar 

financiële zekerheid van een groeiende middenklasse en ouder 

wordende bevolking. In een periode van snelle demografische 

veranderingen, economische onzekerheid en uiteenlopende 

financiële wensen werken we er wereldwijd hard aan om te 

zorgen dat we het vertrouwen van onze klanten waard zijn en 

nieuwe klanten aantrekken. 

Ik ben trots op al die toegewijde medewerkers die het mogelijk 

hebben gemaakt dat AEGON zo’n ingrijpende verandering 

heeft ondergaan en die alles in het werk stellen om er voor te 

zorgen dat AEGON de komende jaren uitgroeit tot een van de 

meest aanbevolen aanbieders van financiële zekerheid in de 

door ons gekozen markten. Onze aandeelhouders zijn we dank 

verschuldigd voor hun vertrouwen in de stappen die we 

hebben gezet om die stabiele waarde te creëren die zij van ons 

verwachten en waarvan wij alle vertrouwen hebben dat 

AEGON die zal bieden.

INHOUDSOPGAVE
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Wat wij doen

PRODUCTONTWIKKELING
Op basis van onze kennis en ervaring ontwikkelen wij producten 

en diensten voor onze klanten. Veel van deze producten 

(met name levensverzekeringen, pensioenen en andere lange-

termijnbeleggingen) hebben looptijden tot zelfs 40 jaar. 

De prijs van deze producten is afhankelijk van potentiële 

risico’s en andere variabelen, zoals ontwikkelingen op de 

financiële markten of veranderingen in demografie en 

klantengedrag. 

VERKOOP
Onze producten worden rechtstreeks of via tussenpersonen aan 

de klant verkocht. Deze tussenpersonen krijgen of provisie 

van ons voor iedere verkochte polis, of – in toenemende mate – 

een vergoeding die door de klant wordt betaald. 

Bij het afsluiten van verzekeringen zorgen wij ervoor dat 

er geen onnodige risico’s worden genomen en dat er 

altijd voldoende kapitaal is om langetermijnverplichtingen 

na te komen.

AEGON’S BEDRIJFSMODEL
VOOR LEVENSVERZEKERINGEN EN PENSIOENEN

Unit-linked verzekeringen 

Beleggingsfondsen

Pensioenbijdragen
Hypotheken, levens- en schadeverzekeringen

Bankrekening
Spaarproducten en ziektekosten

V
er

m
o

g
en

WAT WIJ DOEN 

Leeftijd

Bescherming en sparen

AEGON levert 
producten en 
diensten die klanten 
nodig hebben, zowel 
tijdens hun werkzame 
leven als na hun 
pensionering.

AEGON levert producten en diensten die aansluiten bij de 

behoeften van onze klanten, zowel tijdens hun werkzame 

leven als na hun pensionering. Wij zorgen dat klanten goed 

voorbereid zijn op hun toekomst door hun vermogen en 

spaargeld te beschermen en hen te helpen met het beheer 

daarvan na hun pensionering. Wij vinden dat iedereen moet 

kunnen begrijpen welke beslissingen zij nemen voor hun 

financiële toekomst en erop moet kunnen vertrouwen dat 

het de juiste beslissingen zijn.

Onze producten lopen van eenvoudige levensverzekeringen 

en pensioenen tot langetermijnbeleggingen. In veel van onze 

markten worden onze producten en diensten verkocht via 

tussenpersonen, zoals financieel adviseurs, agenten en banken. 

Het productaanbod van AEGON wordt bepaald door de 

behoeften van klanten maar ook door de lokale omstandigheden, 

met name de regelgeving met betrekking tot belastingen en 

financiële dienstverlening. 

De meeste producten van AEGON vallen in een van deze 

drie categorieën: levensverzekeringen, pensioenen of 

vermogens beheer. AEGON biedt echter ook andere producten 

aan, zoals auto- en inboedelverzekeringen, vooral om in te 

spelen op de wensen van de klant. In de Verenigde Staten, 

het Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft AEGON ook 

eigen distributie activiteiten. AEGON ziet duidelijk groei-

mogelijkheden op zijn markten, met name omdat de bevolking 

vergrijst en overheden zich geen royale pensioenuitkeringen 

meer kunnen veroor loven. Daarom wenden mensen zich tot 

particuliere ondernemingen zoals AEGON om hun financiële 

toekomst zeker te stellen. 
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BEHEER
Klanten doen stortingen of betalen premies, die wij zo 

beleggen dat te zijner tijd de verwachte uitkeringen 

kunnen worden uitbetaald.

Bij veel van onze producten zijn de inkomsten gespreid 

over meerdere jaren, dus lang nadat de marketing- en 

verkoopkosten zijn gemaakt. Deze kosten worden 

opgenomen in onze balans en over meerdere jaren 

afgeschreven.

UITBETALING 
Producten zoals pensioenen en lijfrentes vallen op een 

gegeven moment vrij. Ook levensverzekeringen moeten 

ooit worden uitbetaald. Begunstigden ontvangen een 

uitkering ineens of periodieke uitkeringen gedurende een 

bepaalde periode. 

Lijfrentes

Planning nalatenschap

Unit-linked verzekeringen 

Beleggingsfondsen

Pensioenbijdragen
Hypotheken, levens- en schadeverzekeringen

Bankrekening
Spaarproducten en ziektekosten

WAT WIJ DOEN 

Leeftijd

Bescherming en sparen Pensioen

Onze klanten betalen 
premies of doen 
stortingen.

Zodat onze klanten 
te zijner tijd hun 
uitkeringen ontvangen.

Wij beleggen dat geld 
en zorgen dat het meer 
waard wordt.

Klanten.

INHOUDSOPGAVE
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Maatschappelijke druk betekent 
dat er meer op ons wordt gelet, 
maar ook dat er meer openheid 
en transparantie is.

VIJF BELANGRIJKE TRENDS 1 2 3 4 5

Onze strategie
Hoe de markt verandert

VERGRIJZING
De bevolking vergrijst, met name in 

Europa en Azië. Tegelijkertijd krimpt 

de beroepsbevolking. In veel landen 

betekent dit dat de overheid de 

pensioenen niet op het huidige peil 

kan handhaven en dat mensen bij de 

particuliere sector aankloppen voor 

financiële zekerheid voor later. 

Wat zijn de kansen voor AEGON? 
De stijgende levensverwachting biedt 

ook nieuwe kansen voor AEGON. 

Er ontstaat meer vraag naar producten 

waarmee mensen niet alleen kunnen 

sparen voor hun pensioen, maar dit 

geld ook na hun pensionering zo goed 

mogelijk kunnen beheren.

Wat zijn de risico’s voor AEGON?
Gezien de stijgende levensverwachting 

verwacht AEGON dat uitkeringen op 

bepaalde producten en diensten ook 

zullen stijgen. Als de levensverwachting 

sneller stijgt dan verwacht, kan het 

nodig zijn om de reserves voor de 

toekomst te vergroten, waardoor het 

resultaat daalt.

VERANDERINGEN IN 
KLANTENGEDRAG
Klanten zijn zich de afgelopen jaren 

bewuster geworden van financiële 

risico’s. Daarom willen ze duidelijke, 

begrijpelijke producten met een goed 

rendement. Tegelijkertijd veranderen 

distributiepatronen doordat steeds 

meer mensen via internet op zoek gaan 

naar financiële diensten, terwijl de 

regel  geving zorgt voor een meer directe 

relatie tussen aanbieder en klant.

Wat zijn de kansen voor AEGON? 
AEGON ziet kansen om in te spelen op 

nieuwe behoeften door eenvoudigere, 

begrijpelijke producten en diensten te 

ontwikkelen. Er zijn ook kansen om te 

investeren in nieuwe distributiekanalen: 

samenwerking met banken, meer directe 

verkoop en gebruik van sociale media.

Wat zijn de risico’s voor AEGON?
Als AEGON niet inspeelt op 

veranderingen in klantengedrag en 

distributiepatronen, zijn er risico’s 

ten aanzien van zowel verkoop als 

marktaandeel. 

Deze veranderingen hebben te maken 

met gewijzigde regelgeving en met 

toegenomen kortetermijnvolatiliteit 

op de financiële markten en in de 

mondiale economie. AEGON moet zich 

ook aanpassen aan maatschappelijke 

trends die leiden tot ingrijpende 

gedragsveranderingen bij klanten 

en werknemers en tot een breuk met 

de traditionele distributie patronen 

in de belangrijkste markten. 

Tegelijkertijd is het door de opkomst 

van sociale media nog noodzakelijker 

geworden voor bedrijven als AEGON 

om in dialoog te gaan met hun belang

hebbenden. Zij zijn het immers die 

uiteindelijk de reputatie en het succes 

van de onderneming bepalen.

HOE DE MARKT     VERANDERT
De markt voor levensverzekeringen, pensioenen 
en vermogensbeheer is volop in beweging.

INHOUDSOPGAVE
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VIJF BELANGRIJKE TRENDS 1 2 3 4 5

TOENEMENDE 
VERWACHTINGEN 
BELANGHEBBENDEN
Bedrijven staan steeds meer onder druk 

om verantwoord met hun middelen om 

te gaan en in dialoog te treden met 

belanghebbenden. Zij moeten niet 

alleen verantwoording afleggen over 

hun financiële resultaten maar ook over 

hun bijdrage aan de samenleving als 

geheel. Ook de houding op de werkvloer 

verandert: werkzoekenden willen werken 

voor bedrijven met dezelfde normen 

en waarden; de ‘baan voor het leven’ 

is vrijwel verdwenen; en het tekort 

aan bekwame arbeidskrachten – met 

name in opkomende markten – maakt 

het lastig om talent aan te trekken en 

vast te houden.

Wat zijn de kansen voor AEGON? 
Meer openheid en transparantie zijn goed 

voor onze processen en besluitvorming; 

daarnaast kunnen we meer in dialoog 

gaan met onze belanghebbenden, 

waardoor hun vertrouwen toeneemt. 

Wat zijn de risico’s voor AEGON?
Als AEGON niet reageert op maat-

schappelijke druk en toenemende 

verwachtingen van belanghebbenden, 

kan dat schadelijk zijn voor AEGON’s 

reputatie als werkgever en financiële 

dienstverlener. Dat zou niet alleen 

ongunstig zijn voor de financiële 

resultaten, maar ook voor de werving 

van getalenteerde medewerkers.

ECONOMISCHE 
ONZEKERHEID 
De mondiale economie en de financiële 

markten zijn al sinds 2008 uitermate 

volatiel. De groei is afgenomen, terwijl 

de werkloosheid in grote delen van de 

wereld is gestegen, wat leidt tot lagere 

consumentenbestedingen en meer 

economische onzekerheid. In Europa 

heeft de schuldencrisis in de eurozone 

bijgedragen aan hernieuwde problemen 

in de financiële sector. Het risico van 

een verdere economische verslechtering 

blijft in 2012 en 2013 aanzienlijk.

Wat zijn de kansen voor AEGON? 
Vanwege de aanhoudende economische 

turbulentie heeft AEGON de bloot-

stelling aan schommelingen op de 

financiële markten, inclusief lage 

rentetarieven, beperkt. Ook zijn er 

maatregelen genomen om de balans 

tussen risico en rendement voor 

beleggers flink te verbeteren. Verder 

leveren verschuivingen in de wereld-

economie belangrijke kansen op in 

China, India en andere opkomende 

markten in Azië, Latijns-Amerika en 

Midden- en Oost-Europa.

Wat zijn de risico’s voor AEGON?
Een aanhoudende economische neer-

gang of toenemende volatiliteit op de 

financiële markten heeft een negatief 

effect op de financiële resultaten van 

AEGON. Ook lage rentestanden en lagere 

rendementen op aandelen beleggingen 

kunnen invloed hebben op het resultaat. 

Bij ongunstige economische omstandig-

heden kan bovendien de vraag naar de 

producten en diensten van AEGON 

afnemen.

VERANDERINGEN 
IN REGELGEVING
De afgelopen jaren is het vertrouwen 

in de financiële sector beschadigd. 

In reactie daarop is de consumenten-

beschermingswetgeving aangescherpt: 

in sommige landen wordt het betalen 

van provisies aan tussenpersonen 

verboden en wordt de afstand tussen 

klanten en verzekeraars verkleind. 

Tegelijkertijd hebben internationale 

regels invloed op het vermogens- en 

risicomanagement door verzekeraars; 

via deze regels worden weliswaar 

hogere kapitaaleisen gesteld, maar 

verzekeraars met een goed risico-

management zullen ook worden beloond.

Wat zijn de kansen voor AEGON? 
AEGON denkt dat de nieuwe solvabiliteits-

regels voordelen hebben, met name 

meer bescherming voor klanten en 

polishouders. Een meer geïntegreerde 

benadering van risico, kapitaal en de 

prijsstelling van producten leidt tot 

beter beheer daarvan en betere 

prestaties. AEGON ziet de nieuwe 

wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en 

Nederland ook als een kans om nauwer 

contact met klanten te krijgen.

Wat zijn de risico’s voor AEGON?
Door de nieuwe solvabiliteitsregels 

zullen veel verzekeringsmaatschappijen 

meer kapitaal moeten aanhouden dan 

voorheen. Ook zullen ze het beheer van 

kapitaal en risico’s anders moeten 

inrichten. Verder heeft nieuwe wetgeving 

in het Verenigd Koninkrijk en Nederland 

naar verwachting een ingrijpend effect 

op de relatie tussen verzekeraars, 

tussenpersonen en klanten.

HOE DE MARKT     VERANDERT
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Hoe wij veranderen

ONZE SECTOR 
VERANDERT

Vergrijzing

Veranderingen in 
klantengedrag

Toenemende 
verwachtingen 
belanghebbenden

Economische 
onzekerheid 

Veranderingen 
in regelgeving

 ONZE STRATEGISCHE PRIORITEITEN

HOE WIJ 
VERANDEREN

Zoals gezegd is de omgeving waarin AEGON opereert, 
de laatste jaren ingrijpend veranderd. Daarom is ook 
AEGON veranderd: er is bezuinigd, er zijn reorganisaties 
doorgevoerd in de Verenigde Staten, Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en Canada, de risico’s zijn verminderd 
en er zijn bedrijven verkocht die niet meer tot onze 
kernactiviteiten behoorden.  

Dankzij deze maatregelen is AEGON nu minder 

kwetsbaar voor schommelingen op de financiële 

markten en efficiënter op het gebied van kosten-

beheersing en het gebruik van zijn financiële 

middelen. Voortbouwend op deze vooruitgang willen 

wij in 2015 op alle door ons gekozen markten een 

leidende positie innemen – niet per se als grootste, 

maar wel als ‘meest aanbevolen’ verzekeraar door 

onze klanten, werknemers en distributiepartners en 

in het algemeen als ‘meest betrouwbare’ 

verzekeraar. Onze doelstellingen voor de lange 

termijn zijn stabiele winstgroei, een verbeterd risico-

rendement profiel voor onze beleggers en een 

bedrijf dat volledig is gericht op de behoeften van 

zijn klanten. 

INHOUDSOPGAVE
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Enhance Customer Loyalty door: 
 � Nieuwe distributiemogelijkheden creëren.

 � Eenvoudige, begrijpelijke producten aan-

bieden die vertrouwen en loyaliteit vergroten.

DAAROM VIER STRATEGISCHE 
PRIORITEITEN

MET DUIDELIJKE AMBITIE 
VOOR DE TOEKOMST

Empower Employees door:
 � Een cultuur van innovatie en verantwoording 

creëren.

 � Betrokkenheid van medewerkers vergroten 

om te zorgen voor meer efficiency en betere 

dienstverlening aan de klant.

Deliver Operational Excellence door: 
 � Kosten verminderen en tegelijk de 

dienstverlening aan de klant verbeteren.

 � Efficiënter gebruikmaken van 

bedrijfsmiddelen.

Optimize Portfolio door:
 � Kapitaal efficiënt inzetten voor activiteiten 

met het beste rendement en die de beste 

groeivooruitzichten opleveren.

 � Blootstelling aan schommelingen op 

financiële markten verminderen en meer 

kapitaal vrijmaken voor herinvestering  

in het bedrijf.

In 2015 leidende  
positie op alle  
door ons gekozen 
markten

INHOUDSOPGAVE
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Optimize Portfolio

Als onderneming concentreren 
we ons op drie hoofdgebieden: 
levensverzekeringen, pensioenen 
en vermogensbeheer. Op deze 
gebieden zien wij aanzienlijke groei
mogelijkheden, met name omdat 
mensen ouder worden en hun 
pensioenperiode dus langer wordt. 

OPTIMIZE
PORTFOLIO

Calin Grigorovici, AEGON Romania, Roemenië
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332
EUR MILJOEN 
In 2011 daalde de waarde 
nieuwe productie – een 
belangrijke graadmeter 
voor winstgevendheid – 
met 35% als gevolg 
van de moeilijke markt-
omstandigheden.

Hoe staan 
we ervoor?

6,7% 
In 2011 bedroeg het 
rendement op eigen 
vermogen 6,7%; een daling 
ten opzichte van vorig jaar 
vanwege een lager 
onderliggend resultaat. 

1,4  
USD MILJARD 
We hebben USD 1,4 miljard 
ontvangen uit de verkoop 
van ons levens-
herverzekeringsbedrijf.

6% 
In 2011 is het onderliggend 
resultaat uit Nieuwe markten 
met 6% toegenomen, 
vooral dankzij de groei in 
vermogensbeheer.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
We willen onze middelen doeltreffender 
inzetten door te investeren in activiteiten 
met meer groeivooruitzichten en een 
hoger rendement en door ons terug te 
trekken uit markten die niet meer tot 
onze kernactiviteiten behoren. Door 
AEGON minder gevoelig te maken voor 
schommelingen op de financiële markten, 
willen we tegelijkertijd extra middelen 
vrijmaken om te kunnen investeren.  

EN HOE DOEN WE DAT?
Gevoeligheid voor risico’s op financiële 
markten verminderd
We hebben onze kredietrisico’s en de risico’s van 

rentefluctuaties en schommelingen op de 

aandelenmarkten verder teruggebracht. Dat moet 

onze resultaten voorspelbaarder maken en 

beleggers een beter risico-rendementprofiel bieden. 

Door onze risico’s te verlagen, hebben we ook 

minder kapitaal nodig om die risico’s af te dekken 

en kunnen we dat kapitaal investeren in onze 

activiteiten. 

Teruggetrokken uit activiteiten die niet meer 
tot de kern van onze strategie behoorden
In 2011 hebben we Guardian Assurance in het 

Verenigd Koninkrijk en ons internationale levens-

herverzekeringsbedrijf in de Verenigde Staten, 

Transamerica Re, verkocht. De afgelopen jaren 

hebben we ons ook uit een aantal andere activiteiten 

teruggetrokken, waaronder levensverzekeringen 

in Taiwan en bank- en company-owned levens-

verzekeringen in de Verenigde Staten. 

Het accent gelegd op groeikansen
Wij hebben onze activiteiten gereorganiseerd om 

het accent te kunnen leggen op nieuwe groeikansen. 

In het Verenigd Koninkrijk concentreren we ons met 

name op de marktsegmenten Workplace Savings en 

At-Retirement. In Nederland zijn bezuinigings plan nen 

doorgevoerd en is AEGON Bank gereorganiseerd, 

waarbij de nadruk nu ligt op hypotheken en spaar-

rekeningen. In Spanje – een belangrijke groeimarkt 

voor AEGON – is de samenwerking met onze 

bankdistributiepartners geherstructureerd en zijn 

nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan als 

onderdeel van een bredere hervorming van de 

Spaanse spaarbankensector. En in Canada hebben 

we de nadruk sterker gelegd op onze kern-

activiteiten, levens- en risicoverzekeringen. 

Investeren in groeimarkten
Als onderdeel van onze strategie hebben wij 

geïnvesteerd in nieuwe en opkomende markten 

zoals China, India en Brazilië. Wij hebben ons 

netwerk van kantoren in China uitgebouwd en 

verdere groei gerealiseerd in India. Zowel in onze 

gevestigde markten als in deze nieuwe, opkomende 

markten richten wij ons op groeimogelijkheden.

Wij investeren in 
nieuwe en opkomende 
markten, zoals China, 
India en Brazilië.

In januari 2012 heeft AEGON Religare in India een 

online levensverzekeringsproduct geïntroduceerd 

met als doel meer mensen in de grote en diverse 

bevolking van dit land te bereiken. De ‘iTerm’ 

levensverzekering is eenvoudig af te sluiten en geeft 

klanten meerdere opties. De premie van deze polis, 

die ook dekking biedt voor ongeneeslijke ziekten, 

is zeer concurrerend en de klant heeft ook nog de 

keuze uit verschillende aanvullende dekkingen.

Sinds begin 2012 werken we samen met micro-

krediet organisatie Finsol om goedkope levens-

verzekeringen aan te bieden in het noordoosten 

van Brazilië. Als een van de middelen om armoede 

te bestrijden, biedt de verzekering een basisdekking 

aan voor slechts ongeveer EUR 4,30 per maand. 

Bij overlijden wordt het equivalent van twaalf 

maanden minimumloon uitbetaald, wat neerkomt 

op ongeveer EUR 2.200. 
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Loyal Customers

LOYAL
CUSTOMERS

AEGON heeft wereldwijd ongeveer 
47 miljoen klanten. De meeste daarvan 
bevinden zich in onze belangrijkste markten: 
de Verenigde Staten, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk. Ook hebben we steeds 
meer klanten in Midden en OostEuropa, 
Azië, LatijnsAmerika en Spanje. Veel van 
onze producten en diensten worden verkocht 
via tussenpersonen, meestal financieel 
adviseurs of banken. 

Fred Schmitt,  
Diversified Investment Advisors, Verenigde Staten
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Hoe staan 
we ervoor?

82 DUIZEND
In 2011 ontvingen we ruim 
82.000 mondelinge en 
schriftelijke klachten van 
klanten. We hebben een 
programma geïntroduceerd 
om efficiënter met klanten 
te communiceren. 

55%
We gebruiken bij meer dan 
de helft van onze bedrijfs-
onderdelen Net Promoter 
Score als onze belangrijkste 
graadmeter voor 
klanttevredenheid.

16,9 
EUR MILJARD 
We hebben in 2011 wereldwijd 
bijna EUR 17 miljard aan 
uitkeringen en claims betaald 
aan polishouders en klanten.  

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Ons doel is dat klanten niet alleen tevreden 
zijn maar ook loyaal – en dus bereid zijn 
om AEGON aan te bevelen bij familie en 
vrienden. Wij willen het vertrouwen in 
AEGON en in de verzekeringssector als 
geheel vergroten door eenvoudige, 
begrijpelijke en doeltreffende producten 
en diensten aan te bieden. 

EN HOE DOEN WE DAT?
Klantloyaliteit consequenter meten
We zijn de Net Promoter Score (NPS) gaan hanteren 

om de klanttevredenheid te meten. NPS gaat na welke 

klanten AEGON zouden aanbevelen bij anderen en 

– even belangrijk – waarop hun mening is gebaseerd. 

Met andere woorden, NPS levert de informatie die 

wij nodig hebben om de service aan de klant te 

verbeteren en eventueel ons product aanbod aan 

te passen. Eind 2011 werd NPS bij 55% van onze 

bedrijfsonderdelen gebruikt. Eind 2012 moet dat 

zijn gestegen tot ten minste 70%. Wij gebruiken 

NPS ook steeds meer om de variable beloning voor 

managers en verkoopmedewerkers vast te stellen. 

Nieuwe grondbeginselen vastgesteld
In 2011 hebben we nieuwe grondbeginselen ingevoerd 

voor marktgedrag, die moeten garanderen dat onze 

klanten eerlijk worden behandeld. Deze grond-

beginselen zullen de komende maanden geleidelijk 

worden uitgerold naar al onze bedrijfsonderdelen 

wereldwijd. De beginselen worden gebruikt bij het 

toelichten van onze producten en het verstrekken 

van advies en informatie en zullen ertoe bijdragen 

dat wij die producten en diensten aanbieden die 

klanten vragen. 

Merkenbeleid aangescherpt
Wij hebben de AEGON Brand Council opgericht, 

die toezicht moet houden op het gebruik van onze 

merknamen. Verder hebben wij onze actviteiten 

in de Verenigde Staten en Canada samengebracht 

onder ons bekendste merk, Transamerica. Ook 

hebben wij onze sponsoring van Ajax in Nederland, 

tennis in het Verenigd Koninkrijk en de golfer 

Zach Johnson in de Verenigde Staten ingezet om 

in onze belangrijkste markten de naamsbekendheid 

te vergroten. In de loop van 2012 zullen we nieuwe 

metingen uitvoeren om nog nauwkeuriger te kunnen 

bepalen hoe ons merk presteert.  

Correspondentie vereenvoudigd
De informatie die klanten van verzekerings-

maatschappijen ontvangen, wordt te vaak ervaren 

als ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. In Nederland 

zijn we begonnen met een ‘extreme makeover’ van 

onze standaardbrieven en productbrochures – een 

proces waarbij we ook klanten hebben betrokken. 

Tot nu toe zijn er ruim 2.000 documenten her-

schreven. Dit programma is inmiddels met succes 

geëxporteerd naar andere AEGON onderdelen, 

onder meer in China en Midden- en Oost-Europa. 

De klantcontacten worden ook verbeterd door 

het gebruik van internet en sociale media.

Financiële educatie uitgebreid
Financiële basiskennis wordt steeds belangrijker, 

met name nu de verantwoordelijkheid voor pensioen-

planning verschuift van de overheid naar de burger. 

We hebben een aantal programma’s om de financiële 

kennis op onze belangrijkste markten te vergroten. 

In de Verenigde Staten bijvoorbeeld ondersteunen 

wij met USD 1,6 miljoen een programma, dat school-

kinderen in Florida financieel-economische basis-

vaardigheden bijbrengt. In Iowa ontwikkelen wij samen 

met mensen uit het onderwijsveld lesmateriaal voor 

het beheer van de eigen financiën.

Nieuwe producten geïntroduceerd
Tot onze nieuwste producten behoren zorg-

verzekeringen in de Verenigde Staten, nieuwe 

variable annuity-producten in Europa en 

AEGON Libra in Hongarije, dat de behoefte aan een 

hoger rendement koppelt aan de bescherming van 

spaargeld. Ook bieden we nu in Polen inboedel-

verzekeringen aan. In Slowakije is de dekking van 

onze polis voor levensbedreigende ziekten 

uitgebreid naar mannen met beginnende darm- 

of prostaatkanker, in de hoop dat meer mannen 

zich regelmatig laten onderzoeken. 

Bestaande producten aangepast
Het afgelopen jaar hebben we onze annuity-producten 

opgewaardeerd en opnieuw geprijsd, aanvullende 

dekkingen toegevoegd, een meer flexibele prijs-

stelling voor onze variable annuities geïntroduceerd 

en veel van onze producten afgestemd op de 

veranderende marktomstandigheden. We hebben 

ook geïnvesteerd in direct marketing in Azië en in 

ons netwerk van eigen agenten in Midden- en 

Oost-Europa. In het Verenigd Koninkrijk hebben 

we een platform voor pensioenproducten opgezet 

onder de naam AEGON Retirement Choices. 

3,9
Volgens Brand Finance zijn 
de merken van AEGON 
ongeveer USD 3,9 miljard 
waard. Ondanks het moeilijke 
jaar voor de financiële 
markten wijkt dit cijfer 
nauwelijks af van 2010. 

USD
MILJARD
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Operational Excellence

Angela Vande Wall, Transamerica, Verenigde Staten

OPERATIONAL
ExCELLENCE

Met activiteiten in Amerika, 
Europa en Azië zijn wij een 
wereldwijde onderneming.  
Om dat optimaal te benutten, 
moeten wij onze middelen zo 
doeltreffend mogelijk inzetten.
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Hoe staan 
we ervoor?

+1% 
De operationele kosten 
stegen in 2011 licht: 
bezuinigingen werden 
tenietgedaan door kosten 
van herstructureringen en 
investeringen.

227 
In het kader van verantwoord 
beleggen is wereldwijd met  
227 bedrijven gesproken 
over uiteenlopende zaken: 
van beloning van bestuurders 
tot veiligheidsnormen in de 
olie- en gasindustrie.

-9,7% 
De afgelopen twee jaar is 
de CO2-uitstoot van onze 
belangrijkste activiteiten 
gedaald. We liggen goed op 
schema om onze doelstelling 
van 10% aan het einde van 
2012 te halen. 

508
Per medewerker is iets meer 
dan EUR 500 uitgegeven; 
opleidingsbudget met 4% 
gedaald vanwege inkrimping 
personeelsbestand.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Ons doel is meer efficiency – in onze 
verkoopactiviteiten, dienstverlening en 
dagelijkse bedrijfsvoering. Dat betekent 
dat we nog meer moeten inzetten op 
het rationaliseren van processen en 
procedures. Het betekent ook dat we 
beter gebruik moeten maken van IT en 
waar mogelijk de complexiteit moeten 
verminderen. Dit alles moet leiden tot 
kostenbesparingen voor het bedrijf en 
een betere service voor de klant. 

EN HOE DOEN WE DAT?
Kostenbesparingen doorgevoerd
De afgelopen twee jaar hebben we reorganisaties 

doorgevoerd in de Verenigde Staten, Nederland, 

het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het doel was 

niet alleen om kosten te besparen, maar ook om 

de focus te verleggen naar gebieden met het 

grootste potentieel. 

Afstemming en bedrijfsvoering verbeterd 
Er is een Management Committee gevormd, 

bestaande uit leden van de Management Board en 

andere hogere leidinggevenden van lokale bedrijfs-

onderdelen en het hoofdkantoor. Het doel is om te 

komen tot een betere afstemming en snellere 

besluitvorming. 

Meer wereldwijd georganiseerd
In 2011 is AEGON Global Technology opgezet, waarin 

al onze IT-activiteiten zijn gebundeld. Ook op andere 

terreinen, zoals personeelszaken, merkenbeleid 

en duurzaamheid, wordt de bedrijfsvoering meer 

wereldwijd georganiseerd. 

Geïnvesteerd in technologie en innovatie
Bij Operational Excellence gaat het niet alleen om 

kostenbesparingen. Het gaat ook om investeren in 

de toekomst. Ondanks de economische tegenwind 

zijn we blijven investeren in internet en de sociale 

media. In Nederland investeren we in nieuwe, 

opkomende financiële dienstverleners om mee te 

profiteren van nieuwe technologieën en nieuwe 

distributiemodellen. We investeren in Nederland 

ook in een nieuwe online bank. In 2011 heeft 

AEGON een Innovation Council opgezet, waarin 

lokale bedrijfsonderdelen best practices uitwisselen 

en overleggen over het ontwikkelen van nieuwe 

benaderingen en nieuwe producten. 

Een nieuw prijsbeleid vastgesteld
Begin 2011 is een nieuw prijsbeleid van kracht 

geworden voor al onze activiteiten. Dit houdt in dat 

de prijs van producten wordt gekoppeld aan onze 

beoordeling van het risico en de kapitaalbehoefte. 

Beleid voor verantwoord beleggen
In 2011 hebben we de Principles for Responsible 

Investment van de VN ondertekend en ook een 

eigen beleid voor verantwoord beleggen ingevoerd. 

Economische, maatschappelijke en governance 

criteria moeten helpen om de risico’s te verlagen en 

een beter rende ment voor AEGON en onze klanten 

te realiseren.

Terugdringen CO2uitstoot
Als verzekeringsmaatschappij zijn wij geen grote 

vervuiler, maar we kunnen altijd zuiniger omgaan met 

energie. Het doel is om de CO2-uitstoot van onze 

belangrijkste gebouwen in drie jaar (tussen 2009 en 

2012) met 10% te verlagen. Dat spaart geld uit en is 

goed voor het milieu. Eind 2011 was de uitstoot ten 

opzichte van 2009 al met meer dan 9% gereduceerd. 

Deels het gevolg van het afgenomen personeels-

bestand, maar ook van initiatieven om het energie- 

en grondstoffen verbruik terug te dringen.

Opvolgingsplanning
Voor iedere organisatie is het belangrijk om de 

juiste mensen op de juiste plek te hebben. In het 

kader van ons talentoverzicht hebben we vastgelegd 

wat we bij AEGON met ‘leidinggevende capaciteiten’ 

bedoelen. We zijn nu potentiële toekomstige 

leidinggevenden aan het selecteren en werken aan 

een gedetailleerd opvolgingsplan voor de hogere 

functies binnen het bedrijf. In de afgelopen twee 

jaar is al een aantal veranderingen doorgevoerd. 

Zo hebben we nieuwe CEO’s en CFO’s benoemd in 

Europa en Amerika en hebben we voor het eerst 

een CEO voor onze Aziatische activiteiten benoemd.

Bedrijfsbreed talentoverzicht
We hebben een talentoverzicht geïntroduceerd om de 

sterke en zwakke punten in ons personeelsbestand 

te identificeren. De eerste stap is afgerond – voor 

managers tot twee lagen onder de Management Board. 

In 2012 wordt dit programma uitgebreid naar andere 

functies. Het talentoverzicht geeft ons de mogelijkheid 

de bestaande kennis en vaardigheden in kaart 

te brengen en terreinen waar verdere training en 

ontwikkeling nodig zijn te identificeren.
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Empower Employees

Jennifer Wallace, Transamerica, 
Verenigde Staten

EMPOWER
EMPLOyEES

AEGON heeft in meer dan twintig landen 
ruim 25.000 mensen in dienst. Iets meer 
dan 45% van onze medewerkers bevindt zich 
in de Verenigde Staten en daarnaast hebben 
we werknemers in Europa, Azië en  
LatijnsAmerika. Ons personeels bestand bestaat 
voor 54% uit vrouwen en voor 10% uit 
parttimers. In 2011 is het totale aantal mede
werkers met 8% afgenomen, vooral als gevolg 
van de reorganisaties in de Verenigde Staten, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada.  

INHOUDSOPGAVE



ONZE STRATEGIE  EMPOWER EMPLOyEES 21

Hoe staan 
we ervoor?

19% 
Het personeelsverloop 
is gestegen, vooral door 
de reorganisaties in 
de Verenigde Staten, 
Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk.  

26% 
Het hoger management 
bestaat nu voor meer dan 
een kwart uit vrouwen, 
vergeleken met 24% in 2010.

2,6%
Door de herstructurerings-
programma’s nam het 
ziekteverzuim toe. 
Werkgerelateerde ongevallen 
en aandoeningen zijn echter 
voor het tweede jaar op rij 
gedaald. 

78% 
Driekwart van de 
medewerkers heeft 
meegedaan aan de 
wereldwijde Employee 
Engagement Survey.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Bij AEGON streven we naar innovatie en 
een cultuur van eigen verantwoordelijkheid. 
Ons doel is om een werkgever te worden 
voor wie mensen graag willen werken 
– de meest verkozen werkgever in de 
verzekeringssector. Dat doen we door 
onze werknemers te motiveren, de 
nodige training en scholing te geven, 
ontwikkelingskansen te creëren en hun 
talenten en enthousiasme in te zetten 
voor verbetering van onze prestaties. 

EN HOE DOEN WE DAT?
Wereldwijde Employee Engagement Survey 
Bijna 78% van onze medewerkers heeft de enquête 

ingevuld. Op basis van de uitkomsten daarvan gaan 

we in 2012 een gedetailleerd actieplan doorvoeren 

om zwakke punten aan te pakken. De Management 

Board heeft inmiddels prioriteiten gesteld voor dit 

actieplan: de interne communicatie versterken en 

werknemers beter inzicht geven in onze strategie 

en de betekenis daarvan voor hun dagelijkse werk. 

Nieuwe diversiteitsverklaring ingevoerd
Ons nieuwe Diversity & Non-Discrimination 

Statement maakt deel uit van het streven om 

diversi teit meer onder de aandacht te brengen binnen 

AEGON. In deze verklaring wordt uitgelegd waarom 

diversiteit van belang is en verplicht AEGON zich om 

een werkklimaat te creëren waarin werknemers zich 

optimaal kunnen ontplooien. Deze nieuwe diversiteits-

verklaring is een eerste stap op weg naar een meer 

divers samengesteld personeelsbestand – waardoor 

de afstand tot de klant en de samenleving kleiner 

moet worden. In de Verengide Staten hebben we 

een actieve discussiegroep, die allerlei kwesties op 

het werk bespreekt. In een aantal van onze bedrijfs-

onder delen hebben we monitoring programma’s en 

in Turkije hebben we een verkoop ondersteunend 

team dat alleen maar uit dove en hardhorende 

medewerkers bestaat.

Kernwaarden opnieuw geïntroduceerd
Afgelopen jaar hebben we onze kernwaarden meer 

in lijn gebracht met onze strategie: samenwerken, 

duidelijkheid geven en verwachtingen overtreffen. 

Deze nieuwe kernwaarden worden in onze HR- en 

beoordelingssystemen en andere documenten, 

zoals de Code of Conduct, opgenomen.

Code of Conduct vernieuwd
De aangepaste Code of Conduct bevat de nieuwe 

kernwaarden en weerspiegelt recente veranderingen 

in de verzekeringssector en de financiële markten. 

De nieuwe versie stelt de klant meer centraal bij alles 

wat we als onderneming doen. Onze gedragscode 

geldt voor alle medewerkers van AEGON wereldwijd. 

Bedrijfsbreed bezoldigingsbeleid 
Het nieuwe Global Remuneration Framework bevat 

de uitgangspunten voor salarissen en variabele 

beloning voor de gehele onderneming. Beloningen 

worden aan prestatie gekoppeld en het nemen van 

excessieve risico’s wordt ontmoedigd. Variabele 

beloningen voor hoger management en bepaalde 

andere leidinggevenden worden rechtstreeks 

verbonden aan de financiële en niet-financiële 

prestaties van de onderneming, maar ook aan 

persoonlijke doelstellingen. 

Prioriteiten stellen 
om betrokkenheid 
van medewerkers 
te vergroten.

Maatregelen getroffen om gedwongen 
ontslagen te beperken en mensen naar 
ander werk te begeleiden
Helaas zijn er bij AEGON in 2011 bijna 2.400 banen 

verloren gegaan als gevolg van de reorganisaties 

in de Verenigde Staten, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk. Waar mogelijk hebben wij 

geprobeerd werknemers intern te herplaatsen 

of alternatieven te bieden zoals duobanen en 

deeltijdwerk; de resterende groep hebben wij 

bijscholingstrajecten aangeboden, begeleid bij het 

vinden van een nieuwe baan en in contact gebracht 

met wervingsbureaus. 

Beleid ingevoerd om mobiliteit van 
medewerkers te vergroten 
Het International Mobility Framework moet meer 

medewerkers stimuleren om tijdelijk in het 

buitenland aan de slag te gaan, zodat we de juiste 

mensen op de juiste plek kunnen inzetten. 
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Onze activiteiten
Interview met AEGON’s CFO Jan Nooitgedagt 

“HET GAAT NIET 
ALLEEN OM  

DE FINANCIËLE 
PRESTATIES.”

IN 201122
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“ HET GAAT ER 
OOK OM HOE EEN 
ONDERNEMING 
WORDT GELEID 
EN BESTUURD.”

CFO Jan Nooitgedagt legt uit 
waarom AEGON dit jaar heeft 
gekozen voor een andere opzet 
van dit jaaroverzicht. Samen met 
het jaarverslag moet deze nieuwe 
aanpak een completer beeld van 
AEGON en onze activiteiten geven, 
vertelt hij. 

Richt u zich hiermee op een ander publiek? 
Tot op zekere hoogte. Voorheen was de verslaglegging in eerste 

instantie bedoeld voor de financiële gemeenschap, voor 

specialisten. En we publiceren natuurlijk nog steeds een jaar-

verslag (zie www.aegon.com). Maar met een geïntegreerd 

jaaroverzicht bereiken we ook andere belanghebbenden. 

Dit overzicht gebruiken we graag als uitgangspunt voor een 

dialoog met al onze belanghebbenden – klanten, werknemers, 

zaken partners, gemeenschappen en natuurlijk ook beleggers. 

Op die manier moeten zowel wij als zij beter inzicht krijgen in 

de risico’s en kansen voor ons bedrijf. En uiteindelijk zal dat 

ons helpen betere beslissingen te nemen voor de toekomst.  

Dit soort geïntegreerde verslaglegging 
verloopt natuurlijk niet probleemloos.
Dat klopt, deze aanpak staat nog in de kinderschoenen. 

Er is nog heel wat werk aan de winkel. Vergeet niet dat de 

regels voor financiële verslaggeving in de loop van meer dan 

honderd jaar tot stand zijn gekomen. Met die andere gebieden 

– milieu, maatschappij, governance – zijn we nog maar net 

bezig. Maar het is een uitdagend proces. Er zijn belangrijke 

ontwikkelingen gaande en er is nog heel wat discussie over hoe 

je die niet-financiële factoren moet meten. Een mooi voorbeeld 

is de bijdrage van werknemers. Als je leidinggevenden vraagt 

wat hun belangrijkste bezit is, zeggen ze vaak ‘onze mensen’. 

Maar ja, hoe weet je dat? Hoe meet je dat? Er moet een 

manier worden gevonden om te meten wat werknemers 

bijdragen en die bijdrage moet duidelijk in onze verslaggeving 

naar voren komen. 

U zei dat er nog heel wat werk aan de winkel is?
Ja, en je ziet dat andere bedrijven in dit opzicht al heel actief 

zijn. De afgelopen anderhalf jaar heeft de International 

Integrated Reporting Council (IIRC) gewerkt aan basisricht-

lijnen. Maar wij denken dat geïntegreerde verslaglegging voor 

de meeste ondernemingen zeker niet voor 2015 verplicht wordt. 

In de tussentijd neemt AEGON deel aan een proefproject van 

de IIRC, waarin een aantal praktische aspecten van dit soort 

verslaglegging wordt onderzocht. Dit jaaroverzicht 2011 is dan 

ook beslist geen eindproduct. Zie het liever als een eerste 

stap. Maar dat gezegd hebbende, zelf zien wij het wel als een 

heel belangrijke eerste stap.

Dit jaar komt AEGON met een jaaroverzicht 
nieuwe stijl. Wat is het verschil met de manier 
waarop dat in andere jaren werd gedaan?  
Wij hebben besloten delen van ons jaarverslag en ons 

duurzaamheidsverslag in één document te bundelen. 

Voor het eerst rapporteren we hierin over de financiële 

resultaten én over de milieu-, maatschappelijke en governance 

prestaties van AEGON. Wij kijken naar aspecten die in ons 

jaarverslag eerder nooit aan de orde zijn gekomen. Bijvoorbeeld, 

welke waarde hechten klanten aan hun relatie met ons? 

Hoe effectief zijn onze medewerkers? Welke invloed hebben wij 

op het milieu en op de gemeenschappen waarin we actief zijn? 

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe opzet?  
Ik denk dat we zo een beter, vollediger beeld kunnen geven 

van de onderneming en onze activiteiten. Duurzaamheid zit 

ingebakken in onze manier van werken en met een geïntegreerd 

verslag kunnen we dat ook laten zien. Ik geloof niet dat 

bedrijven puur moeten worden beoordeeld op hun winst- en 

verliesrekening – hoe belangrijk die ook is. Het gaat niet alleen 

om de financiële prestaties. Het gaat er ook om hoe een 

onderneming wordt geleid en bestuurd. Hoe veranderingen 

in de markt leiden tot nieuwe kansen en uitdagingen. En of wij 

erin slagen daar goed op in te spelen. 
AEGON is deelnemer aan het International 
Integrated Reporting Council Pilot Programme.
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De voordelen van ouderdom

ChinaVerenigde StatenWest-EuropaJapan
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WERELDWIJDE VERGRIJZING

DE VOORDELEN 
VAN OUDERDOM

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen er rond 2050 

wereldwijd meer dan twee miljard ouderen zijn. Dat is ruim een 

vijfde van de wereldbevolking. 

De wereldwijde vergrijzing heeft verstrekkende gevolgen voor 

de samenleving. Er zijn gevolgen voor de gezondheidszorg, 

voor technologie en IT, voor de arbeidsmarkt, voor de 

behandeling van leeftijdsgebonden ziekten, zoals Alzheimer en 

sommige vormen van kanker, en zelfs voor de inrichting van 

steden. In de financiële dienstverlening horen we nu al de roep 

om hervorming van de pensioenstelsels, met name in Europa, 

waar mensen altijd op de overheid hebben gerekend voor 

hun oudedagsvoorziening. Tegenwoordig wenden veel meer 

mensen zich tot particuliere ondernemingen zoals AEGON om 

hun pensioen veilig te stellen. 

Dat zijn uitdagingen. Maar er zijn ook kansen. Vijftig jaar  ge le-

den leefde de gemiddelde Amerikaan na zijn pensionering nog 

vijf jaar. Door de stijgende levensverwachting is dat nu eerder 

twintig jaar. In andere delen van de wereld is het niet anders. 

In 2050 zal ruim een derde van de Chinezen – bijna 440 miljoen mensen –
ouder zijn dan zestig. Die vergrijzing betekent een enorme financiële 
druk voor het land. Het Chinese pensioenstelsel heeft nu al te kampen 
met een ernstig tekort. De jongere generaties moeten een groeiend 
aantal oudere mensen onderhouden. Dit probleem beperkt zich echter 
niet tot China, maar speelt wereldwijd. 

Voor veel mensen is 
pensionering nu een 
kans om te gaan reizen 
of een tweede carrière 
te beginnen. 

Ouderen zijn rijker en actiever dan ooit tevoren. In Europa, 

de Verenigde Staten en delen van Azië beginnen mensen 

geleidelijk anders tegen hun pensionering aan te kijken. 

Voor veel mensen is hun pensioen nu een kans om te gaan 

reizen of een tweede carrière te beginnen. En hoewel er in 

veel ontwikkelingslanden nog een lange weg te gaan is, 

hebben miljoenen ouderen in landen als China en India zich 

dankzij de recente economische groei aan de armoede 

kunnen ontworstelen. 

Voor AEGON als aanbieder van levensverzekeringen, 

pensioenen en langlopende beleggingen is de wereldwijde 

vergrijzing een kernthema. In al onze markten in Amerika, 

Europa en Azië richten wij ons op de bijbehorende risico’s en 

kansen. Via het Transamerica Center for Retirement Studies 

publiceren wij regelmatig studies naar pensioenen en 

financiële planning in de Verenigde Staten. In 2012 wordt 

dat onderzoek uitgebreid naar Europa. Verder is AEGON 

medeoprichter van de Global Coalition on Aging, een samen-

werkingsverband van bedrijven uit verschillende sectoren 

die de bewustwording over de vergrijzing willen vergroten, 

met name onder wetgevers en het grote publiek. 
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Vergrijzing heeft 
verstrekkende 
gevolgen voor 
de samenleving.
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Een merknaam in Amerika

 ONS MERK IN DE VERENIGDE STATEN

EEN MERKNAAM  
IN AMERIKA
In de Verenigde Staten en Canada heeft AEGON altijd onder 
een aantal verschillende merknamen gewerkt. In 2011 werd 
besloten om daar verandering in te brengen. We hebben al 
onze activiteiten voor particulieren in NoordAmerika nu 
gebundeld onder onze bekendste merknaam, Transamerica.  

Tegelijkertijd heeft het merk Transamerica een facelift 

ondergaan en is er een reclamecampagne gelanceerd met 

de slogan ‘We are the Tomorrow Makers’. De campagne is 

opgebouwd rondom het beroemde Transamerica Pyramid-

gebouw in San Francisco en te zien geweest op televisie, 

op internet en in tijdschriften.

De timing van de campagne was belangrijk. Transamerica 

bestaat al meer dan honderd jaar, maar dit was de eerste 

keer sinds 1999 dat het merk een vernieuwing heeft 

ondergaan. Dit leek ons het juiste moment om de naam 

Transamerica, en de ervaring die het bedrijf heeft om mensen 

te helpen hun langetermijn financiële doelstelling te bereiken, 

opnieuw in de markt te zetten. Vanwege de financiële crisis 

zijn klanten veel meer belang gaan hechten aan vertrouwen en 

betrouwbaarheid. Ze willen financiële producten en diensten 

waar ze van op aan kunnen én die het verwachte rendement 

opleveren. De televisiespotjes laten vooral zien hoe 

Transamerica klanten helpt om hun privé doelstellingen te 

realiseren, zoals het afbetalen van hun hypotheek, het 

bekostigen van de studie van hun kinderen, of het organiseren 

van hun droombruiloft. Deze campagne loopt door in 2012. 

We werken nu dus nog maar met twee merken: Transamerica 

in de Verenigde Staten en Canada en AEGON in Europa en 

Azië. Dit maakt het gemakkelijker om een gecoördineerd 

merkenbeleid te voeren. De twee merken delen allebei 

dezelfde kernwaarden: samenwerken, duidelijkheid geven 

en verwachtingen overtreffen.

Transamerica bestaat 
al meer dan honderd jaar,
maar dit was de eerste 
keer sinds 1999 dat het 
merk een vernieuwing 
heeft ondergaan.

Onze merken zijn een belangrijke bezit voor ons bedrijf. 

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Brand Finance becijferde 

vorig jaar de waarde van de wereldwijde AEGON merken op 

bijna USD 4 miljard. Transamerica en AEGON zorgen allebei 

voor een goede naamsbekendheid in onze belangrijkste 

markten, iets wat essentieel is in een tijd van ingrijpende 

veranderingen in de verzekerings- en pensioensector. 
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De merknamen 
Transamerica en AEGON 
zorgen voor goede 
naamsbekendheid 
in onze belangrijkste 
markten.
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Financiële doelen stellen

Rendement op eigen vermogen
Doelstelling: tussen 10% en 12%

Gerealiseerd in 2011

6,7%
(7,9% exclusief run-off-activiteiten)

Onderliggend resultaat 
vóór belastingen
Doelstelling: gemiddelde jaarlijkse 
groei van 7%-10% in periode 2010-2015

Gerealiseerd in 2011

-17%
Operationele kasstroom
Doelstelling: toename met 30% 
t.o.v. 2010 naar EUR 1,3 miljard tot 
EUR 1,6 miljard 

Gerealiseerd in 2011

1,2  EUR MILJARD
(genormaliseerd voor markteffecten)

Resultaat uit feebased 
activiteiten
Doelstelling: verdubbelen naar 
30%-35% van onderliggend 
resultaat  

Gerealiseerd in 2011

30%

Naast de genoemde ambitie voor 2015 heeft AEGON een aantal 
financiële doelstellingen bekendgemaakt. Deze moeten ervoor 
zorgen dat de bedrijfsstrategie op koers blijft en dat het beleid 
ten aanzien van onze activiteiten rekening houdt met zowel 
winstgevendheid als langetermijnrendement. AEGON heeft 
deze doelstellingen herbevestigd op de beleggers conferentie 
in december 2011, al zullen de uitkomsten aan de onderkant 
van de bandbreedte liggen omdat de huidige lage rente een 
negatief effect heeft op de groeikansen van het bedrijf 1. 

1 De financiële doelstellingen van AEGON zijn gebaseerd op een aantal economische, financiële en marktveronderstellingen. 
Nadere informatie inzake deze veronderstellingen is te vinden op onze website www.aegon.com.

FINANCIËLE
DOELEN 
STELLEN
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In de holding een extra kapitaalbuffer aanhouden 

van ten minste 1,5 keer de holdingkosten. 

Zorgen dat het kernkapitaal – met name eigen 

vermogen – eind 2012 ten minste 75% van de 

totale vermogensbasis uitmaakt. 

Gerealiseerd in 2011 
Eind 2011 had AEGON op holdingniveau een kapitaaloverschot 

van EUR 1,2 miljard, oftewel EUR 300 miljoen boven onze 

doelstelling. Het kapitaaloverschot van de holding en de 

operationele units samen bedroeg EUR 3,4 miljard.

Eind 2011 bedroeg het kernkapitaal EUR 17,5 miljard, oftewel 

73,5% van ons totale vermogen. Dat betekent dat we op koers 

liggen om de doelstelling voor 2012 te realiseren. 

Onze kapitaalpositie
Een sterke kapitaalpositie is van wezenlijk belang voor de bedrijfsstrategie van AEGON. Gezien de huidige onzekere 

economische omstandigheden wil AEGON een kapitaalbuffer aanhouden die het bedrijf en polishouders 

beschermen tegen een verdere verslechtering van de financiële markten wereldwijd. Om dit te bereiken heeft 

AEGON twee basisdoelstellingen geformuleerd: 

DOOR HET RESULTAAT FEE-ACTIVITEITEN 
TE VERHOGEN
Een betere balans bereiken door fee-activiteiten uit te bouwen 

en spread-activiteiten terug te brengen.

Resultaat uit fee-activiteiten in de Verenigde Staten verhogen, 

met name via variable annuities en pensioenen. 

De groei in fee-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk 

verdubbelen, met een belangrijke rol voor de pensioen-

activiteiten. 

De groei in onze nieuwe markten in Azië en Midden- en  

Oost-Europa verhogen, vooral via vermogensbeheer 

en Variable Annuities Europe.

DOOR DE KOSTEN TE VERLAGEN
Door te reorganiseren in onze drie belangrijkste markten: 

de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

In Nederland 20% (ongeveer EUR 100 miljoen) bezuinigen 

ter compensatie van het effect van krappere marges en 

gestegen levensverwachting.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de kosten in 2011 met 25% 

(GBP 80 miljoen) gereduceerd.

In de Verenigde Staten zullen we in vijf jaar USD 100 miljoen 

besparen op de kosten van Life & Protection.

Op het hoofdkantoor in Den Haag moeten de kosten vóór 

eind 2012 met ongeveer EUR 20 miljoen omlaag gaan.

DOOR TE INVESTEREN VOOR 
DE TOEKOMST
Door mogelijkheden te onderzoeken in markten met betere 

rendements- en groeivooruitzichten. 

Blijven investeren in activiteiten in China en India en de groei 

in Midden- en Oost-Europa versnellen, met name in Hongarije, 

Polen en Turkije. 

In Spanje uitbreiden via onze bankdistributiepartners en in 

Brazilië en Mexico streven naar versterking van de groei. 

Onze vermogensbeheeractiviteiten voor derden uitbouwen 

en onze erkende expertise op pensioengebied inzetten om 

onze positie op de pensioenmarkt in de Verenigde Staten 

te versterken.

DOOR DE OPERATIONELE KASSTROOM 
TE VERBETEREN
Door de efficiency te verbeteren, ons productaanbod aan 

te passen en op een effectieve manier te investeren in 

nieuwe activiteiten. 

HOE WILLEN WE DEZE DOELSTELLINGEN BEREIKEN?
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Financiële resultaten

FINANCIËLE 
RESULTATEN 2011
WERELDWIJD

Over het geheel genomen was 2011 een overgangsjaar voor AEGON. 
De Nederlandse staatssteun is volledig terugbetaald en er is verder 
gereorganiseerd om in te spelen op nieuwe groeikansen. In 2011 stond 
het resultaat onder druk door moeilijke marktomstandigheden, met name 
de lagere rente en lagere aandelenkoersen. Verder waren er aanzienlijke 
kosten gemoeid met de herstructureringsoperaties in de Verenigde Staten, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Het onderliggend resultaat vóór belastingen – onze belang-

rijkste maatstaf voor winstgevendheid – daalde met 17% tot 

EUR 1,52 miljard. Deze daling was deels een gevolg van de 

lagere rentestanden en de lagere aandelenmarkten. 

Daarnaast moesten er extra kosten worden gemaakt om 

in het verleden gemaakte fouten in de polisadministratie 

in het Verenigd Koninkrijk te herstellen. Bovendien hebben 

we een extra voorziening getroffen vanwege de stijgende 

levensverwachting in Nederland. 

De nettowinst daalde met 50% naar EUR 872 miljoen, vooral 

als gevolg van een lager onderliggend resultaat uit onze 

activiteiten. Tegelijkertijd zorgden de dalende aandelenkoersen 

in de loop van het jaar voor lagere beleggingswinsten. 

Een lagere vennootschapsbelasting en lagere afboekingen 

wogen hier niet tegenop. In de nettowinst is ook een bedrag 

van EUR 28 miljoen inbegrepen uit de drie activiteiten die 

worden afgebouwd. 

Het rendement op eigen vermogen van onze doorlopende 

activiteiten daalde in 2011 naar 7,9%, met name als gevolg van 

een lager onderliggend resultaat. Het rendement op eigen 

vermogen van al onze activiteiten – inclusief die welke worden 

afgebouwd – bedroeg 6,7%. 

De operationele kosten bedroegen in totaal EUR 3,4 miljard, 

een stijging van 1% ten opzichte van 2010. Bezuinigings-

maatregelen werden ruimschoots tenietgedaan door extra 

herstructureringskosten bij onze belangrijkste business units 

en door investeringen in groeikansen. 

De verkopen daalden met 5% tot EUR 5,7 miljard, vooral door 

de prijsaanpassing van bepaalde producten en het staken van 

de verkoop van een aantal andere. De stortingen bleven met 

EUR 3,17 miljard op een hoog niveau, met name dankzij een 

toename van variable annuities en pensioenen in de 

Verenigde Staten. 

De waarde nieuwe productie daalde in 2011 aanzienlijk, 

namelijk met 35% tot EUR 322 miljoen. Dit had te maken met 

het effect van de lage rente in de Verenigde Staten, lagere 

verkoopcijfers in het Verenigd Koninkrijk en minder vraag naar 

hypotheken in Nederland. 

Het beheerd vermogen steeg in de loop van 2011 met 5% 

tot EUR 424 miljard als gevolg van drie factoren: hogere 

aandelenkoersen aan het einde van het jaar, het effect van 

de lagere rente en credit spreads op de waarde van onze 

vastrentende beleggingen en een sterkere Amerikaanse dollar 

ten opzichte van de euro. 

INHOUDSOPGAVE



ONZE ACTIVITEITEN  FINANCIËLE RESULTATEN 31

AMERIKA 
Transamerica behoort tot de 

bekendste namen in de 

financiële dienstverlening in 

Noord-Amerika. Daarnaast 

breiden wij steeds meer uit 

in Brazilië en Mexico. 

NEDERLAND
De geschiedenis van AEGON 

in Nederland gaat terug tot 

het begin van de negentiende 

eeuw. Tegenwoordig behoren 

we in Nederland tot de 

grootste aanbieders van 

levensverzekeringen en 

pensioenen. 

VERENIGD 
KONINKRIJK 
AEGON verkoopt levens-

verzekeringen, pensioenen 

en beleggingen en geeft 

financieel advies voor ruim 

twee miljoen klanten in het 

Verenigd Koninkrijk. Verder 

hebben we een succesvol 

vermogensbeheerbedrijf.

NIEUWE MARKTEN
De afgelopen jaren hebben 

we onze activiteiten in 

Midden- en Oost-Europa, 

Spanje en Frankrijk, en in 

nieuwe, opkomende markten 

in China, India en Japan 

uitgebreid. Onder Nieuwe 

markten vallen ook ons 

vermogensbeheerbedrijf en 

Variable Annuities Europe.
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Onze activiteiten wereldwijd

MARKTPOSITIES

Verenigde Staten

# 7 Term life 

# 7 Universal life 

# 10  Variable annuities

# 13 Pensioenen

Brazilië

# 12 Levensverzekeringen

Canada

# 5 Universal life 

# 7 Term life 

Mexico

# 9 Levensverzekeringen

Life & Protection

779
USD miljoen

Onderliggend resultaat 

vóór belastingen

Individual Savings 
& Retirement

666
USD miljoen

Employer Solutions 
& Pensions

326
USD miljoen

2011
ONZE ACTIVITEITEN 
WERELDWIJD
De aanhoudend lage rentenstanden en volatile financiële markten maakten 
van 2011 een uitdagend jaar voor ons bedrijf. Maar we hebben toch 
vooruitgang geboekt. We hebben onze concurrentiepositie verstevigd 
door kostenbesparingen en herstructurering van een aantal van onze 
belangrijkste activiteiten. Het resultaat is een bedrijf dat een betere focus 
heeft en beter is gepositioneerd om kansen voor groei te benutten.

AMERIKA
Ondanks de moeilijke marktomstandig-

heden presteerde AEGON in Amerika 

goed in 2011. Het reorganisatieproces 

werd voortgezet. Ons levensherver-

zekerings bedrijf werd afgestoten, het 

resultaat uit fee-activiteiten steeg en 

bepaalde producten werden aan gepast 

vanwege de lagere rentetarieven. 

Het onderliggend resultaat vóór 

belastingen daalde met 5% tot 

USD 1,82 mil jard. Het resultaat uit 

levens- en risico verzekeringen nam af 

als gevolg van lagere marges en minder 

polis verlengingen. Het resultaat uit 

individuele spaar- en pensioen product en 

bleef stabiel doordat de groei in 

variable annuities en beleggings fondsen 

voor particulieren teniet werd gedaan 

door een geplande vermindering van 

de verkoop van fixed annuities. Het 

resultaat uit werkgeversvoorzieningen 

en pensioenen steeg dankzij een 

sterke groei. 

De nettowinst in Amerika daalde in 2011 

met 38% tot USD 933 miljoen als 

gevolg van een lager onderliggend 

resultaat en lagere financiële markten. 

Deze daling deed zich voor ondanks 

lagere kosten en afboekingen. Ook de 

verkopen liepen terug, met 5% tot 

USD 621 miljoen, vooral vanwege het 

besluit om te stoppen met de verkoop 

van bepaalde levensverzekerings-

producten via banken. Van andere 

producten werd de prijs aangepast in 

verband met de lagere rente. De 

stortingen stegen in 2011 met 15% tot 

USD 32 miljard dankzij sterke verkopen 

van zowel pensioenen als variable 

annuities. 
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Onderliggend resultaat 

vóór belastingen

MARKTPOSITIES

Nederland

# 1 Collectieve pensioenen 

# 6  Individuele levensverzekeringen

# 6 Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen 

# 10 Schadeverzekeringen

Leven en sparen

185
EUR miljoen

Distributie

8
EUR miljoen

Pensioenen

98
EUR miljoen

Schade

6
EUR miljoen

NEDERLAND
Het resultaat uit onze activiteiten in 

Nederland werd beïnvloed door de 

kosten van de reorganisatie en kosten 

in verband met de stijgende levens-

verwachting. In de loop van het jaar zijn 

maatregelen getroffen om de efficiency 

van onze activiteiten in Nederland te 

verbeteren en aan te passen aan de 

veranderende marktomstandigheden. 

Het onderliggend resultaat vóór 

belastingen daalde met 23% tot 

EUR 298 miljoen. Het resultaat uit leven- 

en spaarproducten bleef stabiel, terwijl 

het resultaat uit pensioenen afnam, 

vooral vanwege extra kosten in verband 

met het toenemende langleven risico. 

Het resultaat uit schadeverzekeringen 

daalde naar EUR 6 miljoen als gevolg van 

een lagere vrijval van voorzieningen, 

een toename van het aantal claims en 

de kosten van nieuwe investeringen. 

Het resultaat uit onze distributie-

activiteiten in Nederland daalde 

eveneens, hoofdzakelijk vanwege 

nieuwe investeringen en de aanhoudend 

felle concurrentie. 

De nettowinst liep in 2011 met 41% 

terug naar EUR 419 miljoen, vooral 

door een lager onderliggend resultaat 

en het effect van de herstructurering 

en de lagere rente. 

De verkopen stegen met 2% tot 

EUR 254 miljoen, met name dankzij 

de toenemende vraag naar collectieve 

pensioenen. De stortingen daalden 

echter met 14% tot EUR 560 miljoen 

als gevolg van de niet-concurrerende 

rentetarieven op AEGON spaar-

rekeningen in Nederland en de 

overheveling van bepaalde 

stortingen op pensioenproducten 

naar AEGON Asset Management.

Crisis in de eurozone
In de tweede helft van 2011 nam de politieke en financiële 

crisis in de eurozone in hevigheid toe. Deze crisis kan niet 

alleen een aanzienlijk effect hebben op bedrijven als AEGON, 

maar ook op de economische vooruitzichten van miljoenen 

mensen in de eurolanden. Enkele belangrijke activiteiten 

van AEGON bevinden zich buiten de eurozone, met name in 

de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar lage 

groei en oplopende werkloosheid in de eurozone hebben 

onvermijdelijk ook gevolgen voor de rest van de wereld-

economie. Na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 

hebben wij maatregelen genomen om AEGON te wapenen 

tegen een verdere verslechtering van de economie. 

Wij hebben onze blootstelling aan schommelingen op de 

aandelen markten en in de rentestanden verminderd en onze 

kapitaalpositie versterkt. We zijn nu dus minder gevoelig 

voor sterke schommelingen op de financiële markten zoals 

we die de laatste jaren hebben gezien. In de landen die het 

zwaarst door de eurozonecrisis zijn getroffen, zoals 

Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje, hebben 

we onze beleggingen teruggebracht. Op dit moment is nog 

onduidelijk hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen, maar 

AEGON is voortdurend bezig om potentiële risico’s 

en scenario’s te onderzoeken en zo nodig voorzorgs maat-

regelen te nemen om zijn activiteiten en beleggingen 

veilig te stellen.  
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Leven

86
GBP miljoen

Pensioenen

-75
GBP miljoen

Distributie

-6
GBP miljoen

MARKTPOSITIES

Verenigd Koninkrijk

# 3 Individuele pensioenen

# 4 Collectieve pensioenen 

# 7 Individuele risicoverzekeringen

# 11 Annuities

Onderliggend resultaat 

vóór belastingen

VERENIGD KONINKRIJK
Het resultaat uit onze activiteiten in het 

Verenigd Koninkrijk werd in 2011 beïnvloed 

door de kosten van herstructurering en 

extra kosten in verband met het herstellen 

van in het verleden gemaakte fouten in 

de polisadministratie. Toch werd de 

doel stelling gehaald om eind 2011 de 

operatio nele kosten van het leven- en 

pensioenbedrijf met 25% te verlagen. 

Het onderliggend resultaat vóór belas-

tingen gaf een forse daling te zien naar 

GBP 5 miljoen. Deze daling hing samen 

met extra kosten en uitgaven in verband 

met de Britse hersteloperatie, die een 

sterke weerslag hadden op het resultaat 

uit het pensioenbedrijf. Het resultaat uit 

levensverzekeringen steeg dankzij een 

combinatie van kosten besparingen en 

Bijna nul procent: rente wereldwijd gedaald
In de afgelopen jaren hebben de centrale banken de rente 

tot een historisch laag niveau aangepast in een poging de 

economische groei te stimuleren. Veel van de belangrijkste 

economieën, waaronder de Verenigde Staten en de eurozone, 

werken nu met een kortetermijnrente van bijna nul procent. 

Lage rentestanden maken geld lenen goedkoper en maken 

het eenvoudiger om te investeren. Maar voor verzekeraars 

kunnen de lage rentestanden de winstgevendheid beïnvloeden. 

Wij verkopen producten gebaseerd op bepaalde aannames 

voor de rente. Als de rente lager is dan deze aannames dan 

worden onze marges krapper en als gevolg daarvan kan de 

winst lager zijn. De trend van de afgelopen jaren is nog nooit 

eerder voorgekomen. De rente van de Federal Reserve staat 

nu op het laagste punt sinds de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. In Europa en Azië vertonen de rentestanden eenzelfde 

trend. En de mogelijkheid bestaat dat de rente niet zal 

stijgen in de nabije toekomst. Economen verwachten zelfs 

dat deze uitzonderlijk lage rente tot het einde van 2014 zal 

aanhouden. De door centrale banken gehanteerde rente-

standen beïnvloeden ook de waarde van overheids- en 

bedrijfsobligaties, evenals die van andere vastrentende 

waarden. Daarom heeft AEGON de blootstelling aan lage 

rentestanden verminderd door sommige producten opnieuw 

te prijzen en door ervoor te zorgen dat bezittingen en lange-

termijnverplichtingen heel goed op elkaar zijn afgestemd. 

In 2011 hebben we ook onze aannames voor de rentestanden 

en voor het rendement op herbeleggingen naar beneden 

bijgesteld gelet op de huidige omstandigheden. Wijzigingen 

in deze aannames hebben AEGON’s winst gevend heid 

beïnvloed, maar ze weerspiegelen een nieuwe realiteit en 

zijn meegenomen in de doelstellingen die het bedrijf voor 

2015 heeft gesteld voor het resultaat en het rendement op 

eigen vermogen.

eenmalige baten uit wijzigingen in 

de pensioenregeling voor onze 

Britse medewerkers. 

In totaal boekten onze activiteiten in het 

Verenigd Koninkrijk in 2011 een netto-

verlies van GBP 45 miljoen. Dit verlies 

hing samen met het lagere onderliggend 

resultaat en met de herstructurerings-

kosten. Verder was er sprake van hogere 

afboekingen vanwege verliezen op 

be leggingen in bepaalde Europese 

banken. 

De verkopen daalden in 2011 met 19% 

tot GBP 738 miljoen, vooral vanwege 

een verwachte daling van de verkoop van 

individuele en collectieve pensioenen na 

het besluit om adviseurs minder provisie 

te betalen over deze producten. 
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Midden- en 
Oost-Europa

96
EUR miljoen

Spanje & Frankrijk

88
EUR miljoen

Azië

-41
EUR miljoen

Variable Annuities 
Europe

9
EUR miljoen

AEGON Asset 
Management

60
EUR miljoen

MARKTPOSITIES

CEE

# 2 Leven in Hongarije 

# 4 Schade in Hongarije 

# 7  Unit-linked in Polen

Spanje

# 8 Levensverzekeringen

Frankrijk

# 10 Levensverzekeringen

China

# 11  Buitenlandse 

levensverzekeraars

Onderliggend resultaat 

vóór belastingen

NIEUWE MARKTEN
Nieuwe markten rapporteerden over 

2011 een verbetering van het resultaat, 

met name als gevolg van de groei bij 

AEGON Asset Management. In de loop 

van het jaar werd in Midden- en Oost-

Europa met succes de focus verlegd van 

pensioenen naar levensverzekeringen. 

Verdere investeringen in onze 

activiteiten in China en India leidden 

echter tot een winstdaling in Azië. 

In totaal steeg het onderliggend 

resultaat vóór belastingen van Nieuwe 

markten met 6% tot EUR 212 miljoen. 

Deze stijging was vooral te danken aan 

een 30% hoger resultaat uit ons 

vermogensbeheerbedrijf door hogere 

beheervergoedingen en kosten-

besparingen. Ook het resultaat uit onze 

joint ventures in Spanje nam toe en 

hielp om een winstdaling in Frankrijk en 

bij Variable Annuities Europe in Dublin 

te compenseren. 

De nettowinst van Nieuwe markten daalde 

in 2011 met 8% tot EUR 84 miljoen. 

Het hogere onder liggend resultaat werd 

tenietgedaan door de gevolgen van de 

lagere aandelen markten en door hogere 

afboekingen in verband met een wets-

wijziging in Hongarije ten aanzien van 

hypotheken.

De verkopen in Nieuwe markten 

stegen met 3% tot EUR 283 miljoen, 

met name dankzij het feit dat in 

Hongarije het accent werd verlegd van 

pensioenen naar levensverzekeringen. 

De stortingen daalden echter met 28% 

tot EUR 6,5 miljard, grotendeels 

vanwege lagere stortingen bij 

AEGON Asset Management. 
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Onze governance
AEGON’s Management Board

Alex Wynaendts

Jan Nooitgedagt

Mark Mullin

Marco Keim

Gábor Kepecs

 AEGON’S MANAGEMENT BOARD

SAMEN WERKEN
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Marco Keim

Alexander R. Wynaendts 
(Nederland, geboren 1960)

CEO en voorzitter van de Raad van 

Bestuur en de Management Board

Alex Wynaendts begon zijn loopbaan in 

1984 bij ABN AMRO. In Amsterdam en 

Londen was hij bij deze bank werkzaam 

in verschillende functies op het gebied 

van kapitaalmarkten, vermogensbeheer, 

corporate finance en private banking. 

In 1997 trad hij bij AEGON in dienst als 

Senior Vice President Group Business 

Development. Sinds 2003 is hij lid van 

de Raad van Bestuur van AEGON en 

verantwoordelijk voor de internationale 

groeistrategie van het bedrijf. In april 

2007 werd de heer Wynaendts 

benoemd tot COO van AEGON. Een jaar 

later werd hij benoemd tot CEO en tot 

voorzitter van de Raad van Bestuur en 

de Management Board. 

Jan J. Nooitgedagt 
(Nederland, geboren 1953)

CFO en lid van de Raad van Bestuur 

en de Management Board

Jan Nooitgedagt werkt al ruim dertig 

jaar in de Europese financiële sector. 

Na zijn dienstverband bij PwC trad hij 

in 1980 in dienst bij Ernst & Young, 

waar hij in 1989 partner werd. De heer 

Nooitgedagt gaf gedurende vijf jaar 

leiding aan de afdeling financiële 

dienstverlening van Ernst & Young 

Nederland. Vervolgens werd hij in 2005 

benoemd als lid van het Executive 

Committee. Een jaar later volgde zijn 

benoeming tot bestuursvoorzitter van 

Ernst & Young Nederland en in juli 2008 

werd hij Managing Partner voor 

Nederland en België. Hij is sinds april 

2009 Chief Financial Officer van AEGON.

Mark Mullin
(Verenigde Staten, geboren 1963)

President en CEO van AEGON Amerika, 

lid van de Management Board

Mark Mullin is al ruim twintig jaar 

werkzaam bij AEGON en heeft 

verschillende managementfuncties 

bekleed, zowel in de Verenigde Staten 

als in Europa. Hij was President & CEO 

van Diversified Investment Advisors, 

een van de Amerikaanse bedrijfs-

onderdelen en hij heeft leiding gegeven 

aan de annuity- en mutual fund-

activiteiten van AEGON. In januari 2009 

werd hij benoemd tot President en CEO 

van AEGON Amerika en een jaar later 

tot lid van de Management Board. 

Marco B.A. Keim
(Nederland, geboren 1962)

 

CEO van AEGON Nederland, 

lid van de Management Board

Marco Keim begon zijn loopbaan bij 

accountantskantoor Coopers & Lybrand / 

Van Dien. Vervolgens werkte hij bij 

vliegtuigbouwer Fokker Aircraft en bij 

de reizigersdivisie van de Nederlandse 

Spoorwegen, NS Reizigers. In 1999 werd 

de heer Keim lid van de directie van 

Zwitserleven, de Nederlandse divisie 

van Swiss Life, waar hij na drie jaar 

werd benoemd tot directievoorzitter. 

In juni 2008 werd hij benoemd tot 

directievoorzitter van AEGON Nederland 

en lid van de Management Board.  

Gábor Kepecs 
(Hongarije, geboren 1954)

 

CEO van AEGON Midden- en Oost-

Europa, lid van de Management Board

Gábor Kepecs begon zijn loopbaan bij 

de Hongaarse overheid, waarna hij 

overstapte naar het voormalige staats-

verzekeringsbedrijf Állami Biztosító. 

Daar werd hij in 1990 benoemd tot 

voorzitter, twee jaar voordat Állami 

Biztosító werd geprivatiseerd en door 

AEGON werd overgenomen. Van 1992 

tot 2009 was de heer Kepecs directie-

voorzitter van AEGON Hongarije en gaf 

hij leiding aan de uitbreiding van AEGON’s 

activiteiten in Hongarije en elders in 

Midden- en Oost-Europa. De heer Kepecs 

is lid van de Management Board sinds 

de oprichting daarvan in 2008.

Adrian Grace 
(Groot-Brittannië,  

geboren 1963)

CEO van AEGON UK,  

lid van de Management Board

Adrian Grace begon zijn carrière bij 

GE Capital, waar hij diverse functies 

bekleedde op het gebied van business 

development, onder meer in de 

Verenigde Staten en het Verre Oosten. 

Verder heeft hij directeursfuncties 

bekleed bij Sage Group, HBoS en 

Barclays Insurance. Hij is lid van de 

Board of Scottish Financial Enterprise. 

De heer Grace werd in februari 2010 

benoemd tot Chief Operating Officer 

van AEGON UK en in maart 2011 tot 

CEO. Sinds februari 2012 is hij lid van 

de Management Board van AEGON. 

De benoeming moet nog worden 

goedgekeurd door toezichthouder DNB.
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AEGON’s Raad van Commissarissen

Robert J. RoutsAntony Burgmans Karla M.H. Peijs Kees J. StormDirk P.M. Verbeek 

Robert J. Routs
(Nederland, geboren 1946)

Voorzitter van de Raad van Commissa-

rissen, voorzitter Nominating Committee 

en lid  Compensation Committee

Robert J. Routs was voorheen Executive 

Director Downstream bij Royal Dutch 

Shell. Hij trad in 2008 toe tot de Raad 

van Commis sarissen van AEGON en 

werd in april 2010 voorzitter. Zijn 

huidige zittings periode als lid van de 

Raad van Commissarissen loopt af in 

2012. De heer Routs is ook voorzitter 

van de Raad van Commissarissen van 

Koninklijke DSM N.V. en vice-voorzitter 

van de Raad van Commissarissen van 

Koninklijke KPN N.V. Voorts heeft hij 

zitting in de Board of Directors van 

Canadian Utilities Limited, A.P. Møller-

Mærsk A/S, UPM (tot 30 maart 2012) en 

AECOM Technology Corporation.

Irving W. Bailey II 
(Verenigde Staten, geboren 1941)

Vice-voorzitter van de Raad van 

Commissarissen, voorzitter Risk Com-

mittee en lid Compensation Committee

Irving W. Bailey II is voormalig Chairman 

en Chief Executive Officer van Providian 

Corp., voormalig Managing Director 

van Chrysalis Ventures en voormalig 

Chairman van de Board of Directors 

van AEGON USA Inc. In 2004 werd hij 

benoemd tot commissaris bij AEGON. 

Zijn huidige zittingsperiode loopt af 

in 2012. De heer Bailey is tevens lid van 

de Board of Directors van Computer 

Sciences Corp. en Hospira Inc. en senior 

advisor bij Chrysalis Ventures, Inc. 

(niet beursgenoteerd). 

Antony Burgmans 
(Nederland, geboren 1947)

Lid Audit Committee

Antony Burgmans is voormalig voor-

zitter en CEO van Unilever N.V. en 

Unilever PLC. In 2007 werd hij benoemd 

tot commissaris bij AEGON; zijn huidige 

zittingsperiode loopt af in 2015. 

Hij is tevens voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van TNT N.V., 

lid van de Raad van Commissarissen 

van Akzo Nobel N.V. en lid van de 

Board of Directors van BP PLC. 

Verder is hij voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van Intergamma B.V. 

(niet beursgenoteerd) en lid van de 

Raad van Commissarissen van 

SHV Holdings N.V. (niet beursgenoteerd) 

en Jumbo Supermarkten B.V. (niet 

beursgenoteerd).

 AEGON’S 
RAAD VAN 
COMMISSARISSEN
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Irving W. Bailey II Shemaya LevyBen van der Veer Leo M. van Wijk 

 AEGON’S 
RAAD VAN 
COMMISSARISSEN

Shemaya Levy 
(Frankrijk, geboren 1947)

Voorzitter Audit Committee en lid 

Nominating Committee

Shemaya Levy is voormalig Executive 

Vice-President en CFO van de Renault 

Group. Hij werd in 2005 benoemd tot 

commissaris bij AEGON; zijn huidige 

zittingsperiode loopt af in 2013. 

Daarnaast is hij lid van de Raad van 

Commissarissen van TNT N.V. en 

Segula Technologies Group (niet 

beursgenoteerd).

Karla M.H. Peijs 
(Nederland, geboren 1944)

Lid Compensation Committee 

en Nominating Committee

Karla M.H. Peijs is Commissaris van de 

Koningin in Zeeland. In 2007 werd zij 

benoemd tot commissaris bij AEGON; 

haar huidige zittingsperiode loopt af in 

2015. Eerder was zij lid van het Europees 

Parlement en minister van Verkeer en 

Waterstaat in Nederland. Zij is ook lid 

van de Raad van Commissarissen van 

Q-Park N.V. (niet beursgenoteerd) en 

ANWB B.V. (niet beursgenoteerd).

Kornelis J. Storm 
(Nederland, geboren 1942)

Lid Risk Committee en Nominating 

Committee

Kornelis J. Storm is oud-voorzitter van 

de Raad van Bestuur van AEGON en in 

2002 werd hij benoemd tot 

commissaris; zijn huidige en laatste 

zittingsperiode loopt af in 2014. Hij is 

vice-voorzitter van de Board of 

Directors van Anheuser-Busch InBev 

S.A., waarvan hij in april 2012 voorzitter 

wordt. De heer Storm is tevens vice-

voorzitter en Senior Independent 

Director van de Board of Directors van 

Unilever N.V. en Unilever PLC, en lid van 

de Board of Directors van Baxter Inter-

national, Inc. Verder is hij voorzitter 

van de Raad van Commissarissen van 

KLM Royal Dutch Airlines N.V. (niet 

beursgenoteerd) en voorzitter van de 

Raad van Commis sarissen van Pon 

Holdings B.V. (niet beursgenoteerd).

Ben van der Veer 
(Nederland, geboren 1951)

Lid Audit Committee en Risk Committee

Ben van der Veer is voormalig 

voorzitter van de Raad van Bestuur van 

KPMG N.V. In 2008 werd hij benoemd 

tot commis saris bij AEGON; zijn huidige 

zittingsperiode loopt af in 2012. Hij 

is tevens lid van de Raad van 

Commissarissen van TomTom N.V. en 

Reed Elsevier N.V. en non-executive 

director van Reed Elsevier PLC. 

Voorts heeft hij zitting in de Raad van 

Commis sarissen van Siemens Nederland 

N.V. (niet beursgenoteerd) en 

Koninklijke FrieslandCampina N.V. 

(niet beurs geno teerd).

Dirk P.M. Verbeek 
(Nederland, geboren 1950)

Lid Audit Committee  

en Risk Committee

Dirk P.M. Verbeek is Vice-President 

Emeritus van Aon Group. Hij trad in 2008 

toe tot de Raad van Commissaris sen 

van AEGON; zijn huidige zittings periode 

loopt af in 2012. Hij is voorzitter van de 

Raad van Commis sarissen van Robeco 

Groep N.V. (niet beursgenoteerd), lid 

Raad van Commissarissen Aon Groep 

Nederland B.V. (niet beurs genoteerd) en 

adviseur van de President en Chief 

Executive Officer van Aon Corporation. 

Verder voorzitter van de Benelux 

Advisory Board van Leonardo & Co. B.V. 

(niet beurs genoteerd), lid Advisory Board 

van CVC Europe (niet beurs genoteerd) 

en OVG Re/developers (niet beursgeno-

teerd), voorzitter van de INSEAD Dutch 

Council en honorair consul van België.

Leo M. van Wijk 
(Nederland, geboren 1946)

Voorzitter Compensation Committee 

en lid Nominating Committee

Leo M. van Wijk is voormalig President 

en CEO van Koninklijke KLM N.V. 

In 2003 werd hij benoemd tot 

commissaris bij AEGON; zijn huidige en 

laatste zittingsperiode loopt af in 2015. 

De heer Van Wijk is tevens Deputy Chief 

Executive Officer en Vice-Chairman van 

de Board of Directors van Air France-

KLM S.A. Verder is hij vice-voorzitter 

van de Raad van Commissarissen van 

Randstad Holding N.V., bestuurs-

voorzitter van Skyteam en bestuurslid 

van NOC*NSF.
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Corporate governance

Naast de Nederlandse Corporate Governance Code onder-

schrijven wij ook een aantal andere lokale, regionale en 

internationale initiatieven, waaronder de regels en richtlijnen 

van het International Corporate Governance Network, de OESO, 

het Amerikaanse Department of Labor en de Amerikaanse 

verzekeringswetgeving. 

Besluitvorming
Als vennootschap naar Nederlands recht wordt AEGON 

bestuurd door drie organen: de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders, die ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt, 

de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt besluiten 

over zaken zoals de vaststelling van de jaarrekening, goed-

keuring van dividenduitkeringen en de benoeming van de 

leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Alle aandeelhouders mogen de Algemene Vergadering bijwonen. 

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. 

Onder bepaalde omstandigheden geven preferente aandelen 

– gehouden door de grootste aandeelhouder, Vereniging AEGON – 

echter tijdelijk recht op 25/12 stem. Dit geldt bijvoor beeld in 

geval van een vijandig overnamebod op (een deel van) de 

onderneming 1. Over het algemeen worden besluiten genomen 

bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

CORPORATE GOVERNANCE:  
ESSENTIEEL VOOR VERTROUWEN

Om het vertrouwen van zowel beleggers als andere belanghebbenden te 
behouden, hebben ondernemingen een duidelijk, efficiënt bestuursmodel 
nodig. Omdat AEGON in Nederland is gevestigd, houden wij ons aan de 
Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code Tabaksblat’). Wij zien 
deze Code als een effectieve leidraad om te waarborgen dat de belangen 
van alle belanghebbenden in de onderneming worden vertegenwoordigd.

1 Voor meer informatie verwijzen wij naar AEGON’s Annual Report 2011 (zie www.aegon.com). 
2 Adrian Grace, de CEO van AEGON UK, is in februari 2012 benoemd tot lid van de Management Board. Zijn benoeming is onder voorbehoud 

van goedkeuring door DNB.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van 

de onderneming en houdt zich bezig met de strategie, risico-

management en de financiële prestaties. De Raad van Bestuur 

is ook verantwoordelijk voor duurzaamheid en andere 

operationele zaken. De leden worden op voordracht van de 

Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders. Voor hen geldt een 

vierjarige zittingsperiode, die telkens met vier jaar kan worden 

verlengd. De Raad van Bestuur heeft momenteel twee leden: 

CEO Alex Wynaendts en CFO Jan Nooitgedagt.

Management Board
Naast de Raad van Bestuur heeft AEGON ook een Management 

Board, die als taak heeft om de Raad van Bestuur te onder-

steunen. De Management Board telt momenteel zes leden: de 

Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer en de CEO’s 

van de bedrijfsonderdelen in de Verenigde Staten, Nederland, 

het Verenigd Koninkrijk 2 en Midden- en Oost-Europa. 

Bovendien heeft AEGON een twaalfkoppig Management 

Committee, dat bestaat uit de leden van de Management Board 

en hogere leidinggevenden van het hoofdkantoor en de 

operationele units. Dit Management Committee werkt nauw 

samen met de Management Board en zorgt voor een sterke 

band tussen de bestuurders en de bedrijfsonderdelen. 

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werkzaam-

heden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen 

moet de belangen van alle belanghebbenden van AEGON in 

aanmerking nemen in de besluitvorming. Het is een afzonderlijk 

orgaan, dat onafhankelijk is van de Raad van Bestuur. 

Leden worden benoemd door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders en kunnen hoogstens driemaal vier jaar 

zitting hebben. De Raad van Commissarissen heeft momenteel 

negen leden. Volgens de Corporate Governance Code gelden zij, 

op één na, allemaal als onafhankelijk (de uitzondering is Kees 

Storm, die bestuursvoorzitter van AEGON is geweest). 
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De Raad van Commissarissen baseert zich op de inbreng 

van vier commissies:

 � De Audit Committee (die toezicht houdt op de controle 

van de jaarrekening).

 � De Compensation Committee (die toezicht houdt op de 

bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en 

andere hogere leidinggevenden).

 � De Nominating Committee (die toezicht houdt op 

benoemingen in leidinggevende functies binnen de 

onderneming).

 � De Risk Committee (die toezicht houdt op het beleid 

ten aanzien van risicomanagement). 

RAAD VAN COMMISSARISSEN: 
OVERZICHT 2011

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Eind 2011 bestond de Raad van Commissarissen van AEGON uit 

negen leden. In de loop van het jaar zijn twee commissarissen 

teruggetreden, Cecelia Kempler en Arthur Docters van Leeuwen. 

Mevrouw Kempler trad in februari 2011 terug om gezondheids-

redenen. Zij is in december 2011 overleden. Als commissaris 

bracht mevrouw Kempler uitgebreide kennis van AEGON’s 

activiteiten en van de bredere financiële sector met zich mee. 

AEGON is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de 

onderneming. De heer Docters van Leeuwen trad eind juli 2011 

terug. Hij was benoemd om de belangen van de Nederlandse 

overheid te behartigen in het kader van de kapitaalsteun voor 

AEGON tijdens de recente financiële crisis.

Vergaderingen en aanwezigheid
In 2011 heeft de Raad van Commissarissen zes reguliere 

vergaderingen en daarnaast vijf conference calls gehouden. 

Geen van de leden was frequent afwezig. 

Agendapunten
In 2011 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

 � De strategische prioriteiten van AEGON, waaronder de 

middellangetermijnplanning tot 2015.

 � De herstructurering van de bedrijfsonderdelen van AEGON, 

met name in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

 � De verkoop van Transamerica Re en het Britse leven- en 

pensioenbedrijf Guardian.

 � De financiële resultaten en prestaties van AEGON.

 � De begroting en kapitaalplannen voor 2012.

 � De economische teruggang en de crisis in de eurozone.

 � HR-kwesties, zoals de uitkomsten van de Employee 

Engagement Survey, opvolgingsplanning en 

talentmanagement. 

Andere verplichtingen
Naast onze formele bestuursstructuur zijn wij betrokken bij 

een aantal vrijwillige initiatieven, met name op het gebied van 

milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Wij hebben 

ons aangesloten bij de United Nations Principles for Responsible 

Investment en bij het Carbon Disclosure Project, dat bedrijven 

stimuleert om openheid van zaken te geven over hun CO2-

uitstoot. Bij ons mensenrechtenbeleid laten we ons leiden door 

de Global Compact van de VN en de centrale arbeidsnormen 

van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 

 � De kapitaalpositie van AEGON, nieuwe kapitaaleisen 

en de terugbetaling aan de Nederlandse staat.

 � Duurzaamheidskwesties en corporate governance, 

waaronder de beloning van bestuurders.

 � Risicomanagement en juridische en compliance-kwesties. 

 

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen in maart 2011 

een tweedaagse strategievergadering gehouden in Istanboel 

en in mei een afzonderlijke scholingssessie over veranderingen 

in de rapportagevoorschriften ten aanzien van verzekerings-

overeenkomsten. 

De commissies van de Raad van Commissarissen
De vier commissies van de Raad van Commissarissen (Audit, 

Risk, Nominating en Compensation Committee) hebben in 2011 

regelmatig vergaderd.

 � De Audit Committee heeft zeven maal vergaderd. Er is onder 

meer gesproken over de kwartaalresultaten, de jaarrekening, 

het accountingproces, stukken die bij de toezichthouder 

moeten worden ingediend en het Embedded Value Report.

 � De Risk Committee heeft zes maal vergaderd. Er is onder 

meer gesproken over AEGON’s driemaandelijkse interne 

risicoanalyse, het risicomodel, de risicotolerantie, de verkoop 

van Transamerica Re en de mogelijke gevolgen van de crisis 

in de eurozone. 

 � De Nominating Committee heeft vier maal vergaderd. Er is 

gesproken over de samenstelling en het functioneren van de 

Raad van Bestuur, opvolgingsplanning, talentmanagement, 

maatregelen ter bevordering van de personeelsmobiliteit en 

recente veranderingen in het hoger management. 

 � De Compensation Committee heeft vijf maal vergaderd. 

Er is onder meer gesproken over veranderingen in de 

beloningsregelgeving, AEGON’s nieuwe Global Remuneration 

Framework en prestatiedoelen voor leidinggevenden. 
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Prestatiegebonden beloning

AEGON streeft naar een rechtvaardige en uitgebalanceerde belonings
structuur, die het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen ondersteunt, 
prestaties beloont en duidelijke richtlijnen geeft ten aanzien van het nemen 
van risico’s. Het Global Remuneration Framework geeft de uitgangspunten 
voor het beloningsbeleid voor alle bedrijfsonderdelen.

polishouders kan voldoen. Elk van deze groepen heeft naast 

een vast salaris ook recht op bepaalde variabele beloningen. 

Deze variabele beloning is gekoppeld aan de prestaties van 

AEGON en aan individuele doelstellingen. De bedragen 

variëren, maar er worden thans maatregelen genomen om te 

voorkomen dat deze variabele beloningen risicogedrag in de 

hand werken of dat ze de onafhankelijkheid en integriteit van 

medewerkers in gevaar brengen. Als extra voorzorgsmaatregel 

wordt de variabele beloning weliswaar jaarlijks berekend 

maar in de loop van vier jaar uitbetaald, wat ervoor moet 

zorgen dat betrokkenen het langetermijnperspectief niet uit 

het oog verliezen. Bij wezenlijke financiële correcties of ernstig 

wangedrag kunnen uitkeringen ook worden teruggevorderd. 

In 2011 bestond de beloning van het hoger management bij 

AEGON voor 30% uit variabele beloning. 

Beloning van bestuurders 

Voor de beloning van de leden van de Raad van Bestuur 

hanteren wij een afzonderlijk beleid. Dit is gebaseerd op 

dezelfde uitgangspunten als het Global Remuneration 

Framework. Leden van de Raad van Bestuur hebben recht 

op een vast salaris en daarnaast op een variabele beloning, 

afhankelijk van de financiële en niet-financiële prestaties 

van de onderneming en hun eigen prestaties.

Voor nadere informatie over AEGON’s beloningsbeleid voor 

bestuurders verwijzen wij naar pagina’s 115 tot en met 121 

en 303 tot en met 306 van het Annual Report 2011  

(zie www.aegon.com). Het bezoldigings beleid voor de leden 

van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 

is ook op de website te vinden.

PRESTATIEGEBONDEN BELONING

Beloningsbeleid vaststellen
Hoeveel we onze medewerkers betalen en zeker ook hoe we ze 

betalen, zijn vragen die steeds belangrijker worden voor AEGON 

en onze belanghebbenden. Om te groeien en concurrerend te 

blijven, moeten we getalenteerde medewerkers weten aan te 

trekken en vast te houden. Tegelijkertijd moeten we er echter 

voor zorgen dat de beloningsstructuur niet uitnodigt tot het 

nemen van al te grote risico’s.  

Ons beloningsbeleid berust op vier uitgangspunten:

 � Ten eerste willen we onze werknemers een passend salaris 

en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden en 

daarnaast de nodige carrièrekansen. 

 � Ten tweede willen we een duidelijke koppeling leggen tussen 

beloning en prestaties – zowel individuele prestaties als die 

van de onderneming als geheel. 

 � Ten derde willen we een gevoel van rechtvaardigheid 

bevorderen door de beloning volgens een consequente 

methodiek vast te stellen en geen specifieke groepen 

achter te stellen. 

 � Ten vierde willen we ervoor zorgen dat medewerkers 

door een prestatiebeloning niet worden aangemoedigd 

om onverantwoorde financiële risico’s te nemen. AEGON 

heeft gestreefd naar een balans in de regeling om verzekerd 

te zijn van een effectief risicogedrag van medewerkers, 

zowel op de korte als langere termijn.

Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het nieuwe Global 

Remuneration Framework van AEGON, waarin ons beleid 

inzake salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en variabele 

beloningen is neergelegd. Dit Framework geldt voor alle 

werknemers wereldwijd en vormt bovendien de basis voor 

meer specifiek beleid voor drie groepen medewerkers: 

 � Leden van de Raad van Bestuur.

 � ‘Controlemedewerkers’, die binnen de onderneming 

verantwoordelijk zijn voor controle of voor het toezicht op 

de naleving van beleid en richtlijnen.

 � Andere ‘specifieke medewerkers’, met name medewerkers 

die betrokken zijn bij het aangaan van grote financiële 

risico’s namens de onderneming. 

Het zijn met name deze drie groepen die verantwoordelijk zijn 

voor de bescherming van beleggers en die moeten waarborgen 

dat AEGON aan zijn langetermijnverplichtingen jegens 
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Risico- en kapitaalmanagement

Zoals eerder gezegd, heeft AEGON de afgelopen jaren 

maatregelen getroffen om de risico’s van schommelingen op 

de financiële markten te beperken. Dit is een centraal element 

geweest in de algehele bedrijfsstrategie. Bij lagere risico’s hoeft 

AEGON immers ook minder kapitaal beschikbaar te hebben om 

die risico’s af te dekken. Deze middelen kunnen dan voor 

andere, meer productieve doeleinden worden gebruikt. 

Hoe heeft AEGON de risico’s van schommelingen op 
de financiële markten beperkt?
 � Het koersrisico is verlaagd. Dit is het risico van een 

waardedaling van de aandelen die we bezitten – een zeer 

reëel risico onder de huidige economische omstandigheden. 

Deze risicoverlaging is met name gerealiseerd door 

bepaalde beleggingen te verkopen en door andere risico’s 

af te dekken, met name voor producten die minimum 

inkomens- of rendementsgaranties voor klanten omvatten. 

Verder hebben we enkele variable annuity-producten in de 

Verenigde Staten aangepast. 

 � Het renterisico is verlaagd. Bij een lage rente maken 

verzekeringsmaatschappijen over het algemeen minder 

winst. Wij hebben dit risico verlaagd door de garanties in 

nieuwe producten te verlagen, door de prijs van sommige 

bestaande producten aan te passen en door te zorgen voor 

een zorgvuldige afstemming van onze beleggingen en onze 

langlopende verplichtingen. 

 � Het kredietrisico is verlaagd. Dit is het risico dat onze 

bedrijfsobligaties en andere vastrentende beleggingen hun 

waarde verliezen. Hier hebben wij het risico op verschillende 

manieren verlaagd: door het accent te verleggen naar fee-

activiteiten, door minder fixed annuities te verkopen in de 

Verenigde Staten, door meer te beleggen in veiligere 

effecten en door onze totale balansomvang te beperken. 

Daarnaast hebben we onze risico’s ten aanzien van de 

probleemlanden in de eurozone verminderd. Het krediet-

risico is ook afgenomen door het in 2010 genomen 

besluit om onze institutionele spread-activiteiten in de 

Verenigde Staten af te bouwen.

RISICO- EN KAPITAALMANAGEMENT

Als verzekeringsmaatschappij heeft AEGON de opdracht om namens zijn 
klanten en andere belanghebbenden risico’s te accepteren en te beheersen. 
Dat betekent dat wij te maken hebben met een verscheidenheid aan risico’s. 
Het grootste risico voor AEGON wordt gevormd door bewegingen op de 
internationale financiële markten. Deze kunnen een direct effect hebben op 
het bedrijfsresultaat. Het doel van risicomanagement is om te garanderen 
dat AEGON zijn verplichtingen jegens polishouders altijd kan blijven 
nakomen – ook onder extreme omstandigheden. 

Het gevolg van deze maatregelen is dat het resultaat van 

AEGON minder gevoelig is geworden voor schommelingen in 

aandelenkoersen en rentestanden. De lage rente is nu beter 

beheersbaar en de gevolgen van een eventuele toekomstige 

daling van de wereldwijde aandelenmarkten voor AEGON zijn 

sterk ingedamd. 

Hoe zit het met andere risico’s?  
 � AEGON heeft als multinational te maken met valutarisico’s. 

Dit probleem wordt met name opgevangen door ons kapitaal 

aan te houden in diverse valuta’s, in bedragen die overeen-

komen met de boekwaarde van de operationele units. 

Daardoor neemt het risico van scherpe schommelingen in 

de wisselkoersen af. 

 � Het resultaat van AEGON hangt grotendeels af van de mate 

waarin claims van polishouders overeenkomen met de 

veronderstellingen waarop de prijs van de producten is 

gebaseerd. Veranderingen in sterftecijfers, levensverwachting, 

ziektecijfers of het gedrag van polishouders kunnen een 

aanzienlijke invloed hebben op het resultaat. AEGON 

anticipeert hierop door deze veranderingen op de voet te 

volgen, met modellen te werken en nieuwe ontwikkelingen 

in te calculeren in het prijsbeleid en de prijsstructuur. 

 � Net als andere bedrijven heeft ook AEGON te maken met 

het risico van interne operationele fouten of externe 

gebeurtenissen. Deze kunnen uiteenlopen van veranderingen 

in wet- en regelgeving tot natuurrampen of door de mens 

veroorzaakte calamiteiten. AEGON analyseert deze risico’s 

voortdurend en heeft beleid ontwikkeld voor het omgaan 

met bijvoorbeeld pandemieën, inbreuken op de beveiliging 

of fraude en financiële misdrijven. 

 � AEGON gelooft dat er op de lange termijn een sterke 

samenhang is tussen financiële prestaties en niet-financiële 

factoren, zoals de service aan de klant of de werknemers-

betrokkenheid. In het kader van het risicomanagement 

houden wij deze niet-financiële factoren goed in de gaten. 

Deze factoren worden naast de financiële risico’s opgenomen 

in een driemaandelijks verslag over operationele risico’s, dat 

wordt toegestuurd aan de leden van de Management Board. 
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1e verdedigingslinie �� Management�Board

�� Group�Risk�&�Capital�Committee

�� Lokale�Risk�&�Capital�Committees

2e verdedigingslinie �� Enterprise�Risk�Management�Committee

�� Andere�Committees:

�� Risicobeheer�en�richtlijnen

�� Operationeel�risicomanagement

�� Methodes�en�veronderstellingen�checken

�� Controle�van�de�modellen

3e verdedigingslinie �� Interne�accountantsafdeling

RAAD VAN COMMISSARISSEN

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Risk Committee 

RAAD VAN BESTUUR 
Risk Committee 

AEGON’S RISICOBEHEERSySTEEM

Tot deze niet-financiële factoren behoren onder meer 

personeels verloop en verzuim, arbeidsomstandigheden, 

gegevensbeveiliging, IT-storingen, fraude en eventuele 

juridische procedures, administratieve fouten of 

verwerkingsachterstanden. 

 

Hoe neemt AEGON risicobeslissingen?
Om risico’s te beheersen hebben wij een risicobeleid ontwikkeld. 

Daarin staan specifieke richtlijnen en worden vooral ook 

beperkingen gesteld aan de omvang van de risico’s en de 

soorten risico’s die wij als bedrijf bereid zijn te nemen. 

Daarnaast beschikken wij over een raamwerk dat ervoor zorgt 

dat op alle niveaus binnen de organisatie een effectief 

risicobeheer kan worden gevoerd. Verder heeft AEGON een 

sterke ‘risicocultuur’, die uitdrukking geeft aan de lage 

tolerantie voor operationeel risico. Een van de doel stellingen 

van AEGON is ‘risicodiversificatie’, dat wil zeggen dat we 

ervoor zorgen dat wij niet te veel blootstaan aan bepaalde 

soorten risico’s en dat er geen overmatige risico concentratie 

is binnen individuele landen of bedrijfsonderdelen. 

Het risicobeheersysteem is opgebouwd rond drie ‘lines of 

defense’, verdedigingslinies die verankerd zijn binnen de 

Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC), 

de twee belangrijkste beslisorganen binnen AEGON. Deze 

verdedigingslinies zijn bedoeld om ‘vervelende verrassingen’ 

te voorkomen – risico’s die niet goed in kaart zijn gebracht of 

verliezen die de vooraf vastgestelde limieten overschrijden. 

 � De eerst lijn wordt gevormd door de Raad van Bestuur, 

de Raad van Commissarissen, de Group Risk & Capital 

Committee en de lokale Risk & Capital Committees van 

AEGON. Hun taak is om te bepalen hoeveel risico en welke 

soorten risico’s wij willen lopen en of wij als organisatie in 

staat zijn om deze risico’s te beheersen. 

 � De tweede lijn bestaat uit de Enterprise Risk Management 

Committee van AEGON en een aantal meer technische 

commissies die aan de Enterprise Risk Management 

Committee rapporteren. Zij zijn belast met het toezicht op 

de effectiviteit van het risicobeheer en de risicobeslissingen 

van AEGON. 

 � De derde verdedigingslinie, de interne accountantsafdeling 

van AEGON, voert onafhankelijke controles uit om te borgen 

dat het systeem naar behoren werkt en signaleert ook 

eventuele tekortkomingen.
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Risk Committee van de RvC
De Risk Committee van de RvC houdt toezicht op het risico-

beheersysteem van AEGON, bewaakt de risicoposities en 

zorgt ervoor dat het risicobeleid correct wordt ingebed in de 

algemene bedrijfsstrategie van AEGON. De Risk Committee 

rapporteert elk kwartaal aan de voltallige RvC en houdt 

periodiek besprekingen met leden van de Risk Committee 

van de RvB. 

Raad van Bestuur
De algehele verantwoordelijkheid voor het risicobeheer ligt 

bij de Raad van Bestuur van AEGON. De RvB bepaalt het 

risicoprofiel en de risicobereidheid van AEGON – met andere 

woorden hoeveel risico wij als onderneming kunnen en willen 

aangaan. De RvB is verplicht de RvC te informeren wanneer 

bepaalde risico’s rechtstreeks gevaar opleveren voor de 

solvabiliteit, liquiditeit of activiteiten van AEGON.  

Risk Committee van de RvB
De Risk Committee van de RvB is in 2010 opgericht en telt drie 

leden: de twee leden van de Raad van Bestuur en de Chief Risk 

Officer van AEGON. De Risk Committee heeft als taak ervoor 

te zorgen dat de diverse bedrijfsonderdelen van AEGON zich 

houden aan het risicobeheerraamwerk en aan de door de RvB 

vastgestelde beleidsrichtlijnen en limieten.  

Chief Risk Officer
De Chief Risk Officer (CRO) van AEGON heeft zitting in de 

Risk Committee van de RvB, het Enterprise Risk Management 

Committee en in de Group Risk & Capital Committee. Net als 

de RvB is ook de CRO verplicht de RvC te informeren wanneer 

bepaalde risico’s gevaar opleveren voor de solvabiliteit, 

liquiditeit of activiteiten van AEGON. De CRO neemt deel aan 

de vergaderingen van de Risk Committee van de RvC en staat 

rechtstreeks in contact met de voorzitter daarvan. 

Group Risk 
De afdeling Group Risk van AEGON in Den Haag houdt toezicht 

op de naleving van het risicobeheerraamwerk en brengt risico’s 

in kaart, met name operationele en opkomende risico’s. 

Daarnaast voert Group Risk periodiek analyses uit van de 

risico’s voor de diverse bedrijfsonderdelen en het vermogen 

van het management om op deze risico’s te reageren en deze 

te beheersen.

Group Risk & Capital Committee
De Group Risk & Capital Committee (GRCC) is belast met het 

beheer van de balans van AEGON als geheel en zorgt ervoor 

dat risicoposities binnen de door de RvB gestelde limieten 

blijven. De Chief Financial Officer is voorzitter van de GRCC. 

De andere leden zijn de Chief Risk Officer, de Group Treasurer 

en de CFO’s van de drie grootste landenunits van AEGON. 

Lokale en regionale Risk & Capital Committees
Elke regio en bedrijfsunit van AEGON beschikt over een 

Risk & Capital Committee (RCC). De taken van deze lokale 

RCC’s zijn vergelijkbaar met die van de GRCC, maar dan 

afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. De regionale 

CRO’s zijn voorzitter van deze RCC’s en rapporteren 

rechtstreeks aan de Chief Risk Officer van AEGON. 

AEGON’S RISICOBEHEERSySTEEM – VERVOLG
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Het bedrag dat wij aan kapitaal aanhouden, wordt met name 

bepaald door de eisen van toezichthouders en krediet-

beoordelaars, maar hangt ook af van de eisen die wij zelf 

stellen. Daarbij letten wij zorgvuldig op lokale solvabiliteits-

ratio’s, zoals de Amerikaanse National Association of Insurance 

Commissioners’ Risk Based Capital Measurement en de 

solvabiliteitsratio volgens de Europese verzekeringsrichtlijn 

(IGD-richtlijn).

Liquiditeit
Behalve kapitaal heeft AEGON voldoende liquiditeit nodig om 

te voldoen aan de vraag naar geldmiddelen vanuit de diverse 

bedrijfsonderdelen. Deze ‘liquiditeit’ wordt primair gevormd 

door liquide instrumenten binnen de beleggingsportefeuille van 

AEGON en de instroom van premiebetalingen en stortingen van 

klanten. Deze middelen worden aangewend voor de aankoop 

van beleggingen, het verrichten van uitkeringen aan polis-

houders of dividenduitkeringen aan aandeelhouders en het 

financieren van de bedrijfskosten. Wij onderwerpen onze 

liquiditeitspositie periodiek aan een ‘stresstest’ om ervoor te 

zorgen dat wij zelfs in extreme omstandigheden aan de vraag 

naar liquide middelen kunnen voldoen. In 2011 hebben we 

aanzienlijke bedragen in contanten of anderzins zeer liquide 

middelen aangehouden als bescherming tegen ongunstige 

marktomstandigheden. De testen laten zien dat de aanwezige 

liquide middelen genoeg zijn om voor tenminste twee jaar aan 

de vraag van het bedrijf te kunnen voldoen, zelfs als de 

marktomstandigheden nog verder zouden verslechteren. 

Een sterke kapitaalpositie behouden
AEGON streeft naar een stabiele, krachtige bron van kapitaal 

voor alle bedrijfsonderdelen, zodat langetermijn verplichtingen 

jegens klanten en polishouders gestand kunnen worden 

gedaan. De sleutel daartoe is onbeperkte toegang tot de 

internationale geldmarkten, tegen zo gunstig mogelijke 

tarieven. AEGON geeft regelmatig schuldbewijzen, commercieel 

papier en andere financiële instrumenten uit, met steun van 

internationale kredietverleners. Zo behouden wij een sterke 

kapitaalpositie en worden de kapitaalkosten voor onze 

onderneming lager. 

Kapitaal speelt een sleutelrol in de bedrijfsstrategie van AEGON. 

In de afgelopen jaren hebben wij uit bestaande activiteiten 

miljarden euro kunnen vrijmaken door een combinatie van 

risicoverlaging, een efficiëntere inzet van kapitaal en een 

actieve aanpak van het kapitaalbeheer. Verder hebben wij meer 

geïnvesteerd in minder kapitaal intensieve producten en diensten. 

Eind 2011 bedroeg ons kapitaaloverschot EUR 3,4 miljard – een 

belangrijke buffer tegen een eventuele verdere verslechtering 

van het financiële marktklimaat. 

TERUGBETALING NEDERLANDSE 
KAPITAALSTEUN 
AEGON ontving in 2008 voor EUR 3 miljard aan kapitaal 

van de Nederlandse overheid. Deze kapitaalinjectie maakte 

deel uit van een breder steunprogramma voor Nederlandse 

banken en verzekeraars tijdens de wereldwijde financiële 

crisis. Het zo snel mogelijk afbetalen van deze steun had 

voor ons de afgelopen drie jaar prioriteit. In juni 2011 

hebben wij de laatste afbetaling verricht. In totaal hebben 

wij – inclusief rente en premies – bijna EUR 4,1 miljard 

terugbetaald. Voor de Nederlandse belastingbetaler komt 

dit neer op een beleggingsrendement van bijna 18%. 

Datum
Bedragen in EUR miljoen

Aflossing 
kapitaal-

steun

Betaalde 
rente & 
premie Totaal

Mei 2009 0 121 121

December 2009 1.000 152 1.152

Augustus 2010 500 63 563

Maart 2011 750 375 1.125

Juni 2011 750 375 1.125

TOTAAL 3.000 1.086 4.086
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Verbetering kwaliteit kapitaal AEGON
Verhouding kernkapitaal/‘niet-kernkapitaal’, 
zoals net senior debt en perpetual capital securities.
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Kernkapitaal

De doelstelling is dat het kernkapitaal aan het eind van 2012 
ten minste 75% van het totale kapitaal bedraagt.

Niet-kernkapitaal

In percentages

Verbetering van de kwaliteit van het kapitaal 
van AEGON 
Het aanhouden van een forse kapitaalbuffer als bescherming 

tegen verdere schommelingen op de internationale financiële 

markten is niet ons enige streven. Wij streven ook naar 

verbetering van de kwaliteit van het aangehouden kapitaal. 

Dat doen we door te zorgen dat onze vermogensbasis eind 

2012 voor ten minste 75% uit ‘kernkapitaal’ – voornamelijk 

eigen vermogen – bestaat. Hoe hoger het kernkapitaal, hoe 

minder wij afhankelijk zijn van vreemd vermogen. 

Ratings 
Ondanks de economische onrust van de laatste jaren hebben 

wij voor onze belangrijkste bedrijfsonderdelen sterke ratings 

van Standard & Poor’s weten te behouden voor wat betreft 

hun financiële kracht. Dat is belangrijk, omdat beleggers en 

polishouders dan vertrouwen kunnen hebben in AEGON en 

in ons vermogen om aan onze langetermijnverplichtingen 

te voldoen. 

Belangrijkste ratings (19 augustus 2011)

Bureau AEGON N.V. AEGON USA AEGON Nederland AEGON UK

Standard & Poor’s
A- 
Outlook: stable

AA- 
Outlook: stable

AA-  
Outlook: stable

A+ 
Outlook: stable

Moody’s
A3 
Outlook: stable

A1  
Outlook: stable GR 1 GR 1

Fitch
A- 
Outlook: stable

AA- 
Outlook: stable GR 1 GR 1

1 GR: geen rating.

NIEUWE KAPITAALEISEN VOOR VERZEKERAARS
Begin 2014 zal de Europese Unie met nieuwe kapitaaleisen voor verzekeraars komen. Deze regelgeving – beter bekend als 

Solvency II – zal zorgen voor een fundamentele verandering in de wijze waarop verzekeraars zakendoen, met name wat betreft 

de risicobeoordeling en de allocatie van kapitaal. Een belangrijk aspect van Solvency II is dat het aan te houden kapitaal 

gekoppeld wordt aan de risicobereidheid van de verzekeraar en aan de aard van die risico’s. Over veel details moet nog een 

beslissing vallen, maar het is de bedoeling dat Solvency II meer bescherming biedt aan polishouders en dat de Europese 

verzekeringssector efficiënter en concurrerender wordt. 
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Verantwoord beleggen

AEGON’s beleid voor verantwoord beleggen
Wat zijn de voordelen?
Een verantwoorde visie op beleggen levert voordelen op 

voor AEGON en voor onze belanghebbenden. Verantwoord 

beleggen faciliteert een goed risicobeheer en levert potentieel 

hogere beleggingsrendementen op. Door in gesprek te 

gaan met beursgenoteerde ondernemingen willen wij een 

bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en een groter 

economisch welzijn. 

Wat valt onder dit beleid?
Verantwoord beleggen geldt voor alle belangrijkste 

beleggingscategorieën, niet alleen voor de beleggingen 

voor eigen rekening, maar zo veel mogelijk ook voor de 

beleggingen die wij voor klanten beheren.

Welke criteria worden daarbij gehanteerd?
Verantwoord beleggen geschiedt op basis van criteria op 

verschillende gebieden, bijvoorbeeld milieu, mensenrechten, 

arbeidsomstandigheden, discriminatie, goed ondernemings-

bestuur en bedrijfsintegriteit. Deze criteria gebruiken wij bij 

de beoordeling van de bedrijven waarin we investeren.

Hoe worden deze criteria toegepast?
Wanneer niet aan deze criteria wordt voldaan, gaan we 

bijvoorbeeld in gesprek met het management van het bedrijf 

om aan te dringen op veranderingen in praktijk en beleid. 

In 2011 hebben wij met 227 bedrijven contact opgenomen over 

zaken als bestuurdersbeloningen, milieuprestaties, arbo- en 

personeelsbeleid. Veel van deze bedrijven zijn actief in de 

energie- of grondstoffensector en hebben te maken met 

moeilijke werkomstandigheden, met name in ontwikkelings-

landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 

Zijn er bedrijven waarin niet wordt belegd?
Wanneer een bedrijf ook na een gesprek niet aan onze beleids-

criteria voldoet, kunnen wij dat bedrijf uitsluiten van onze 

beleggingen. Bedrijven die betrokken zijn bij controversiële 

wapens, zoals clusterbommen en antipersoonsmijnen, zijn nu 

al uitgesloten. Hetzelfde geldt voor obligaties van overheden 

die systematisch de mensenrechten schenden.

Hoe gebruikt AEGON zijn stemrecht?
Wij gebruiken ons stemrecht in andere bedrijven om 

onze ideeën over verantwoord beleggen uit te dragen. 

Veel vermogensbeheerbedrijven van AEGON – waaronder 

die in het Verenigd Koninkrijk en Nederland – publiceren 

periodiek hun stembeleid.

Wat doet AEGON nog meer?
Naast ons eigen beleid hebben wij ons ook aangesloten bij de 

United Nations Principles for Responsible Investment, waarin 

uitgangspunten zijn neergelegd voor het aangaan van een 

dialoog en voor het meenemen van factoren op het gebied van 

maatschappij, milieu en governance in beleggingsbeslissingen.

Wat zijn de volgende stappen?
Wij zijn aan het bekijken hoe wij overwegingen op het gebied van 

maatschappij, milieu en governance verder kunnen integreren 

in onze beleggingsanalyses en -beslissingen. Verder organiseren 

wij workshops voor portefeuille- en risicomanagers van de 

diverse bedrijfsonderdelen. Ook kijken wij naar andere 

mogelijkheden, zoals beter inzicht in gegevens over milieu-

prestaties en maatschappelijk functioneren, meer lijn in ons 

stemgedrag en het ontwikkelen van best practices op dit 

gebied met betrekking tot onze vastrentende beleggingen.

VERANTWOORD BELEGGEN 

AEGON beheert beleggingen voor eigen rekening en namens polishouders 
en klanten. Ons standpunt is dat wij de verantwoordelijkheid hebben om via 
deze beleggingen duurzame ontwikkeling en economisch en maatschappelijk 
welzijn zo veel mogelijk te bevorderen. In 2011 hebben wij een wereldwijd 
beleid ontwikkeld voor verantwoord beleggen. Daarin wordt een aantal 
normen beschreven waaraan ondernemingen waarin wij beleggen, dienen 
te voldoen. Daarnaast voorziet dit beleid in maatregelen om ervoor te 
zorgen dat wij ook in de interne beleggingsbesluitvorming bepaalde milieu, 
governance en maatschappelijke criteria inbouwen. De volledige tekst van 
het beleid is te vinden op www.aegon.com. 
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DUURZAAM HOUT
AEGON heeft ruim 

USD 140 miljoen geïnvesteerd 

in bosbouwbedrijven die een 

duurzaamheidscertificaat 

hebben van het Sustainable 

Forestry Initiative of de 

Forestry Stewardship Council.

VERZORGINGSHUIZEN
Via onze Britse vermogens-

beheerder Kames Capital 

beschikken wij over een fonds dat 

in Schotland en Noord-Engeland 

investeert in verpleeghuizen en 

bejaardenzorgvoorzieningen. 

Het doel van het fonds is een 

vermogen bij elkaar te brengen 

van in totaal GBP 350 miljoen. 

SOCIALE 
WONINGBOUW
AEGON heeft voor een bedrag 

van bijna USD 2,8 miljard aan 

beleggingen uitstaan in de 

sociale woningbouw in de 

Verenigde Staten en voor 

een paar honderd miljoen 

euro in Nederland. 

WINDENERGIE
In de Verenigde Staten inves-

teren wij in vier verschillende 

windenergieprojecten. Hier-

mee is een bedrag gemoeid 

van circa USD 200 miljoen. 

Deze projecten leveren samen 

elektriciteit aan zo’n 85.000 

huishoudens.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE 
BELEGGINGEN
AEGON biedt in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en 

Hongarije specifieke, maatschappelijk verantwoorde 

beleggingsfondsen (SRI-fondsen) aan. Bedrijven worden 

door deze fondsen beoordeeld op het effect dat zij hebben op 

het milieu en op de samenleving als geheel. Eind 2011 bedroeg 

het door deze fondsen beheerd vermogen een kleine 

EUR 1,19 miljard, ten opzichte van EUR 1,22 miljard vorig jaar. 

Deze afname met 3% had vooral te maken met de volatiliteit 

op de financiële markten en een uitstroom bij onze twee 

fondsen in Nederland. Dit laatste was het gevolg van de 

beslissing van AEGON om voor de pensioenbeleggingen van 

onze Nederlandse werknemers over te stappen van aandelen 

naar vastrentende waarden. Werknemerspensioenen vormen 

het overgrote deel van het beheerd vermogen in de 

Nederlandse SRI-fondsen van AEGON. Naast de fondsen in het 

Verenigd Koninkrijk, Nederland en Hongarije hebben wij samen 

met het Chinese effectenbedrijf Industrial Fund Management 

Company een succesvol SRI-fonds in de markt gezet dat 

gebaseerd is op ‘positieve discriminatie’ – waarbij belegd 

wordt in bedrijven die binnen hun sector het beste presteren 

op het gebied van duurzaamheid. Eind 2011 bedroeg het 

beheerd vermogen van dit fonds bijna EUR 550 miljoen. 

AEGON Industrial Fund Management heeft daarnaast nog 

EUR 180 miljoen in een Green Investment Fund.

Duurzaam beleggen
Wij investeren als bedrijf in projecten die niet alleen financieel 

rendement opleveren, maar ook maatschappelijk nut hebben. 

Soms worden deze beleggingen gestuurd door gunstige fiscale 

regelgeving – vanwege het lage percentage wanbetalingen is het 
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Totaal beheerd vermogen (2004-2011), EUR miljoen
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bijvoorbeeld aantrekkelijk om te investeren in de sociale woning-

bouw in de Verenigde Staten. Wij hebben in de Verenigde Staten 

en Nederland voor miljarden aan beleggingen uitstaan in 

windenergie, sociale woningbouw en duurzaam hout.
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Goede doelen

Donaties AEGON

Nederland

Midden- & Oost- 
Europa

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

AEGON Holding / 
corporate center

Canada

Spanje

2011

62%

20%

8%

3% 1%5%

1%

1,26 MILJOEN EURO 
voor de Amerikaanse stichting United Way

670.000 EURO 
voor kankerbestrijding 

4,05 MILJOEN EURO 
via de Amerikaanse Transamerica Foundation

73% 
van alle giften gaat naar drie doelen: gezondheid,  
welzijn en het bevorderen van lezen en schrijven

GOEDE DOELEN 

AEGON heeft een lange traditie als het gaat om een bijdrage te leveren 
aan de omgeving waarin het bedrijf actief is. Vandaar dat wij de 
verantwoordelijkheid voor donaties aan charitatieve instellingen 
overlaten aan de afzonderlijke landenunits en bedrijfsonderdelen.

In 2011 hebben wij wereldwijd in totaal ruim EUR 6,5 miljoen 

gedoneerd aan lokale projecten en goede doelen. Van dit 

bedrag ging meer dan 60% naar projecten en goede doelen 

in de Verenigde Staten – onze grootste landenunit – waar wij 

werken via de Transamerica Foundation. Daarnaast hebben 

wij veel charitatieve projecten lopen in zowel Nederland als 

het Verenigd Koninkrijk. 

Onze donaties richten zich op drie terreinen: gezondheid, 

welzijn en het bevorderen van lezen en schrijven. In 2011 ging 

bijna 73% van het totaalbedrag naar deze drie doelen. 

Verder steunen wij nog veel meer goede doelen: internationale 

hulpprogramma’s in Haïti en Burundi, musea, hoger onderwijs, 

sociale opvangcentra e.d. Een van de organisaties die wij het 

afgelopen jaar hebben gesteund, is United Way, een stichting 

die hulp biedt aan achterstandsgezinnen in de Verenigde 

Staten en Canada. Ook steunen wij een internationaal project 

voor kankeronderzoek, waarbij wetenschappers samenwerken 

aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden. 

Daarnaast hebben wij vorig jaar maart intern EUR 250.000 

ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving en de 

tsunami in Japan.

‘TERUG NAAR DE GRAANSCHUUR’
De afgelopen twee jaar heeft AEGON een project in Burundi 

ondersteund dat Inabigega heet, oftewel ‘Terug naar de graan-

schuur’. Het project wordt uitgevoerd door de internationale 

hulporganisatie CARE en is gericht op armoedebestrijding en 

het veiligstellen van voedsel voor inwoners in het noordoosten 

van het land. CARE helpt de plaatselijke boerenbedrijven 

met het vergroten van de productie van basisproducten 

zoals bonen, rijst en zoete aardappelen. In totaal worden 

met dit project 5.000 huishoudens bereikt – naar schatting 

30.000 mensen. Niet alleen de voedselopslag is verbeterd, 

ook de voor raad zaaizaad is op peil gebracht. Hogere productie 

betekent dat meer boeren kunnen herinvesteren in hun 

gewassen – volgens de jongste gegevens bijna vijf keer zo veel. 

Inabigega wordt gefinancierd door AEGON, de Europese 

Commissie en andere Nederlandse donororganisaties. 

SPONSORING IN HET 
VERENIGD KONINKRIJK:
IEDEREEN ZIN IN TENNIS?
AEGON is sinds begin 2009 hoofdsponsor van het Britse tennis. 

Maar niet alleen de topspelers worden gesponsord. De spon-

soring is ook bedoeld om de basis van de sport te verbreden. 

De afgelopen drie jaar zijn in het kader van het AEGON 

Schools Tennis Programme – in samenwerking met de Britse 

Lawn Tennis Association – gratis rackets, ballen en oefen-

materiaal ter beschikking gesteld aan scholen in heel Engeland. 

Bijna twee miljoen kinderen hebben hiervan kunnen profiteren. 

Parallel daaraan loopt een tweede initiatief, het AEGON Parks 

Tennis Programme, waarbij nieuwe, toegankelijke en betaalbare 

tennisvelden worden gerealiseerd in diverse buurten; het aantal 

terreinen is in 2011 meer dan verdubbeld tot bijna 200. 
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Betrokkenheid met belanghebbenden

Geografische spreiding aandeelhouders AEGON
(eind 2011)

Verenigd Koninkrijk

Overig Europa

Nederland

Verenigde Staten

Rest van de wereld2011

47%

19%

14%

14%

6%

BETROKKENHEID MET BELANGHEBBENDEN

Actief met onze vele belanghebbenden 1 in dialoog te blijven, is onderdeel 
van ons dagelijks zakendoen. Het gaat hier om klanten, collega’s, beleggers, 
tussen personen, leveranciers en zakenpartners. Maar ook met de gemeen
schappen waarin wij wereldwijd actief zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat zij 
medebepalend zijn voor het succes van AEGON. Daarom streven we er naar 
om hun belangen altijd mee te wegen in de besluitvorming.  

1 Voor meer informatie over de wijze waarop wij de dialoog met onze belanghebbenden aangaan, verwijzen wij naar het supplement bij deze  
‘AEGON in 2011’, dat te vinden is op www.aegon.com.

2 Voor meer informatie over Vereniging AEGON verwijzen wij naar het Annual Report 2011 (www.aegon.com).

Ieder jaar organiseren we een onafhankelijke ‘stakeholder 

review’. Daarin vragen we een aantal belanghebbenden hoe ze 

denken over onze prestaties, maar ook welke aspecten ze 

belangrijk vinden. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken 

we enerzijds om bepaalde accenten te leggen in ons beleid en 

anderzijds om te zorgen dat we rapporteren over de zaken die 

onze belanghebbenden het meest relevant vinden. Uit de laatste 

review, uitgevoerd in november-december 2011, kwam een 

aantal aandachtspunten naar voren die zowel voor AEGON 

als voor onze belanghebbenden centraal staan:

 � Het milieu en de maatschappelijke gevolgen van onze 

beleggingen.

 � De gevolgen van de recente economische crisis voor AEGON.

 � Ons bestuursmodel en de bezoldiging van bestuurders en 

andere hogere leidinggevenden.

 � Het geschade vertrouwen in de financiële sector.

 � De gevolgen van de wereldwijde vergrijzing en 

demografische veranderingen. 

Wij hebben getracht daar in dit overzicht zo uitgebreid 

mogelijk op in te gaan. 

Naast de review hebben we in februari 2012 voor het eerst 

ook een ‘belanghebbenden panel’ georganiseerd in Nederland. 

Dit panel bestond uit zakenmensen, wetenschappers en 

vertegen woordigers van klanten en andere groepen en werd 

bijgewoond door de CEO van AEGON Nederland, Marco Keim. 

Er werd gesproken over onderwerpen zoals het vertrouwen 

in de financiële sector en in AEGON en innovaties die nodig 

zijn om aan de wensen van klanten te kunnen voldoen. Het is 

de bedoeling dat het panel later dit jaar opnieuw bijeenkomt. 

Onze aandeelhouders
AEGON heeft een internationaal aandeelhoudersbestand dat 

het wereldwijde karakter van de activiteiten goed weerspiegelt. 

Circa 85% van de aandelen AEGON is in handen van 

institutionele beleggers, zoals beleggings- en pensioenfondsen. 

De overige 15% is in handen van individuele aandeelhouders. 

De gewone aandelen AEGON staan genoteerd aan drie beurzen: 

Amsterdam, New York en Londen. 

De grootste aandeelhouder is Vereniging AEGON 2, die als 

taak heeft de continuïteit van de onderneming te waarborgen 

en de belangen van alle belanghebbenden te behartigen. 

Eind 2011 bezat Vereniging AEGON bijna 172 miljoen gewone 

aandelen plus alle uitstaande preferente aandelen, wat 

overeenkomt met bijna 33% van alle stemrechten. De op één na 

grootste aandeelhouder is het Amerikaanse beleggingsfonds 

Dodge & Cox, dat ruim 5% van de aandelen AEGON bezit. 

Communicatie met beleggers en andere 
belanghebbenden 
Communicatie vormt een essentieel onderdeel van AEGON’s 

bedrijfsstrategie. Wij hebben wereldwijd duizenden beleggers 

(aandeelhouders en obligatiehouders). Het is aan ons om 

ervoor te zorgen dat zij over de nodige informatie beschikken 

om verantwoorde beleggingsbeslissingen te nemen. Dat is de 

taak van onze afdeling Investor Relations in Den Haag. Deze 

werkt nauw samen met onze media- en communicatieafdeling. 

Hoe communiceert AEGON met beleggers?
Beleggersbijeenkomsten: AEGON heeft in 2011 twee 

beleggers bijeenkomsten georganiseerd, één in Londen en 

één in New York. In totaal trokken deze bijeenkomsten 

ongeveer 120 verzekeringsanalisten en beleggers. Ook spraken 

onze topmanagers op een aantal brancheconferenties, 

georganiseerd door onder meer Goldman Sachs, Morgan Stanley 

en Bank of America Merrill Lynch.  
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SCHADEVERGOEDING 
VOOR KLANTEN …
… in Nederland: AEGON heeft vanaf 2000 EUR 630 miljoen 

gereserveerd om klanten een schadevergoeding te kunnen 

betalen omdat er in het verleden te hoge premies waren 

berekend voor beleggingspolissen. Van dit totaal heeft 

EUR 250 miljoen betrekking op de regelingen die in 2009 

met twee afzonderlijke consumentenorganisaties waren 

getroffen. Sindsdien is AEGON bezig alle betrokken polissen 

opnieuw te bekijken. Oorspronkelijk was het de bedoeling 

om dit proces in juli 2011 af te ronden. Eind 2011 was 

ongeveer 75% afgehandeld. De consumentenorganisaties 

zijn steeds op de hoogte gehouden en in 2012 wordt het 

werk voortgezet. Binnen de totale reservering hebben we 

EUR 80 miljoen apart beschikbaar voor de meest extreme 

gevallen waarin klanten in financiële problemen zijn 

geraakt. 

… en het Verenigd Koninkrijk: sinds 2009 is AEGON bezig 

met het herstellen van problemen met de polisadministratie 

in het Verenigd Koninkrijk, namelijk:

 � Klanten hadden geen polisbescheiden ontvangen. 

 � Klanten ontvingen verkeerde pensioenuitkeringen.

 � Verhuisde polishouders en klanten konden niet meer 

worden teruggevonden door AEGON.

Onze eerste prioriteit was het uitkeren van een schade-

vergoeding aan klanten die financieel verlies hadden 

geleden. Eind 2010 was al GBP 30 miljoen uitbetaald. 

Naar verwachting worden de laatste schadevergoedingen in 

de eerste helft van 2012 uitgekeerd. De totale compensatie 

voor klanten in het kader van deze operatie komt naar 

schatting uit op ongeveer GBP 150 miljoen. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 

Ieder jaar houdt AEGON een aandeelhoudersvergadering, 

meestal in Den Haag. In 2011 werd de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders bijgewoond door aandeelhouders die samen 

meer dan 65% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden.

 

Roadshows: Medewerkers van de afdeling Investor Relations 

gaan regelmatig naar institutionele beleggers toe om de 

strategie en de prestaties van AEGON te bespreken. 

In 2011 zijn er bijeenkomsten gehouden met in totaal meer 

dan 500 beleggers in de Verenigde Staten, Europa en Azië. 

Kwartaalrapportages: Leidinggevenden van AEGON houden 

elke drie maanden conference calls met beleggers en analisten 

om de kwartaalcijfers te bespreken. Elk kwartaal publiceert 

AEGON een persbericht en een meer gedetailleerd financieel 

supplement over het resultaat. 

Communicatie met de media: De communicatieafdeling 

onderhoudt regelmatig contact met de media onder andere 

door door middel van persberichten en media conference calls. 

Aandelenkoers 
De aandelenkoers van AEGON is in 2011 gedaald. Het aandeel 

AEGON eindigde het jaar in Amsterdam op EUR 3,10 – dat is 32% 

lager dan twaalf maanden eerder. Deze daling had vooral te 

maken met de gevolgen van de schuldencrisis in de eurozone, 

de lage rente en de angst voor een verdere verslechtering van 

de wereldeconomie. 

Dividend
Onder normale omstandigheden keert AEGON tweemaal per 

jaar dividend uit aan aandeelhouders 1: een interimdividend, 

dat tegelijk met de resultaten over het tweede kwartaal 

bekend wordt gemaakt in augustus, en een slotdividend, dat 

in februari wordt voorgesteld en tijdens de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders in mei wordt vastgesteld. 

Deze dividenduitkeringen zijn echter afhankelijk van de 

kasstroom en de vermogenspositie van AEGON. Vanwege de 

Nederlandse staatssteun heeft AEGON sinds 2009 geen 

dividend kunnen uitkeren aan houders van gewone aandelen. 

Nu de schuld aan de Nederlandse overheid volledig is afgelost, 

is het onze bedoeling – behoudens onvoorziene 

omstandigheden – om over de tweede helft van 2011 een 

dividend van EUR 0,10 per gewoon aandeel uit te keren. 

Omgaan met dilemma’s
Zeggen dat we de belangen van onze belanghebbenden in 

aanmerking nemen is één ding. Maar om dat ook daadwerkelijk 

te doen is iets anders. In de praktijk hebben de diverse 

belanghebbenden zelden dezelfde belangen. Wat bijvoorbeeld 

1 In 2011 heeft AEGON een nieuw dividendbeleid vastgesteld. De tekst hiervan is te vinden op onze website (www.aegon.com). 

goed is voor onze klanten, is misschien niet zo goed voor onze 

aandeelhouders. Omgaan met dergelijke dilemma’s hoort bij 

de dagelijkse realiteit. Daarom proberen we altijd naar de 

gevolgen voor al onze belanghebbenden te kijken alvorens een 

beslissing te nemen. Natuurlijk kunnen we niet altijd iedereen 

tevreden stellen. Wel kunnen we proberen zo goed mogelijk 

uit te leggen waarom we een bepaalde beslissing hebben 

genomen en – minstens zo belangrijk – wat die precies inhoudt 

(zie de castestudy op pagina 53).  

Interne communicatie  
Wij communiceren regelmatig met onze medewerkers. Goede 

interne communicatie is een voorwaarde om verbete ringen te 

kunnen doorvoeren in de onderneming. In 2011 was 

de communicatie grotendeels gericht op de herstructurering 

en de organisatorische veranderingen binnen AEGON:
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CASESTUDy: UITSLUITING OF OVERLEG? 1

Afgelopen jaar hebben we een nieuw beleid voor verantwoord 

beleggen ingevoerd. In het kader daarvan beleggen we niet 

meer in bepaalde bedrijven. Daarbij gaat het om bedrijven die 

zijn betrokken bij het vervaardigen, ontwikkelen, onderhouden 

van of handelen in controversiële wapens, zoals clusterbommen 

en antipersoonsmijnen. 

Hoe zijn we tot dat besluit gekomen? We hadden natuurlijk ook 

andere criteria kunnen hanteren. Wat doen we bijvoorbeeld 

met bedrijven die de mensenrechten schenden? Of met 

bedrijven die de arbeidswetgeving overtreden of het milieu 

verontreinigen?

Net als veel andere beleggers voeren we over deze vraag-

stukken regelmatig overleg met humanitaire en andere 

internationale hulporganisaties. Vaak zijn we het met elkaar 

eens – en gaan we vervolgens in gesprek met de bedrijven 

waarin we beleggen. Daarbij zijn we ons uiteraard bewust van 

het risico dat dit soort thema’s kan opleveren voor de waarde 

van onze beleggingen. En van de potentiële schade voor onze 

reputatie. Er zit ook een morele kant aan. Sommige mensen 

vinden het hoe dan ook moreel onjuist om te beleggen in een 

bedrijf dat bij de wapenhandel is betrokken of het milieu 

vervuilt. Vaak is dat echter vooral een kwestie van persoonlijke 

of politieke overtuiging en is er niet echt sprake van illegale 

activiteiten of wangedrag. 

Het spreekt voor zich dat het beleggingsbeleid van AEGON niet 

gebaseerd kan zijn op persoonlijke of politieke overtuigingen. 

Er moet dus een balans worden gevonden tussen de visies van 

de diverse belanghebbenden, onder wie in elk geval de klanten 

die hun geld aan ons hebben toevertrouwd. Er moet ook 

rekening worden gehouden met een verschil in opvatting 

tussen Europa en de Verenigde Staten, met name over de 

vraag waar de verantwoordelijkheid van bedrijven begint en 

ophoudt. Nog een extra complicatie is het verschil tussen het 

Amerikaanse en het Europese beleid ten aanzien van 

bijvoorbeeld clusterbommen en landmijnen. 

Ons beleid benadrukt het belang van betrokkenheid – dat wil 

zeggen dat we in gesprek gaan met het management van 

bedrijven waarin we beleggen en samen kijken waar 

verbetering mogelijk is. Het beleid sluit bedrijven die niet aan 

onze voorwaarden willen voldoen uit, evenals bedrijven die 

zich volgens internationale afspraken bezig houden met 

ongewenste activiteiten. 

Kernwapens illustreren goed tegen welke problemen we aan-

lopen. Uiteraard zijn er morele bezwaren tegen het gebruik en 

de productie van dergelijke wapens, maar er is geen duidelijke 

internationale consensus. Sterker nog, een aantal democra-

tische landen heeft zelf kernwapens, waaronder zowel de 

Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Maar men is het 

er internationaal wel over eens dat de verspreiding van kern-

wapens moet worden voorkomen; dat is vastgelegd in het  

non-proliferatieverdrag. Dat verdrag beperkt het aantal landen 

dat kernwapens mag bezitten en stelt grenzen aan de handel 

in nucleaire technologie. Daarom hebben wij besloten dat ons 

beleid voor verantwoord beleggen niet alle bedrijven uitsluit die 

zich bezighouden met kernwapens. Maar we sluiten wel bedrijven 

uit die zich niet aan het non-proliferatieverdrag houden.

Dit betekent niet dat besluiten altijd eenduidig zijn. Situaties 

veranderen en soms is het niet eens duidelijk of er inter-

nationale consensus bestaat. We hebben dan ook een speciale 

commissie ingesteld die in laatste instantie beslist over 

uitsluitingen. Het voordeel van deze aanpak is dat ons beleid 

voor verantwoord beleggen een zo breed mogelijke basis 

heeft. En wat de nadelen ook mogen zijn, wij vinden het ook 

een praktische, objectieve manier van omgaan met een aantal 

zeer reële dilemma’s rond verantwoord beleggen. 

 � Herstructurering en ontslagen in de Verenigde Staten, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

 � Desinvesteringen, waaronder Transamerica Re en de 

verkoop van Guardian Assurance.

 � Invoering van een wereldwijde IT-organisatie.

 � Invoering van de wereldwijde Employee Engagement Survey.

 � Benoeming van nieuwe leidinggevenden.

 � Rebranding van AEGON’s activiteiten in de Verenigde Staten 

en het vermogensbeheerbedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

 � Terugbetaling van de Nederlandse staatssteun.

Overheid
AEGON voert over de hele wereld regelmatig overleg met 

overheden en toezichthouders, met name over nieuwe 

wetgeving voor de levensverzekerings- en pensioensector. 

Deze besprekingen zijn de afgelopen jaren van toenemend 

belang geworden vanwege de economische crisis en de 

gevolgen van de wereldwijde vergrijzing. Onze afdelingen 

Public Policy & Regulatory Affairs werken samen met 

beleidsmakers in Washington, Brussel en Londen, zodat 

wetgevers bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving 

gebruik kunnen maken van de kennis en expertise van AEGON.

1 Voor nadere informatie over ons beleid inzake verantwoord beleggen 
en ons uitsluitingsbeleid verwijzen wij naar www.aegon.com.
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING VAN AEGON N.V.
VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

Bedragen in miljoenen EUR (uitgezonderd de resultaten per aandeel) 2011 2010 2009

Premie-inkomen 19.521 21.097 19.473

Opbrengst beleggingen 8.167 8.762 8.681

Vergoedingen en provisies 1.465 1.744 1.593

Overige opbrengsten 6 5 4

Totaal omzet 29.159 31.608 29.751

Baten uitgaande herverzekering 2.775 1.869 1.721

Resultaten uit financiële transacties -187 15.662 14.937

Overige baten 39 40 –

TOTAAL BATEN 31.786 49.179 46.409

Premies uitgaande herverzekering 3.407 1.859 1.727

Uitkeringen en verzekeringstechnische lasten 20.191 38.081 36.899

Winstdeling en kortingen 94 83 117

Provisies en kosten 6.164 6.034 5.983

Bijzondere waardeverminderingen en terugnames 483 701 1.369

Rentelasten en bijbehorende vergoedingen 491 426 412

Overige lasten 69 122 389

TOTAAL LASTEN 30.899 47.306 46.896

Winst vóór aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en belastingen 887 1.873 -487

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 29 41 23

Winst / verlies vóór belastingen 916 1.914 -464

Belastingen -44 -154 668

NETTOWINST / VERLIES 872 1.760 204

Nettowinst / verlies toerekenbaar aan:  

Houders eigen vermogensinstrumenten AEGON N.V. 869 1.759 204

Aandeel minderheidsbelangen 3 1 –

Nettowinst en dividend per aandeel (in EUR per aandeel)

Nettowinst per aandeel 1, 3 -0,06 0,83 -0,16

Winst per aandeel exclusief premie op converteerbaar kernkapitaal 0,34 0,86 -0,09

Verwaterde nettowinst per aandeel 1, 2 -0,06 0,83 -0,16

Winst per aandeel na potentiële toerekening aan converteerbaar kernkapitaal 1 – 0,76 –

Verwaterde winst per aandeel na conversie van converteerbaar kernkapitaal 1, 2 – 0,68 –

Dividend per gewoon aandeel 0,10 – –

1 Na aftrek van preferent dividend, couponrente op perpetuele leningen en couponrente en premie op converteerbaar kernkapitaal.
2 Potentiële conversie van converteerbaar kernkapitaal, slechts van toepassing in 2010 en 2009, is in de berekening van de verwaterde winst per 

aandeel in aanmerking genomen indien dit een verwaterend effect heeft (d.w.z. verwaterde winst per aandeel is lager dan de winst na potentiële 
toerekening aan converteerbaar kernkapitaal).

3 Weerspiegelt gewone winst per aandeel. Voor 2010 bedraagt de gewone winst per aandeel EUR 0,76. 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening van AEGON N.V.
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GECONSOLIDEERDE BALANS VAN AEGON N.V.
OP 31 DECEMBER

Bedragen in miljoenen EUR 2011 2010

ACTIVA

Immateriële activa 3.285 4.359

Beleggingen 144.079 143.188

Beleggingen voor rekening van polishouders 142.529 146.237

Derivaten 15.504 6.251

Geassocieerde deelnemingen 742 733

Herverzekeringsactiva 11.517 5.580

Vorderingen inzake vergoedingen aan personeel 303 352

Actieve belastinglatenties 89 512

Overlopende kosten en kortingen 11.633 11.948

Overige activa en vorderingen 7.792 7.831

Geldmiddelen en kasequivalenten 8.104 5.231

TOTAAL ACTIVA 345.577 332.222

PASSIVA

Eigen vermogen 21.000 17.328

Convertible core capital securities – 1.500

Overige eigen vermogensinstrumenten 4.720 4.704

Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders van eigen 
vermogensinstrumenten van AEGON N.V. 25.720 23.532

Minderheidsbelangen 14 11

GROEPSVERMOGEN 25.734 23.543

Trust pass-through securities 159 143

Achtergestelde leningen 18 –

Verzekeringsovereenkomsten 105.175 100.506

Verzekeringsovereenkomsten met beleggingen voor rekening van polishouders 73.425 77.650

Beleggingscontracten 20.847 23.237

Beleggingscontracten met beleggingen voor rekening van polishouders 71.433 69.527

Derivaten 12.728 5.971

Langlopende schulden 10.141 8.518

Voorzieningen 444 357

Schulden inzake vergoedingen aan personeel 2.184 2.152

Overlopende omzet 104 82

Latente belastingverplichtingen 2.499 1.583

Overige schulden 19.501 18.537

Overlopende passiva 1.185 416

TOTAAL VERPLICHTINGEN 319.843 308.679

TOTAAL PASSIVA 345.577 332.222

Geconsolideerde balans van AEGON N.V.
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Bedragen in miljoenen EUR 2011 2010 2009

Winst / verlies vóór belasting 916 1.914 -464

Resultaten uit financiële transacties 187 -15.662 -14.937

Afschrijving en amortisatie 1.690 1.637 1.716 

Bijzondere waardeverminderingen 483 701 1.369

Winst uit geassocieerde deelnemingen -29 -41 -23

Vrijval reserve kasstroomafdekking -18 -8 -117

Overige -138 -5 262 

Aanpassingen voor nietgeldelijke posten 2.175 -13.378 -11.730

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen -4.966 -4.321 -4.811

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen voor rekening van polishouders -154 14.274 18.925 

Overlopende kosten en passiva -421 502 466 

Overlopende opbrengsten en activa -1.473 -2.299 -1.307

Mutaties in overlopende posten -7.014 8.156 13.273 

Aankoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) -29.612 -42.691 -49.022

Aankoop derivaten -1.350 -940 -1.255

Verkoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) 34.924 45.446 50.875 

Verkoop derivaten 1.599 1.452 1.474 

Netto-aankoop beleggingen voor rekening van polishouders -1.577 -1.522 -3.837

Nettomutatie in onderpand gegeven kasmiddelen 2.180 3.003 -4.979

Netto-aankoop geldmarktbeleggingen 445 39 -1.821

Kasstroommutaties in niet in de winst opgenomen operationele posten 6.609 4.787 -8.565

Betaalde belastingen -375 -274 345 

Overige posten -45 58 136 

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 2.266 1.263 -7.005

Aankoop individuele immateriële activa   
(uitgezonderd VOBA en rechten van toekomstige dienstverlening) -18 -20 -10

Aankoop van apparatuur en onroerende goederen voor eigen gebruik -72 -116 -202

Aankoop dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen, exclusief geldmiddelen -99 -31 -202

Verkoop immateriële activa 1 2 –

Verkoop apparatuur 18 33 25

Verkoop dochtermaatschappijen en geassocieerde deelnemingen, exclusief geldmiddelen 823 -158 11 

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen 3 14 53 

Overige posten -3 -2 – 

NETTOKASSTROOM UIT INVESTERINGS EN BELEGGINGSACTIVITEITEN 653 -278 -325

VERVOLG >

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VAN AEGON N.V.
VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER

Geconsolideerd kasstroomoverzicht van AEGON N.V.
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Bedragen in miljoenen EUR 2011 2010 2009

Uitgifte aandelenkapitaal 913 – 837

Uitgifte en inkoop eigen aandelen – – 175

Opbrengst TRUPS 1, achtergestelde leningen en langlopende schulden 5.627 7.551 6.926

Aflossing van converible core capital securities -1.500 -500 -1.000

Aflossing TRUPS 1, achtergestelde leningen en langlopende schulden -4.342 -6.577 -4.529

Betaald dividend -59 -90 -122

Betaalde coupons en premie van convertible core capital securities -750 -63 -273

Betaalde coupons perpetuele leningen -237 -251 -244

Overige posten -26 -49 -14

NETTOKASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -374 119 1.756

NETTOTOENAME / AFNAME GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 2 2.545 1.104 -5.574

Netto geldmiddelen en kasequivalenten begin van het jaar 5.174 4.013 9.506

Effecten van valutawijzigingen 107 57 81

NETTO GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN EINDE VAN HET JAAR 7.826 5.174 4.013

1 Trust pass-through securities.
2 In de nettotoename / -afname van de geldmiddelen en kasequivalenten zijn de volgende posten inbegrepen: ontvangen rente (2011: EUR 6.631 miljoen, 

2010: EUR 8.167 miljoen en 2009: EUR 7.778 miljoen), ontvangen dividend (2011: EUR 760 miljoen, 2010: EUR 635 miljoen en 2009: EUR 816 miljoen) 
en betaalde rente (2011: EUR 273 miljoen, 2010: EUR 380 miljoen en 2009: EUR 510 miljoen).

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VAN AEGON N.V.
VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER (VERVOLG)
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ANDERE DATA
ONZE MEDEWERKERS 

2011 2010
Verandering 2011 

t.o.v. 2010 2009

Totaal aantal werknemers 25.288 27.474 -7,96% 28.366

Personeelsverloop 19% 15% +24,3% 13%

Percentage parttime medewerkers 10% 10,6% -3,5% 9,9%

Percentage werknemers met 
een tijdelijk contract 7,6% 8,2% -7,2% NG

Percentage vrouwelijke 
werknemers 54% 51% +5,9% 54% 

Percentage vrouwen in hoger 
management 26% 24% +8,3% 24%

Trainingskosten EUR 12,9 miljoen EUR 13,4 miljoen -3,7% EUR 12,5 miljoen

Totale personeelskosten EUR 2,07 miljard EUR 2,15 miljard -4,5% EUR 2,04 miljard

Totale salariskosten EUR 1,28 miljard EUR 1,37 miljard -6,6% EUR 1,31 miljard

Ziekteverzuim 2,6% 2,0% +28% 2,3%

Aantal werkgerelateerde 
ziekten en ongevallen 236 292 -19,2% 328

Fraudegevallen met 
werknemers van AEGON 11 17 -35,3% 6

Percentage werknemers dat 
onder de CAO valt 41% 24% +71% NG

Betrokkenheid werknemers  
(Hay-index /100) 63 NG n.v.t. NG

MILIEU EN SAMENLEVING 

2011 2010
Verandering 2011 

t.o.v. 2010 2009

Totale CO2-uitstoot 1 109.771 ton 113.565 ton -3,3% 111.384 ton

Uitstoot door energieverbruik 96.207 ton 100.125 ton -3,9% 99.045 ton

Uitstoot door zakenreizen 13.564 ton 13.440 ton +0,9% 12.339 ton

Elektriciteitsverbruik 166,1 GWh 173,1 GWh -4,0% 173,7 GWh

Gasverbruik 3,8 miljoen m3 4,0 miljoen m3 -5,0% 3,7 miljoen m3

Waterverbruik 2 380.560 m3 478.892 m3 -20,5% 429.882 m3

Papierverbruik 3 6.711 ton 4.401 ton +52,5% 5.077 ton

Gebruik van gerecycled papier 16% 38% -57,9% 20%

Afval 3.339 ton 4.418 ton -24,4% 3.660 ton

Donaties EUR 6,5 miljoen EUR 6,6 miljoen -1,2% EUR 7,3 miljoen

1 AEGON heeft voor 2010 en 2009 zowel het elektriciteits- als het gasverbruik gecorrigeerd. Dit heeft te maken met een wijziging in het 
rapportagesysteem in de Verenigde Staten en met een verkeerde berekening (in het verleden) van het gasverbruik in het Verenigd Koninkrijk. 
De cijfers voor de CO2-uitstoot zijn daarom ook gecorrigeerd voor die jaren. Deze cijfers hebben betrekking op het verbruik van AEGON wereldwijd. 
Ter informatie: onze doelstelling is een vermindering van de CO2-uitstoot met 10% over de periode 2009-2012 en geldt voor onze bedrijven in de 
Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

2 De cijfers voor het waterverbruik in 2010 en 2009 zijn herberekend vanwege de toename van het aantal bedrijfsonderdelen dat is opgenomen 
in de rapportage in de Verenigde Staten.

3 De toename van het papierverbruik in 2011 was vooral het gevolg van een aanzienlijke toename van het aantal bedrijfsonderdelen dat is 
opgenomen in de rapportage van de Verenigde Staten. Buiten de Verenigde Staten nam het papierverbruik af met 22%, voornamelijk door de 
toename van elektronische correspondentie en een toegenomen milieubewustzijn onder de medewerkers. Het papierverbruik in 2010 is herzien 
en bevat nu eveneens aan derden uitbesteed drukwerk in Polen.

Andere data
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ONZE ACTIVITEITEN

2011 2010
Verandering 2011 

t.o.v. 2010 2009

Beheerd vermogen in SRI-fondsen EUR 1.187 miljoen EUR 1.224 miljoen -3,0% EUR 940 miljoen

Betaalde belasting EUR 374,6 miljoen EUR 274,1 miljoen +16,7% +EUR 345,1 miljoen 

(belastingbate)

Uitgaven aan producten en 
diensten EUR 1,48 miljard EUR 1,47 miljard +0,7% EUR 1,47 miljard

Uitbetaalde claims en uitkeringen EUR 16,9 miljard EUR 18,9 miljard -10,6% EUR 16,3 miljard

Merkwaarde 1 EUR 3,9 miljard EUR 4,0 miljard -2,8% EUR 3,3 miljard

Aantal klanten en polishouders 47 miljoen 43 miljoen 2 +9% 40 miljoen

Klachten 82.314 53.470 +53,9% 3 64.963

Klanttevredenheid (AEGON-
index /100) 76 72 +5,6% 79

Dividend AEGON heeft in 2011 

geen dividend uitgekeerd 

op gewone aandelen, 

maar is van plan om over 

de tweede helft van 2011 

EUR 0,10 uit te keren op 

gewone aandelen. 

AEGON heeft over 2010 

geen dividend vastgesteld 

op gewone aandelen.

n.v.t. AEGON heeft over 2009 

geen dividend vastgesteld 

op gewone aandelen.

Aandelenkoers (einde jaar) EUR 3,10 EUR 4,58 -32% EUR 4,54

NG – niet gemeten.
n.v.t. – niet van toepassing.
Sommige cijfers zijn afgerond.

1 Bron: Brand Finance Global 500 (2011).
2 Dit cijfer is herzien en bevat nu eveneens deelnemers in collectieve contracten.
3 Het merendeel van de toename van het aantal klachten in 2011 is het gevolg van een wijziging in de rapportage in Nederland, waarbij een veel 

ruimere definitie wordt gebruikt, en een betere registratie van de klachten. Deze wijziging was onderdeel van een bredere strategie in Nederland 
om de service en de klantloyaliteit te verbeteren. 
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Over dit overzicht 

OVER DIT OVERZICHT 

Reikwijdte van dit overzicht
 � Dit overzicht betreft – tenzij anders vermeld – het gehele 

jaar 2011. In dit overzicht zijn gegevens opgenomen zoals die 

voorheen in het Annual Report en het Sustainability Report 

werden opgenomen.

 � Het vorige Annual Report van AEGON is gepubliceerd in 

maart 2011 en het vorige Sustainability Report in april 2011. 

 � Bij dit overzicht publiceert AEGON een supplement, waarin 

nadere gegevens worden verstrekt inzake AEGON’s 

prestaties op het gebied van maatschappelijk, milieu en 

bestuurlijke aspecten. Het supplement is gepubliceerd op 

www.aegon.com, evenals het Annual Report 2011.

 � De maatschappelijke, milieu en bestuurlijke data hebben 

betrekking op de activiteiten van AEGON in twaalf landen: 

Canada, China, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië, 

Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk 

en de Verenigde Staten. De cijfers van AEGON’s 

partnerbedrijven en joint ventures in Brazilië, India, Japan 

en Mexico, zijn niet opgenomen, hoewel bepaalde 

kwalitatieve informatie over deze onderdelen wel is 

opgenomen. 

Accountantsverklaring
Dit overzicht is gebaseerd op informatie en gegevens van de 

landen- en operationele units van AEGON. Na interne verificatie 

wordt deze informatie geaggregeerd en gerapporteerd voor de 

hele onderneming. Het jaaroverzicht wordt ook gecontroleerd 

door de externe accountant van AEGON, Ernst & Young 

Accountants LLP. De accountants verklaring is opgenomen in 

het supplement bij dit overzicht (www.aegon.com).
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Contactinformatie

HOOFDKANTOOR
AEGON N.V.

Postbus 85

2501 CB Den Haag

Telefoon: +31 70 344 32 10

www.aegon.com

MEDIA RELATIONS
Telefoon: +31 70 344 89 56

Email: gcc-ir@aegon.com

INVESTOR RELATIONS
Telefoon: +31 70 344 83 05 

Email: ir@aegon.com

GROUP SUSTAINABILITy
Telefoon: +31 70 344 8278

Email: gcr@aegon.com

CONTACTINFORMATIE
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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 ‘emerging markets’, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 � De frequentie en omvang van wanbetaling in AEGON’s 

vastrentende beleggingsportefeuilles; en

 � Het effect op de financiële markten van faillissementen en/of 

bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven 

en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen 

en schuldpapier.

 � 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 mede door 

dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen.

 � Gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de 

eurozone.

 � De frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen.

 � Veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levens-

verwachting, 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 ‘emerging markets’.

 � 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 

verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin AEGON actief is.

 � Overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën.

 � Veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden.

 � Verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelings-

bureau 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 verzekeraars en het eventuele negatieve effect 

daarvan op geschreven premies, polisverlenging en 

winstgevendheid van de verzekeraar en liquiditeit. 

 � Het effect van Solvency II en van 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 kasstromen 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 

welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en 

eigen vermogen.

 � Het effect van overnames en desinvesteringen, herstructu-

reringen, 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 kan ondermijnen; en

 � AEGON’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, 

efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven 

waar te maken. 

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de 

vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die 

bij NYSE Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange 

Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. 

Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf 

de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende  

wet- of regel geving, 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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Disclaimer

DISCLAIMER
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wij ook een supplement met nadere informatie over de economische, sociale en bestuurlijke prestaties van 

AEGON. Voor meer informatie over de reikwijdte van dit overzicht, accountantsverklaring en toekomstgerichte 

verklaringen zie pagina 62 en 64.

‘AEGON in 2011’ is een vertaling van ‘AEGON’s 2011 Review’, die u kunt vinden op AEGON’s corporate website 

www.aegon.com.
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www.aegon.com

WORKING TOGETHER

No one knows exactly what the future will bring. 

But, as a company, we do know that people need 

help planning their fi nancial futures. AEGON is 

committed to delivering just that, putting our 

customers’ needs fi rst every step of the way.
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