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Mensen zelf 
bewuste 
keuzes
laten maken

“ Aegon wil mensen 
helpen om zelf 
verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun 
financiële toekomst.
Dat is bepalend voor 
wat we doen en voor de 
manier waarop we dat 
doen. We verkopen niet 
zomaar producten en 
diensten; we helpen 
mensen op essentiële 
momenten in hun leven.”

Alex Wynaendts
CEO
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Overzicht 2014
januari-februari-maart

Investeren in groene obligaties
Aegon breidt de impactbeleggingen uit met € 30 miljoen  

aan groene obligaties van de Wereldbank.

Transamerica.com vernieuwd
Aegon’s Amerikaanse bedrijfsonderdeel Transamerica vernieuwt de website 

Transamerica.com om de online-toegang voor klanten te verbeteren.

Topopbrengst obligatieleningen met hypotheken als onderpand
Aegon verkoopt voor ruim € 1,5 miljard aan Nederlandse  

obligatieleningen met woninghypotheken als onderpand –  
de hoogste opbrengst sinds de financiële crisis.

Samenwerking met Amerikaanse arbeidsbemiddelaar
Transamerica gaat samenwerken met retirementjobs.com, de grootste 

Amerikaanse website voor werkzoekenden boven de 50.

Opwaardering Amerikaanse beleggingsfondsen
Transamerica breidt beleggingsaanbod in de VS uit met  

vijf nieuwe fondsen en verlaagt de tarieven voor klanten.

april-mei-juni

Akkoord over Nederlandse pensioenen
Aegon bereikt pensioenakkoord  

met Nederlandse havenarbeiders.

Nieuw digitaal platform geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk (VK) lanceert Aegon Retiready,  

een digitaal platform waar klanten terecht kunnen voor pensioenadvies.

Aegon publiceert nieuw pensioenonderzoek
Aegon publiceert de Retirement Readiness Survey 2014,  

een onderzoek naar internationale pensioentrends.

Volledige overname onna-onna
Aegon wordt volledig eigenaar van onna-onna, een Nederlandse verzekeraar  

gericht op vrouwen. Aegon had al 50% van de aandelen in bezit.

Kw2

Kw1
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Overzicht 2014

juli-augustus-september

Recordovername pensioenfondsen
Aegon doet grootste Nederlandse pensioen buy-out ooit voor een bedrag 
van circa € 950 miljoen. De deal heeft betrekking op 28.000 deelnemers 
van twee Nederlandse pensioenfondsen voor oud-mijnwerkers.

Distributieovereenkomst in Portugal
Aegon sluit een 25-jarige overeenkomst voor de distributie van 
verzekeringsproducten via de filialen van Banco Santander in Portugal.

Online in Brazilië
Aegon wordt de eerste online-verzekeraar in Brazilië. Met de nieuwe website 
worden straks ruim een half miljoen bezoekers bereikt.

Transamerica zet nieuwe divisie op
Transamerica creëert de nieuwe divisie ‘Investments & Retirement’. 
I&R heeft ruim vijf miljoen Amerikaanse klanten en ruim $ 280 miljard 
aan spaartegoeden en beleggingen onder beheer.

oktober-november-december

Canadese levensverzekeringsactiviteiten worden verkocht
Aegon bereikt overeenstemming over de verkoop van de Canadese 
levensverzekeringstak voor 600 miljoen Canadese dollar aan de Amerikaanse 
verzekeraar Wilton Re.

Nieuwe partner in China
Aegon meldt nieuwe samenwerking met levensverzekeraar 
Tsinghua Tongfang. Deze komt in de plaats van de bestaande joint venture 
met China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Belang in Franse joint venture wordt verkocht
Aegon bereikt overeenstemming over de verkoop van zijn 35% belang 
in de Franse joint venture La Mondiale Participations voor € 350 miljoen.

Besprekingen over samenwerking op het gebied van vermogensbeheer
Aegon begint exclusieve besprekingen over samenwerking op het gebied 
van vermogensbeheer met La Banque Postale, de financiële tak van het 
Franse nationale postbedrijf.

Kw3

Kw4
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Dit is 
Aegon Aegon is een bedrijf met een lange historie, 

die ruim 170 jaar teruggaat tot in de eerste helft 
van de negentiende eeuw. 

Inmiddels is Aegon een internationale onderneming die actief is in Noord- 
en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het hoofdkantoor bevindt zich in Den Haag. 
Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer 
zijn wij één van de leidende financiële dienstverleners ter wereld. Ons doel 
verliezen wij daarbij nooit uit het oog: klanten financiële zekerheid bieden voor 
later, door te beschermen wat belangrijk voor hen is en hen te helpen met 
sparen en beleggen voor de toekomst.
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€ 34
miljard 

Afgelopen jaar hebben we meer dan 
€ 34 miljard uitgekeerd aan claims, 
uitkeringen en opgenomen spaargeld.

€ 558
miljard 

We hebben ruim een half biljoen euro 
aan vermogen om pensioenen 
en uitkeringen uit te betalen aan 
onze klanten.

28.602
medewerkers

Wereldwijd hebben wij meer dan 
28.000 mensen in dienst om onze 
klanten te helpen hun financiële 
toekomst zeker te stellen.

Aegon-bedrijven
VS
Nederland
VK
Centraal- en Oost-Europa
(Hongarije, Tsjechië, Polen, Slowakije, 
Turkije, Roemenië, Oekraïne)
Spanje
Ierland
Hongkong

Joint ventures
Brazilië
China
India
Japan
Mexico

Aegon Direct Affinity 
Marketing Services
Australië
Indonesië
Singapore
Thailand

Activiteiten  
in transitie in 2014
Canada
Frankrijk (onze joint venture 
met La Mondiale)
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“ Wij streven naar een  
leidende positie op  
alle gekozen markten.”

Alex Wynaendts, CEO van Aegon
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“ Wij streven naar een  
leidende positie op  
alle gekozen markten.”

CEO interview

Wat waren vorig jaar de belangrijkste 
kansen en uitdagingen voor Aegon?
De vergrijzing is een van de grootste 
uitdagingen van dit moment, samen met 
kwesties als de bevolkingsgroei, de kloof 
tussen arm en rijk en de klimaatverandering. 
Overal ter wereld trekken overheid en 
werkgevers zich steeds meer terug als 
aanbieders van pensioenzekerheid. Dit biedt 
Aegon goede kansen, omdat mensen zelf 
veel meer verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor hun oudedags voorziening. 
Voor ons is de uitdaging om te zorgen dat 
mensen hun financiële toekomst aan Aegon 
toevertrouwen, en in 2014 hebben meer 
klanten dan ooit dat gedaan.

De afgelopen twaalf maanden hebben we 
te maken gehad met een aantal externe 
uitdagingen, waarvan de effecten zich in 
de hele verzekeringssector doen voelen. 
De lage rente, vooral in de VS, Europa en 
Japan, was ongunstig voor ons. Weliswaar 
was er wereldwijd een lichte verbetering 
van de economische groei te zien, maar 
zeker niet overal. Daarnaast was er sprake 
van onzekerheid op de financiële markten, 
en die zal nog wel even aanhouden.

Qua wet- en regelgeving is er zowel 
nationaal als internationaal veel veranderd. 
Solvency II1 treedt op 1 januari 2016 in 
werking en kost het bedrijf veel tijd en werk. 
Er is meer aandacht voor bescherming van 
de klant, en dat sluit volledig aan bij ons 
eigen streven om een echt klantgericht 
bedrijf te worden dat zich meer verplaatst 
in en aansluiting zoekt bij zijn klanten.

Wat is er veranderd in het contact 
tussen Aegon en zijn klanten?
Vergeleken met nog maar enkele jaren 
geleden willen mensen hun zaken nu op een 
heel andere manier regelen, bij voorkeur 
online. Met behulp van nieuwe technologie 
kunnen we mensen de juiste producten en 
diensten aanbieden, maar kunnen we klanten 
ook informeren en voorlichten over hun 
financiële toekomst. Bijvoorbeeld met 
Mijn Aegon in Nederland, nieuwe online-
producten in Spanje en Turkije, en de 
Retirement Outlook-tool die in de VS door 
ruim een miljoen mensen wordt gebruikt. Dit 
soort contact met klanten is goed voor alle 
partijen. Klanten die beter geïnformeerd zijn, 
zijn eerder geneigd om na te denken over 

hun toekomst. Velen kiezen dan voor Aegon, 
wat voor ons als bedrijf uiteraard gunstig is.

Waarom is het voor Aegon zo belangrijk 
om een doel te hebben?
Ik ben absoluut van mening dat een bedrijf 
een doel moet hebben om te kunnen 
excelleren. De reden van ons bestaan is om 
mensen te helpen zelf verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is 
bepalend voor wat we doen en voor de manier 
waarop we dat doen. We verkopen niet 
zomaar producten en diensten; we helpen 
mensen op essentiële momenten in hun leven.

Dit doel vormt ook de inspiratiebron voor 
veel andere activiteiten. In onze markten 
krijgt iedereen met de vergrijzing te maken. 
Onze jaarlijkse Retirement Readiness Survey, 
die we in 2014 voor de derde keer hebben 
uitgevoerd, maakt mensen bewuster van de 
noodzaak om zaken te plannen en te regelen 
voor later. Ik weet niet hoeveel mensen 
weten dat dit een initiatief is van Aegon als 
ze erover lezen. Maar ik weet wel dat ons 
onderzoek mensen stimuleert om na te 
denken over hun financiële toekomst, en 
dat is iets waar we trots op mogen zijn.

Hoe ziet succes eruit voor Aegon?
Onze ambitie is om een leidende positie te 
krijgen op alle gekozen markten. Dat betekent 
niet dat we ook het grootste marktaandeel 
willen hebben. Het betekent wel dat we als 
bedrijf het vaakst worden aanbevolen, niet 
alleen door klanten maar ook door onze 
tussenpersonen en medewerkers.

We houden de voortgang bij met behulp 
van de Net Promoter Score (NPS) en de 
Employee Net Promoter Score (eNPS). 
Die geven namelijk een helderder beeld van 
‘aanbevolen worden’ en meten niet alleen 
de ‘tevredenheid’ van de klant of mede-
werker. Waarom is dat zo belangrijk? 
Voor alle sectoren geldt dat tevredenheid 
op zichzelf geen garantie is dat iemand een 
bedrijf aanbeveelt bij familie of vrienden. 
Daarvoor is een veel dieper gevoel van 
vertrouwen en respect nodig, en dat is 
precies wat we nastreven. Voor medewerkers 
geldt hetzelfde: zij zullen hun werkgever pas 
aanbevelen als ze zich echt gewaardeerd 
en betrokken voelen en trots zijn op de 
organisatie waar ze werken.

“ De uitdaging is te 
zorgen dat mensen hun 
financiële toekomst aan 
Aegon toevertrouwen, 
en in 2014 hebben 
meer klanten dan ooit 
dat gedaan.”

16.000
Afgelopen jaar hebben we 16.000 
mensen in 15 landen over de hele 
wereld gevraagd hoe zij pensioen 
opbouwen. De uitkomsten van 
onze Retirement Readiness Survey 
zijn te vinden op aegon.com.

3,7 miljoen

2,7 miljoen

1,8 miljoen

Deelnemers 
pensioenplannen

Pensioenplannen
In onze drie belangrijkste markten, 
de VS, Nederland en het VK, beheren 
wij de pensioenen voor bijna acht 
miljoen pensioengerechtigden.

1 Zie pagina 16 en 17.
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Ons senior 
management

In het Management Committee zitten de leden van de Management Board 
en andere senior managers uit de organisatie. Zowel het Committee als 
de Board wordt voorgezeten door onze CEO, Alex Wynaendts.
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Van links naar rechts: 
Marco Keim (CEO, Aegon Nederland), Darryl Button (CFO, Aegon N.V.), Gábor Kepecs (CEO, Aegon Centraal- 
en Oost-Europa), Brenda Clancy (Global Chief Technology Officer), Alex Wynaendts (CEO, Aegon N.V.), 
Mark Mullin (CEO, Aegon Americas), Sarah Russel (CEO, Aegon Asset Management), Marc van Weede 
(Global Head of Strategy & Sustainability), Douglas Henck (CEO, Aegon Asia), Adrian Grace (CEO, Aegon UK), 
Carla Mahieu (Global Head of Human Resources), Tom Grondin (Chief Risk Officer, Aegon N.V.) 
en Michiel van Katwijk (CFO, Aegon Americas).

De biografieën van de leden van ons senior management zijn te vinden op pagina 52 en 53.
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Deze zaken hebben niet alleen invloed op 
onze activiteiten, resultaten en reputatie, 
maar ook op ons vermogen om waarde te 
blijven creëren voor onze stakeholders.

Het vaststellen van deze materiële thema’s 
is om diverse redenen zinvol. Bijvoorbeeld bij 
het uitzetten van een strategische koers voor 
de langere termijn en bij het beheersen van 
risico’s en benutten van kansen. Ook hebben 
wij zo meer inzicht in de relaties met onze 
stakeholders – waarbij de wederzijdse 
belangen kunnen samenvallen maar soms 
ook uiteen kunnen lopen. Deze materiële 
thema’s liggen ten grondslag aan deze 
Review en zijn als zodanig van belang voor 
een goede verantwoording.

Management Board 
verklaring betreffende 
materiële thema’s 
en doelgroepen

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest om vast 
te stellen wat de belangrijkste ofwel materiële thema’s 
zijn voor Aegon. Dat zijn de onderwerpen waarvan wij 
als Management Board denken dat zij in ieder geval de 
komende drie tot vijf jaar bepalend zijn voor de toekomst 
van ons bedrijf.

Deze Review – het vierde geïntegreerde 
jaaroverzicht van Aegon – is bedoeld voor 
alle stakeholders: klanten, medewerkers, 
zakenpartners, beleggers en de rest van 
de samenleving. Met deze Review willen 
wij een helder en correct beeld geven van 
de omgeving waarin wij opereren. Daarnaast 
willen we aan beleggers laten zien hoe 
belangrijk goede prestaties op de aspecten 
milieu, maatschappij en governance zijn 
om duurzame financiële waarde te 
kunnen creëren. 

Aegon Management Board

“ Dit zijn de onderwerpen 
die bepalend zijn voor  
de toekomst 
van Aegon.”

12 Aegon in 2014
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De omgeving 
waarin wij 
opereren
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De omgeving 
waarin wij 
opereren 

In het eerste deel van deze Review bekijken we hoe onze omgeving verandert. 
We gaan in op de vijf belangrijkste trends waar Aegon en de financiële sector 
als geheel op dit moment mee te maken hebben. We bespreken zowel de kansen 
als de risico’s en leggen uit hoe wij daar als bedrijf mee omgaan.

Demografische 
veranderingen

Meer 
regelgeving 

Nieuwe 
technologieLage rente

Strengere 
kapitaaleisen

De nieuwe kapitaaleisen moeten de consument 
beter beschermen, maar nog niet alles is duidelijk.

Mensen leven langer – 
maar de jongere 
generaties brengen 
een verandering 
teweeg in de wijze 
waarop financiële 
producten worden 
gekocht en verkocht.

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

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

In veel van onze 
markten zien we 
een aanzienlijke 
toename van de 
regelgeving voor 
de financiële sector.

14 Aegon in 2014



De omgeving waarin wij opereren

De kerntrends 
Het vaststellen van materiële thema’s 
neemt een belangrijke plaats in binnen 
onze verslaggeving. Het is een van de 
uitgangspunten in de richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative. Bovendien helpt 
het ons om de verslaggeving toe te spitsen 
op wat belangrijk is, voor onszelf en voor 
onze stakeholders. Wij hanteren een heel 
eenvoudige definitie: materiële thema’s 
zijn onderwerpen waarvan wij denken dat 
ze op de lange termijn aanzienlijke invloed 
zullen hebben op onze winstgevendheid, 
activiteiten en reputatie. Om deze thema’s 
vast te stellen, gebruiken we zowel interne 
als externe input. We luisteren naar wat 

Gebaseerd op enquêtes die in november en december 2014 zijn gehouden onder belangrijke stakeholders en leden van het Management Committee. Hun is gevraagd 
om het belang van deze onderwerpen aan te geven op een schaal van 1 tot en met 10 (met 10 als belangrijkste). De grootte van iedere cirkel geeft aan door hoeveel 
respondenten het betreffende onderwerp als ‘materieel’ is aangemerkt. Het ‘beïnvloedingsvermogen’ is door Aegon zelf bepaald (zie onderstaande schaal).

Mate van belang voor Aegon
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Maatschappelijke 
en milieueffecten 
van beleggingen

Vertrouwen van publiek

Demografische 
veranderingen

Meer regelgeving 

Geeft kerntrend aan

Strengere 
kapitaaleisen

Nieuwe 
technologieën

Lage  
rente

Economische 
en financiële 
onzekerheid

Meer concurrentie

Verantwoord 
belasting-
gedrag

Klantenservice en 
productprestaties

Betrokkenheid 
medewerkers

Veranderende 
distributie-
patronen

Belang van 
solvabiliteitsratings

Transparantie

Interne 
risicocultuur

Marktgedrag

Bedrijfsreorganisatie
Klimaatverandering

1 Zie respectievelijk pagina 30 en 32.

Directe controle

Aegon heeft hier volledige 
controle over.

Gedeelde controle

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

Sterke invloed

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

Enige invloed

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

Geen invloed

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

Mogelijkheid om te sturen of te beïnvloeden

stakeholders in onze markten te zeggen 
hebben. Houden bij waarover in de pers en 
op sociale media wordt gediscussieerd. We 
organiseren een enquête onder een aantal 
belangrijke stakeholders, die onpartijdig 
wordt uitgevoerd door het onafhankelijke 
bureau Steward Redqueen en vragen 
deze stakeholders naar hun mening over 
diverse onderwerpen, zoals verantwoord 
belastinggedrag, gegevensbescherming, 
betrokkenheid van medewerkers, de opkomst 
van nieuwe technologieën e.d. Daarna 
vragen wij ons senior management om 
hetzelfde te doen. Vervolgens wordt ons 
‘beïnvloedingsvermogen’ bepaald en op basis 

daarvan wordt een ‘materialiteitsmatrix’ 
samengesteld (zie onder). Deze matrix vormt 
het uitgangspunt voor onze verslaggeving 
en wordt zowel door de Management Board 
als door onze externe accountant, PwC, 
gecontroleerd. Uit de matrix zijn zeven 
materiële thema’s naar voren gekomen. 
Twee daarvan (service aan de klant en 
betrokkenheid van medewerkers) komen 
elders in dit verslag uitgebreid aan bod1. 
De overige vijf hebben wij aangemerkt als 
onze kerntrends. Op de volgende pagina’s 
komen deze één voor één aan bod.

Gegevens-
bescherming
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Waar zien we 
kansen en bedreigingen?

De afgelopen jaren is er heel wat wet- en regelgeving bijgekomen, deels naar aanleiding van de financiële 
crisis, omdat de toezichthouders de consument beter willen beschermen. Ook is er nieuwe wetgeving op 
het gebied van belastingen en gegevensbescherming. In sommige van onze markten gaan de veranderingen 
nog veel verder. In het Verenigd Koninkrijk zijn ongekende hervormingen gaande, waardoor belemmeringen 
wegvallen en spaarders meer keuze krijgen. En in Nederland, Hongarije en het VK, mogen er voor 
bepaalde producten geen provisies meer worden betaald aan tussenpersonen. Dat is een hele stap voor 
een branche die vaak steunt op de verkoop via tussenpersonen. Ook in de VS is er veel veranderd in de 
financiële regelgeving als gevolg van de Dodd-Frank Act.

Meer 
regelgeving 
voor de 
financiële 
sector

Wat is de trend?

We weten dat de wereldbevolking steeds ouder wordt. Halverwege deze eeuw zullen er wereldwijd bijna 
1,5 miljard 65-plussers zijn, waarvan ruim een kwart boven de 80. De vergrijzing heeft invloed op ons 
leven, op onze manier van werken en ontspannen, op de inrichting van onze steden en op de manier 
waarop we tegen ons pensioen aankijken. En als we het over pensioen hebben, dan worden we steeds 
flexibeler. Steeds minder mensen verwachten dat ze op hun 65e met pensioen kunnen. We zien ons 
pensioen als een tijd voor familie, reizen en nieuwe bezigheden. Tegelijkertijd groeien jongere generaties 
op in een heel andere wereld – waar meer economische en financiële onzekerheid heerst en waar werk 
en privéleven volledig zijn veranderd onder invloed van de digitalisering.

Vergrijzing en 
demografische 
veranderingen

1 Bron: PwC (FS Viewpoint, Life insurance is sold and not bought – but for how long? februari 2013).

De laatste jaren is de online financiële dienstverlening enorm gegroeid. De verzekeringssector als geheel 
loopt nog achter op de banken, maar die achterstand wordt kleiner. Uit onderzoek blijkt dat internet al 
in acht van de tien gevallen een rol speelt bij de aankoop van levensverzekeringen1. Klanten willen steeds 
meer online doen. Ze willen kosten en opbrengsten kunnen vergelijken. Uiteindelijk willen ze levens-
verzekeringen en pensioenen op dezelfde manier kunnen kopen als andere producten en diensten. 

Toenemend 
belang van 
nieuwe 
technologie

Begin 2016 gaan er voor verzekeraars nieuwe kapitaaleisen gelden in de Europese Unie. Dit wordt de 
grootste verandering sinds 1973, toen het huidige regime werd ingevoerd. De nieuwe regels, bekend als 
Solvency II, moeten de consument meer bescherming bieden en de kans kleiner maken dat verzekeraars 
‘omvallen’. De hoeveelheid kapitaal die verzekeraars moeten aanhouden, wordt gekoppeld aan de risico’s 
die ze nemen. De toezichthouders leggen de lat hoog: verzekeraars zullen moeten aantonen dat ze over 
voldoende kapitaal beschikken om hun verplichtingen ten opzichte van hun klanten na te komen, zelfs 
in een ernstig stress-scenario.

Strengere 
 kapitaaleisen  
voor de  
verzekerings- 
sector

De rente is tijdens de financiële crisis scherp gedaald tot een historisch dieptepunt en heeft zich in de 
zeven jaar daarna ook niet hersteld. De achterliggende oorzaak is uiteraard de achterblijvende economische 
groei. Om de groei te stimuleren, hebben centrale banken wereldwijd de rente verlaagd. De Amerikaanse 
economie vertoont inmiddels tekenen van herstel, wat aanleiding kan zijn voor een geleidelijke 
aanscherping van het Amerikaanse monetaire beleid. De eurozone blijft echter stagneren en zelfs in 
opkomende economieën als China, India en Brazilië is de groei afgezwakt. Dit alles kan een belemmering 
vormen voor toekomstige rentestijgingen. Zelf gaat Aegon ervan uit dat de rente weer omhoog zal gaan, 
zij het langzaam. 

Aanhoudend 
lage rente
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Aegon is voorstander van Solvency II. Als de nieuwe regels goed worden 
toegepast, wordt de consument naar onze verwachting beter beschermd en 
kunnen risico beheer en ondernemingsbestuur binnen de sector worden verbeterd. 
Eén jaar voor de invoering is er echter nog op veel punten onzekerheid. De meeste 
grote verzekeraars willen bijvoorbeeld interne risicomodellen gebruiken. Die zullen 
door de toezichthouder moeten worden goedgekeurd. Hoe bedrijven buiten 
Europa hierin  worden opgenomen, is nog niet duidelijk (maar wel zeer relevant 
voor Aegon, dat actief is in de VS, Azië en Latijns-Amerika). De nieuwe regels 
kunnen ook invloed hebben op de beleggingskeuzes die we maken en de soorten 
producten en diensten die we ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen hierdoor ook de 
solvabiliteitsratio’s  gevoeliger worden voor bewegingen op de financiële markten.

We liggen op schema met de invoering van Solvency II. Een paar jaar geleden zijn 
we overgestapt op een risicomanagementsysteem dat aan de nieuwe regels 
voldoet. Sindsdien zijn we hard bezig om dit nieuwe systeem ook in onze interne 
processen door te voeren. Als bedrijf hebben we een helder, duidelijk omschreven 
risicobeheersingskader dat in alle geledingen van de organisatie is terug te vinden. 
Het senior management is verantwoordelijk voor het bepalen van onze risico-
bereidheid, terwijl de afdeling Internal Audit en de Raad van Commissarissen onaf-
hankelijk controleren of het risicomanagementsysteem naar behoren functioneert.

Wij opereren in een sterk gereguleerde sector. Daardoor kunnen veranderingen in 
wet- en regelgeving – bijvoorbeeld op belastinggebied of in de regelgeving voor 
spaartegoeden – een fors effect hebben op onze productprijzen en verkoop-
methoden, het risicobeheer en zelfs op de organisatie van ons bedrijf. Veranderingen 
kunnen nieuwe concurrentie opleveren, maar kunnen ook toegang geven tot nieuwe 
markten of invloed hebben op de rol van de verzekeringssector als verstrekker van 
lang vermogen binnen de economie. In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld de 
pensioenmarkt geliberaliseerd, terwijl in Nederland de banken meer langlopende 
spaarproducten zijn gaan verkopen als gevolg van veranderingen in de regelgeving.

We passen ons aan. In het VK hebben we geanticipeerd op veranderingen in 
de regelgeving door ons meer te gaan richten op pensioen regelingen via de 
werkgever en op het toenemende aantal klanten dat geen behoefte meer heeft 
aan een financieel adviseur of tussenpersoon. We hebben met de overheid 
overlegd over wijzigingen in de pensioen- en andere regelgeving. Verder hebben 
we meer geïnvesteerd in activiteiten waar we echte groei zien; in de VS hebben 
we ons aanbod van beleggingsfondsen vergroot en de pensioenactiviteiten 
uitgebreid. Ook de distributie is uitgebreid, zowel direct aan de klant als via 
nieuwe samenwerkingsverbanden met banken en andere tussenpersonen.

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

De omgeving waarin wij opereren

Mensen leven langer dan ooit en moeten daarom zelf meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun pensioenopbouw. Een vergrijzende bevolking betekent dat we 
meer moeten uitbetalen aan pensioenen en andere uitkeringen, maar ook dat er 
meer vraag is naar de producten die wij aanbieden. Tegelijkertijd moeten we ook 
de jongere generaties, die anders omgaan met het beheer van hun financiën, 
zien te bereiken. Ook zullen we meer moeten investeren in nieuwe technologie, 
minder afhankelijk moeten worden van bepaalde oudere producten en zullen 
we nieuwe, aansprekende producten moeten ontwikkelen die online goed 
toegankelijk zijn. Om concurrerend te blijven, moeten we medewerkers uit 
jongere generaties aantrekken, nieuwe deskundigheid ontwikkelen en een 
moderne, ‘vernetwerkte’ werkomgeving bieden.

We hebben meer geld gestoken in producten zoals variable annuities, die niet 
alleen flexibiliteit bieden maar vooral ook een gegarandeerde uitkering. Verder is 
ons productassortiment uitgebreid en hebben we geïnvesteerd in de uitbouw van 
onze distributie, zowel online als offline. Op de werkvloer is er dankzij nieuwe 
technologie meer flexibiliteit mogelijk geworden. Meer medewerkers werken nu 
op afstand. Waar nodig zorgen we voor nieuwe deskundigheid, bijvoorbeeld op 
het gebied van digitale marketing en klantanalyse. We hebben ons onderzoek 
naar pensioentrends uitgebreid en in 2015 komt er een wereldwijd Aegon centrum 
voor pensioenonderzoek. Tot slot zijn er in Nederland maatregelen genomen – door 
middel van kapitaaltransacties die het langlevenrisico afdekken – om onze eigen 
financiële risico’s vanwege de gestegen levensverwachting te reduceren.

Als gevolg van nieuwe technologie gaan klanten anders tegen financiële diensten 
aan kijken. Producten moeten eenvoudig en begrijpelijk zijn en online of via een 
mobiel apparaat aangeschaft kunnen worden. Er kan meer direct worden verkocht 
aan de klant in plaats van via een tussenpersoon. Online kunnen we ook realtime-
informatie geven, waardoor klanten meer greep krijgen op hun financiën. Een hogere 
online verkoop betekent lagere kosten maar ook meer concurrentie, zowel van 
online-only aanbieders als van winkels die al over een klantenbestand beschikken. 
Concurrentie is vaak goed voor de consument, maar kan voor aanbieders als Aegon 
ook de prijzen en de marges onder druk zetten. Daardoor worden sommige 
producten ‘gecommoditiseerd’, wordt er scherper op prijs geconcurreerd en richten 
aanbieders zich meer op add-on-diensten, waarvoor apart betaald moet worden.

We investeren meer in online-diensten. Verschillende bedrijfsonderdelen hebben 
inmiddels nieuwe websites, apps en online-tools waarmee het makkelijker wordt 
voor klanten om hun financiën te beheren. Verder willen we ook meer producten 
online verkopen. Zo hebben we in China aansluiting gezocht bij de online retailer 
Tmall. En in de VK hebben we voor onze klanten onlangs een nieuw digitaal platform 
gelanceerd, Retiready. Tegelijkertijd investeren we in nieuwe bedrijfs modellen, 
zoals de internet bank Knab in Nederland. Ons corporate venture-fonds investeert 
in nieuwe financiële technologieën – van mobiele distributie tot nieuwe platforms 
voor financieel beheer. De groeiende digitalisering heeft bredere implicaties: de 
afstand tot onze klanten wordt kleiner. Daarom leggen we het accent meer op 
service, uitbreiding van de online-distributie en – waar mogelijk – prijsverlaging.

Waarom is een bedrijf als Aegon gevoelig voor lage rentestanden? Een lage rente 
heeft gevolgen voor onze omzet en onze winst. Bij een lagere rente zijn mensen 
minder geneigd om te sparen. Daarbij zal het rendement op onze beleggingen dalen. 
Die rendementen kunnen dan zelfs onvoldoende zijn om bepaalde minimumgaran-
ties aan klanten gestand te doen. Bij een lagere rente is het voor ons goedkoper om 
onze schulden af te lossen, maar is er ook een groter mismatch-risico, omdat wij 
dan moeten beleggen tegen een rente die lager ligt dan onze verplichtingen 
 vereisen. Een deel van het probleem is dat de lage rente al zo lang aanhoudt; de 
rente is sinds de jaren veertig van de vorige eeuw niet meer zó lang zó laag geweest.

Om de risico’s te beperken, zorgen we voor een optimale afstemming tussen onze 
activa en passiva, zowel qua looptijd als qua waarde. Dit wordt asset liability 
 management genoemd. Een belangrijk element binnen ons kapitaalbeheer. Ook is 
een verschuiving doorgevoerd waardoor naar verhouding een kleiner deel van het 
 resultaat uit rentespreads komt en een groter deel uit fees. We hebben onze 
producten bekeken en de verkoop van fixed annuities doelbewust verminderd, deels 
vanwege het bijbehorende renterisico. Daarnaast hebben we ons gewapend tegen 
een sterke rentestijging door een deel van de risico’s af te dekken. Bovendien hebben 
we de kans aangegrepen om schulden te herfinancieren tegen een lagere rente.
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Potentiële gevolgen voor 
onze financiële resultaten

Deze materiële thema’s hebben gevolgen voor de financiële resultaten van Aegon. 
Hieronder geven wij een overzicht van de mogelijke positieve of negatieve effecten 
op onze omzet, winst en kapitaalpositie. 

De omgeving waarin wij opereren

Omzet

  Door de vergrijzing zal de vraag naar pensioenen en andere langlopende spaarproducten toenemen. 
Er komen nieuwe markten bij in Azië, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa.

  Dankzij nieuwe technologie is er vaker contact met de klant. Daardoor leren verzekeraars hun klanten beter 
kennen, wat zou moeten leiden tot beter afgestemde producten en een meer consistente klantervaring.

  De vergrijzing, nieuwe technologie en veranderingen in de regelgeving kunnen nieuwe kansen opleveren, 
bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen, bestaande producten te verbeteren of nieuwe groepen 
klanten te bereiken.

  Vanwege de nieuwe technologie kunnen producten aangepast worden, zodat ze makkelijker te begrijpen zijn 
en geschikter zijn voor online of mobiele platforms.

  In sommige gevallen zouden veranderingen in de regelgeving kunnen leiden tot minder vraag naar bepaalde 
producten en diensten. Solvency II heeft ook gevolgen voor het soort producten dat kan worden aangeboden.

  De vraag vanuit de jongere consument kan afnemen als verzekeraars niet snel genoeg inspelen op 
veranderingen in klantgedrag.

Winst

  Een betere inzet van technologie kan resulteren in meer distributiecapaciteit en lagere operationele kosten. 
Ook de toegenomen vraag betekent in principe meer winst.

  Dankzij onze schaalgrootte en diversiteit zijn wij beter opgewassen tegen het steeds complexer wordende 
operationele klimaat.

  Door de nieuwe technologie is er een groter risico op ‘commoditisering’ en meer concurrentie. Dat kan zich 
vertalen in lagere prijzen en smallere marges. Sommige producten – en zelfs sommige markten – kunnen 
onrendabel worden. Producten moeten dan worden aangepast of wellicht uit de markt worden genomen.

  Vanwege de lage rente zal het rendement op bepaalde beleggingen dalen. De marges kunnen onder druk 
komen te staan, vooral bij producten met een gegarandeerd rendement.

Kapitaalpositie

  Bij een lage rente is het voor ons gemakkelijker en voordeliger om onze schulden af te bouwen.
  Veranderingen in de regelgeving en een lage rente kunnen een kans bieden om over te stappen op minder 

kapitaalintensieve producten.
  Solvency II zou meer evenwicht moeten brengen in het risico- en kapitaalmanagement.

  Solvency II betekent mogelijk hogere kapitaaleisen (de risicobuffers die we als verzekeraar moeten hebben), 
maar ook dat de solvabiliteitsratio’s gevoeliger worden voor bewegingen op de financiële markten en dat 
het lastiger wordt om te beleggen in langlopende activa, zoals infrastructuurprojecten.

  Vanwege nieuwe technologieën zal er meer moeten worden geïnvesteerd in online-distributie en 
de ontwikkeling van digitale expertise.

Operationele 
klimaat

•  Nieuwe technologieën en distributiemethoden zorgen voor een hechtere band met klanten en beter inzicht 
in hun behoeften. Verzekeraars zullen echter meer moeten investeren in kennis op nieuwe gebieden als 
digitale verkoop en klantanalyse.

• Veranderingen in de regelgeving kunnen beleggers en klanten onzeker maken. Tegelijkertijd kan de lage 
rente de winst drukken.

• Meer concurrentie kan resulteren in lagere prijzen en marges – maar betekent vaak ook meer keuze voor 
de klant.

• Vanwege de veranderingen in distributiepatronen en regelgeving zullen verzekeraars flexibel moeten zijn: 
we zullen de bestaande relaties met tussenpersonen moeten versterken en tegelijk moeten investeren in 
nieuwe – online en offline – verkoopkanalen. 
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“ Veranderingen in 
regelgeving legt  
druk op ons bedrijf,  
maar wij werken 
nauw samen met 
de toezichthouders 
om onze gezamenlijke 
doelstelling te  
bereiken: een goede  
uitkomst voor 
onze klanten.”

Amanda Bowe 
Director, Regulatory Risk (VK)

Meer regelgeving 
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Onze strategie
In de omgeving waarin wij actief zijn, vinden snelle veranderingen plaats. We hebben 
al besproken hoe we daar op inspelen. Maar hoe ziet onze strategie als geheel eruit?

Onze ambitie is helder: een leidende positie 
op alle gekozen markten. Dit betekent 
efficiënt zijn, middelen optimaal benutten en 
investeren in nieuwe groei. Maar vooral ook: 
dicht bij onze klanten staan. De juiste 
producten aanbieden, investeren in distributie 
en zorgen voor een optimale service aan 
de klant, zodat we mensen kunnen helpen 
met sparen en beleggen voor de toekomst. 
Bepalend is het doel dat we onszelf hebben 
gesteld: mensen helpen om zelf verant-
woordelijkheid te nemen voor hun financiële 
toekomst.

In de afgelopen jaren hebben we de kosten 
teruggebracht, de financiële risico’s verlaagd 
en hebben we miljarden euro’s aan kapitaal 
vrijgemaakt als buffer voor het geval dat de 
markt tegenzit. Ook hebben we alle activiteiten 
tegen het licht gehouden. We hebben vast- 
gesteld wat echt belangrijk voor ons is en 
wat niet. Bepaalde activiteiten die niet tot 
onze kernactiviteiten behoorden of onvol-
doende winst maakten, zijn verkocht en met 
andere zijn we gestopt. Sinds 2010 hebben 
we voor ruim € 3 miljard1 gedesinvesteerd. 
Zo hebben we in de VK Guardian Assurance 
verkocht en in de VS de herverzekerings-
activiteiten en de institutionele activiteiten 
aldaar afgebouwd. Vorig jaar is ook besloten 
om het levenbedrijf in Canada en ons belang in 
de joint venture met het Franse La Mondiale 
van de hand te doen. Eind 2014 ging 87% 
van ons kapitaal naar onze kernactiviteiten, 
want daar zien wij de beste groeikansen. 

Daarnaast hebben we onze producten onder 
de loep genomen. Met sommige zijn we 
 gestopt. De verkoop van fixed annuities in 
de VS is bijvoorbeeld doelbewust verminderd. 
Andere producten zijn in prijs of anderszins 
aangepast, zoals onze arbeidsongeschikt- 
heidsverzekering in Nederland en sommige 
universal life-producten in Azië en de VS. 

Optimize our portfolio
Investeren in activiteiten die een 
sterke groei en meer rendement 
bieden.

Strengthen customer loyalty
De dienstverlening verbeteren, 
ons productaanbod uitbreiden 
en investeren in nieuwe 
distributiekanalen.

Pursue operational excellence
Kosten verlagen, innovatie 
stimuleren en onze middelen 
beter benutten.

Empower our employees
Medewerkers de nodige 
instrumenten en training 
verschaffen om klanten van 
dienst te zijn en ook hun eigen 
professionele ambities te 
verwezenlijken.

Om minder afhankelijk te worden van risico- 
opslag (credit spreads), is het accent verlegd 
naar inkomsten uit fees. Dankzij deze 
aanpassingen zijn de financiële prestaties 
als geheel verbeterd. We zetten middelen 
efficiënter in, de operationele kosten zijn 
verlaagd en we hebben een sterke financiële 
positie opgebouwd, waardoor we goed 
kunnen inspelen op nieuwe groeikansen. 

Waar zien we die kansen?
Om te beginnen investeren we meer in onze 
groeimarkten, zoals pensioenen en bedrijfs- 
spaarregelingen. Daarnaast zetten we in op 
de at retirement-markt in de VS, Nederland 
en het VK. Er is sprake van sterke groei, in de 
VS bijvoorbeeld in pensioenen, aanvullende 
ziektekostenverzekeringen en variable 
annuities. In Centraal- en Oost- Europa zijn we 
vanwege wetswijzigingen grotendeels aan het 
overschakelen van pensioenen en unit-linked 
producten naar inkomens beschermings-
producten. Ook bouwen we de distributie uit, 
zowel via traditionele kanalen zoals banken 
en financiële tussenpersonen, als via nieuwe 
digitale technologie. Er zijn nieuwe websites, 
online-platforms en apps gelanceerd. In India 
hebben we nu bijna een kwart van de online-
levensverzekeringsmarkt in handen. We zijn 
gaan samenwerken met banken, zoals 
Barclays in het VK en Banco Santander in 
Spanje en Portugal. Waar mogelijk zetten we 
nieuwe agenten en andere tussen personen 
in. We breiden de distributie via werkgevers 
uit door middel van bedrijfs pensioen-
regelingen. In Centraal- en Oost-Europa 
investeren we extra in ons netwerk van eigen 
agenten. Mede dankzij investe ringen in 
nieuwe distributiekanalen is in de VS de 
verkoop van zowel variable annuities als 
beleggingsfondsen gestegen. 

De kern van onze strategie is dat de klant 
centraal moet staan. Dat betekent inzetten 

op klantloyaliteit, producten aanbieden die 
aan ieders (ook onze eigen) verwachtingen 
voldoen en een uitstekende service bieden. 
Op deze terreinen heeft Aegon positieve 
veranderingen doorgevoerd. We houden ons 
aan de normen voor marktgedrag, waarbij 
de nadruk ligt op een eerlijke behandeling van 
de klant en het verstrekken van ‘duidelijke, 
passende informatie’. Ook hebben we de 
Net Promoter Score ingevoerd om de klant- 
loyaliteit te meten en mogelijke verbeter- 
punten vast te stellen. We boeken vooruit-
gang, maar beseffen ook dat er nog een 
lange weg te gaan is: service en klantloyaliteit 
blijven de komende jaren centraal staan in 
onze strategie. 

1 Dit cijfer omvat desinvesteringen in Canada en Frankrijk, die pas in 2015 worden verwacht.

Strategische doelstellingen
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Onze strategie

“ Onze ambitie 
is heel helder: 
een leidende positie op 
alle gekozen markten.”

Vorig jaar hebben we twee divisies in 
de VS samengevoegd tot één nieuw 
bedrijf, Investments & Retirement (I&R), 
zodat al onze pensioenproducten en 
beleggingsfondsen zich nu onder 
één dak bevinden. De nieuwe divisie 
bedient ruim vijf miljoen Amerikaanse 
klanten en beheert ruim 280 miljard 
dollar aan spaartegoeden en 
beleggingen. Het doel is om het 
voor klanten gemakkelijker te maken. 
I&R biedt hun een groot assortiment 
producten. Ook voor onszelf wordt 
het gemakkelijker. Het aantal divisies 
in de VS is in enkele jaren teruggebracht, 
waardoor de kosten zijn gedaald en 
de efficiency is verbeterd.

Ons bedrijfsmodel
Levensverzekeringen en pensioenen

Klanten doen stortingen of betalen premies, die wij zo beleggen dat 
de verwachte uitkeringen te zijner tijd kunnen worden uitbetaald. 
Bij veel van onze producten ontvangen we het geld gespreid over 

meerdere jaren, terwijl de marketing- en verkoopkosten doorgaans 
eenmalig zijn. Daarom worden deze kosten opgenomen in 

onze balans en over meerdere jaren afgeschreven.

Wij verkopen onze producten rechtstreeks aan de klant of via banken en 
andere financiële tussenpersonen. Deze tussenpersonen ontvangen daarvoor 

gewoonlijk een vergoeding van ons of van de klant. Als verzekerings-
maatschappij zorgen wij dat de risico’s van onze producten en diensten 

beheersbaar zijn en dat we voldoende reserves hebben om 
onze uitkeringsverplichtingen na te komen.

Producten als pensioenen en lijfrentes vallen op een gegeven 
moment vrij. Bij een levensverzekering gebeurt dat op het moment 
dat er een claim wordt ingediend. Begunstigden ontvangen meestal 

een uitkering ineens of periodieke uitkeringen gedurende 
een bepaalde periode.

De klant

Verkoop en distributie

Opbouwfase

Uitkeringsfase

Twee miljoen
We hebben de samenwerking met 
Banco Santander uitgebreid naar 
Portugal, waarmee we toegang krijgen 
tot twee miljoen nieuwe klanten.

We gaan uit van de klant. We denken na over hun wensen – en over wat 
ze de komende jaren nodig hebben om hun financiële toekomst veilig te 

stellen. Op basis van die informatie ontwikkelen we producten en diensten. 
De prijzen daarvan zijn afhankelijk van de potentiële risico’s en andere 

factoren, zoals de ontwikkelingen op de financiële markt en 
de demografische veranderingen. Veel van onze producten 

hebben immers een zeer lange looptijd.
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Onze ambities en doelstellingen
Wat zijn onze doelstellingen?
Een leidende positie op onze gekozen 
markten betekent voor ons niet dat we ook 
de grootste moeten zijn. Wel willen we door 
onze klanten het vaakst worden aanbevolen. 

Ook willen we de favoriete werkgever 
zijn binnen onze sector. Immers, hoe 
gemotiveerder en betrokkener onze 
medewerkers zijn, hoe beter de service 
aan onze klanten. In 2010 is deze ambitie 

uitgewerkt in vier strategische doel stellingen, 
met daarnaast duidelijke prestatie- indicatoren 
en een reeks financiële doelstellingen. Wat is 
nu, bijna vijf jaar later, de stand van zaken?

Strategische 
 doelstellingen

Optimize our 
portfolio

Strengthen  
customer loyalty

Pursue operational 
excellence

Empower  
our employees

Wat houdt deze 
doelstelling in?

Investeren in activiteiten  
die een sterke groei en meer 
rendement bieden.

De dienstverlening 
verbeteren, ons product-
aanbod uitbreiden en 
investeren in nieuwe 
distributiekanalen.

Kosten verlagen, innovatie 
stimuleren en onze 
middelen beter benutten.

Medewerkers de nodige 
instrumenten en training 
verschaffen om klanten van 
dienst te zijn en ook hun 
eigen professionele ambities 
te verwezenlijken.

Welke prestatie-
indicatoren gebruiken we?

• % resultaat uit fees
•  % verkopen direct 

aan klant1

•  % Aegon-bedrijven dat de 
Net Promoter Score (NPS) 
gebruikt om klant-
loyaliteit te meten

•  NPS-resultaat 
(t.o.v. branchegenoten)

•  Verhouding kosten/activa
•  Verhouding kosten/winst

•   Engagement-score 
medewerkers

•  Enablement-score 
medewerkers

Waarom deze indicatoren? 
Wat is de samenhang met 
onze materiële thema’s?

We willen meer evenwicht 
in ons resultaat. We willen 
een groter deel van ons 
resultaat behalen uit fees 
en minder afhankelijk 
worden van risico-opslag 
(credit spreads).

Een van onze materiële 
thema’s is service en 
product prestaties. Aan de 
hand van de NPS kunnen we 
zowel onze producten als 
onze service verbeteren en 
zodoende inspelen op de 
veranderingen in de markt 
en ervoor zorgen dat klanten 
langer bij ons blijven.

We willen de efficiency 
verbeteren; met deze ratio’s 
kunnen we de voortgang 
beter bijhouden. Meer 
efficiency betekent dat 
we ons sneller kunnen 
aanpassen aan de groeiende 
concurrentie en de strengere 
regelgeving voor de 
financiële sector.

Betrokkenheid van 
medewerkers is ook een 
van onze kernthema’s. 
We willen deze versterken, 
want meestal geldt: 
hoe gemotiveerder de 
medewerkers, hoe beter 
de service.

Om welke materiële 
thema’s gaat het?

•   Aanhoudend lage rente
•  Strengere kapitaaleisen
•  Meer gebruik van nieuwe 

technologie

•  Service en product-
prestaties

•  Demografische 
veranderingen

•  Meer gebruik van 
nieuwe technologie

•  Meer gebruik van 
nieuwe technologie 

•  Meer regelgeving 

•  Betrokkenheid 
medewerkers

Hoe hebben we het 
in 2014 gedaan?

Het doel is om het resultaat 
uit fee-activiteiten in 2015 
te verdubbelen naar 30%-
35% van het onderliggend 
resultaat vóór belastingen. 
In 2014 zaten we op 39%, 
dus we liggen voor op 
schema. De directe 
verkoop1 – online, via eigen 
agenten en door middel 
van affinity- en worksite-
marketing – vormde 
afgelopen jaar 21% van 
de totale omzet, tegen 12% 
in 2013.

Van onze bedrijfsonderdelen 
gebruikt nu 99%2 de NPS 
om de klantloyaliteit te 
meten. Wij vergelijken onze 
score met die van branche-
genoten. Om het ‘meest 
aanbevolen’ te worden, 
willen we op elk van onze 
gekozen markten bij de 
bovenste 25% horen. De 
meeste gebenchmarkte 
bedrijfsonderdelen scoorden 
in het tweede of derde 
kwartiel. Afgelopen jaar is in 
veel opzichten vooruitgang 
geboekt, maar we zijn er 
nog niet. Zie pagina 31 
voor meer informatie.

Op dit gebied hebben we 
geen target, maar streven 
we naar een jaarlijkse 
verbetering. In 2014 
verbeterde de verhouding 
kosten/winst licht naar 
58%3 (ten opzichte van 
59% vorig jaar). De 
verhouding kosten/vermogen 
bleef stabiel op 0,6%.

De afgelopen drie jaar zijn 
onze totale medewerker 
engagement-scores, 
gestaag verbeterd. Uit onze 
laatste enquête, die eerder 
dit jaar is uitgevoerd, blijkt 
dat we het zelfs beter doen 
dan de best presterende 
bedrijven uit andere 
sectoren (zie pagina 33). 
In de meest recente 
enquête gaf 75% van de 
medewerkers aan dat ze 
Aegon als werkgever zouden 
aanbevelen.

1 Gebaseerd op gebudgetteerde omzet.
2 Gewogen naar IFRS-vermogen.
3 Aangepast aan wijzigingen in onze modellen en veronderstellingen. Zonder deze aanpassingen zou de verhouding kosten / winst op 61% zijn uitgekomen.

22 Aegon in 2014

Onze ambities en doelstellingen



Onze strategie

1 Na aanpassing voor markteffecten.

En onze financiële doelstellingen?

Doelstelling Realisatie 2014

Rendement op eigen vermogen 
van 10-12% in 2015.

Toename onderliggend resultaat 
vóór belastingen tussen 2012 en 2015 
naar gemiddeld 7-10% per jaar.

Toename operationele vrije kasstroom 
in 2015 naar € 1,3 à 1,6 miljard1 per jaar.

Vorig jaar was het rendement op eigen vermogen 7,8%, lager dan we hadden gehoopt, 
voornamelijk als gevolg van de invloed van de lage rentestanden, aanpassingen in 
onze modellen en veronderstellingen en lagere opbrengsten van een aantal van onze 
activiteiten, inclusief die waar we met de verkoop zijn gestopt.

In 2014 bedroeg onze operationele vrije kasstroom – na aanpassing voor 
markteffecten en eenmalige posten – € 1,2 miljard, net onder onze doelstelling.

In het afgelopen paar jaar is het onderliggend resultaat vóór belastingen stabiel 
gebleven; in 2014 was de winst net iets lager dan € 1,9 miljard, 6% lager dan in 2012. 
Afgelopen jaar werd de winst vooral beïnvloed door de lage rentestanden en 
aanpassingen in onze modellen en economische veronderstellingen.

Onze ratings
Ratings zijn erg belangrijk in onze bedrijfstak. 
Ze vormen een maatstaf voor onze financiële 
kracht – en voor ons vermogen om aan 
claims en andere verplichtingen te voldoen. 
Een solide rating betekent dat klanten en 
anderen ons als een betrouwbare partner 

kunnen beschouwen. Wij worden beoordeeld 
door drie grote ratingbureaus: Standard & 
Poor’s, Moody’s en Fitch. Ons doel is om over 
voldoende kapitaal te beschikken om een 
AA-rating te behouden. Deze doelstelling 
is verwerkt in ons kapitaalbeleid. 

Onze solvabiliteitsratings 
Standard & Poor’s

(eind december 2014)

Aegon N.V.
A - Stable

Aegon USA
AA - Stable

Aegon  
Nederland
AA - Stable

Aegon UK
A+ - Stable
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Potentieel ontsluiten
Aegon ontvouwt een nieuwe strategie, 
Unlocking the Global Potential. Deze moet 
meer samenhang brengen tussen de diverse 
bedrijfsonderdelen en ervoor zorgen dat de 
middelen concernbreed beter worden benut.

Overheidssteun
Aegon ontvangt € 3 miljard steun van 
de Nederlandse overheid in het kader van 
een breder programma om banken en 
verzekeraars door de ergste financiële crisis 
van de afgelopen decennia heen te helpen. 

Crisismaatregelen
In reactie op de crisis concentreert Aegon 
zijn kortetermijnstrategie op drie prioriteiten: 
Capital, Costs en Contingency. Met deze 3C’s 
wil Aegon de kosten en de risico’s verlagen 
en meer kapitaal vrijmaken. Aegon bouwt 
zijn institutionele spread-based activiteiten 
in de VS af. 

Nieuwe ambitie
CEO Alex Wynaendts formuleert een nieuwe 
ambitie voor Aegon: een leidende positie 
op alle gekozen markten. Intussen worden 
op de belangrijkste markten van Aegon 
– de VS, Nederland en het VK – de kosten 
verder teruggebracht.

Tegelijkertijd kondigt Aegon plannen 
aan om de herverzekeringstak te verkopen 
en het accent sterker te leggen op 
twee groeigebieden: at retirement 
en workplace savings. 

Aflossing staatssteun
Eerder dan gepland betaalt Aegon de 
Nederlandse overheidssteun volledig terug. 
De terugbetaling, inclusief premie en rente, 
bedraagt bijna € 4,1 miljard. Aegon 
presenteert ook ambitieuze financiële 
doelstellingen en nieuwe uitgangspunten 
voor een eerlijke behandeling van klanten.Groeimarkten

Aegon investeert meer in groeimarkten 
en in een betere distributie en sluit 
een distributieovereenkomst met 
Banco Santander in Spanje.

Campagne
Transamerica lanceert in de VS 
de campagne Tomorrow Makers,  
met de slogan Transform Tomorrow. 

Nieuwe technologie
Aegon gaat meer investeren in nieuwe 
technologie – als onderdeel van het streven 
om dichter bij de klant te komen. Aegon 
lanceert nieuwe websites, platforms, apps en 
andere online-tools bij de bedrijfsonderdelen 
in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië.Groeimogelijkheden

Aegon gaat door met herstructureren, 
bereikt overeenkomst over de verkoop van 
de activiteiten in Canada en gaat gesprekken 
aan over nieuwe samenwerkingsverbanden 
in China en Frankrijk.

Onze strategie sinds 2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Onze strategie 
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“ Technologie biedt 
echte kansen. 
We komen veel 
dichter bij de mensen 
te staan waar het om 
gaat – onze klanten.”

Brenda Clancy 

Global Chief Technology Officer

Nieuwe technologieën
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Onderliggend resultaat 
vóór belastingen 
per productgroep
(In € miljoenen)

Onderliggend resultaat 
vóór belastingen per 
rapportage-eenheid 
(In € miljoenen)

Omzet per bron
(In € miljoenen)
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Premies
Opbrengst beleggingen
Vergoedingen en provisies
Overige

Onze strategie

We hebben drie belangrijke bronnen van 
inkomsten: vergoedingen en provisies, de 
opbrengst van beleggingen en – met name – 
de premies die onze polishouders betalen. 
Daarnaast hebben we inkomsten uit financiële 
transacties, die echter van jaar tot jaar varië-
ren, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Tegenover deze inkomsten staan uiteraard 
kosten. Voor ongeveer 90% zijn dat claims 
en uitkeringen die wij aan onze klanten 
betalen. Verder hebben we onze eigen 
operationele kosten en betalen we provisies 
aan tussenpersonen. Ook moeten we soms 
afboekingen doen wanneer we denken dat 
een belegging minder waard is geworden.

Voordat we de nettowinst kunnen vast  stel len, 
moeten we nog twee andere factoren in aan-
merking nemen. Ten eerste bepalen de alge-
mene verslaggevingsregels dat verande ringen 
in de waarde van bepaalde beleggingen in 
de boeken moeten worden verantwoord. 
Afhankelijk van de situatie op de financiële 
markt kan daarbij sprake zijn van winst of 

Hoe verdienen we 
ons geld?

 Hoe hebben we in 2014  
financieel gepresteerd?
De afgelopen jaren is ons resultaat aanzien lijk 
verbeterd. Ondanks moeilijke omstandig-
heden, zoals de aanhoudend lage rente en 
onrust op de financiële markten, konden we 
vorig jaar opnieuw solide cijfers rapporteren. 
• De verkoop steeg met bijna 20% naar 

€ 8,6 miljard als gevolg van de uitbreiding 
van de distributie in de VS, Europa en Azië. 
De bruto-stortingen stegen met 25% tot 
iets meer dan € 55 miljard, vooral dankzij 
groei in pensioenen, variable annuities 
en vermogensbeheer in de VS.

• Ondanks de groei bleven onze kosten, 
inclusief provisiebetalingen aan tussen-
personen, min of meer stabiel op 
€ 5,9 miljard. De afgelopen jaren hebben 

verlies. Gezien de omvang van onze beleg-
gingen kan het om een aanzienlijk bedrag gaan.

Voorts betalen we over onze winst vennoot-
schapsbelasting. De winst- en verliesrekening 
laat het geschatte bedrag aan belastingen 
over het betreffende boekjaar zien. Dat is 
niet het bedrag dat we daadwerkelijk betalen. 
Daarin kunnen namelijk, naast de winst-
belasting over het verslagjaar, ook betalingen 
uit andere jaren zitten. Daarnaast worden 
sommige belastingposten niet in de winst- en 
verliesrekening opgenomen, maar rechtstreeks 
in het vermogen.

Behalve de nettowinst publiceren we ook 
het onderliggend resultaat vóór belastingen. 
Dat is een belangrijke maatstaf1 voor de 
winstgevendheid, omdat factoren zoals 
belastingen, afboekingen, fair value items, 
verliezen of winsten op beleggingen hierin 
buiten beschouwing zijn gelaten. Wij zijn van 
mening dat het onderliggend resultaat vóór 
belastingen veel duidelijker weergeeft hoe 
onze activiteiten presteren.

we bezuinigd en één van onze prioriteiten 
is om zo efficiënt mogelijk te blijven.

• Het onderliggend resultaat vóór 
belastingen bedroeg bijna € 1,9 miljard, 
slechts 5% minder dan het voorgaande 
jaar. De nettowinst was 38% hoger, met 
name dankzij een hoger onderliggend 
resultaat, de terugloop van bijzondere 
waardeverminderingen en lagere 
verliezen op fair value items.

• Onze kapitaalpositie blijft sterk: in 
het afgelopen jaar is de leverage verder 
verbeterd, dat wil zeggen de verhouding 
tussen vreemd vermogen en eigen 
vermogen. Sinds 2011 is deze met 25% 
teruggebracht.

26 Aegon in 2014

1  Naast andere maatstaven voor winstgevendheid onder IFRS, zoals in ons Annual Report  
en Form 20-F opgenomen (zie aegon.com).

http://aegon.com/en/home/investors/annual-reports


Waarde  
creëren, 
waarde  
delen
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Waarde creëren en waarde delen…



Onze waardeketen is belangrijk. Die laat zien hoe wij waarde binnenhalen en op basis 
daarvan extra waarde creëren voor onze klanten en andere stakeholders. Op de volgende 
pagina’s gaan we nader in op onze waardeketen en de manieren waarop wij extra waarde 
creëren, niet alleen als aanbieder van financiële diensten maar ook als werkgever en als 
investeerder in lokale gemeenschappen. 

Het begint met kapitaal. 
Het benodigde kapitaal 
voor onze activiteiten 
ontvangen wij van 
aandeel- en obligatie-
houders die in ons 
willen beleggen.

Dat kapitaal zetten we in 
voor onze activiteiten, met 
name daar waar wij de 
beste vooruitzichten voor 
groei en rendement zien.

Wij hebben getalenteerde 
mensen in dienst en 
zorgen ervoor dat zij altijd 
over de nodige kennis, 
vaardigheden en 
apparatuur beschikken.

Wij gebruiken hun 
expertise voor de 
ontwikkeling, prijs-
stelling en verkoop van 
producten en diensten 
waar onze klanten 
behoefte aan hebben.

Waarde-  
keten
Aegon

Kapitaal

Beleggers Medewerkers

Talent

Waarde creëren, 
waarde delen
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Waarde creëren, waarde delen 

Als klanten onze 
producten kopen, 
vertrouwen ze geld aan 
ons toe. Dat beleggen wij  
verant woord, wij zorgen 
dat het zijn waarde 
behoudt en geleidelijk 
meer waard wordt.

Via onze producten 
beschermen we zaken 
die belangrijk zijn voor 
onze klanten; we beheer-
sen de risico’s voor hen 
en helpen hen met 
sparen en beleggen 
voor de toekomst.

De aanspraken van 
klanten uit onder meer 
lijfrentes, pensioenen en 
schade worden betaald uit 
de behaalde rendementen. 
Ook bieden wij onze 
medewerkers goede 
salarissen en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

We maken winst, die 
we aan onze beleggers 
uitkeren in de vorm van 
dividend. Ook doen 
we uitkeringen aan 
onze obligatiehouders 
in de vorm van coupons.

Tot slot leveren wij een 
bijdrage aan de samenleving, 
door belasting te betalen, 
producten en diensten in 
te kopen en in de lokale 
gemeenschappen te 
investeren.

Klanten

BeschermingVertrouwen Aanspraken Winst Samenleving

Overheid
Leveranciers

Lokale gemeenschappen
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Waarde creëren, waarde delen –  
als financiële dienstverlener
De klant centraal
Onze producten zijn grofweg te verdelen 
in drie categorieën: levensverzekeringen, 
pensioenen en vermogensbeheer. Met deze 
producten bieden wij klanten financiële 
zekerheid voor later. Het uiteindelijke doel 
is om te beschermen wat voor hen belangrijk 
is en om klanten te helpen met sparen en 
beleggen voor de toekomst. Wereldwijd 
hebben we miljoenen klanten – niet alleen 
individuele polishouders, maar ook zakelijke 
klanten en pensioen- en beleggingsfondsen.

We hebben veel gedaan om de klant centraal 
te stellen. Op grond van ons product-
ontwikkelings- en prijsbeleid kijken we eerst 
naar de waarde die nieuwe producten of 
diensten bieden voor de klant voordat ze 
goedgekeurd worden. Daarnaast hebben 
we minimumnormen ingevoerd voor 
marktgedrag. Het uitgangspunt is dat we 
klanten altijd eerlijk behandelen en dat we 
ons best doen om te zorgen dat producten 
en diensten precies zo functioneren als we 
de klant hebben verteld. Verder heeft 
klantloyaliteit een centrale plaats gekregen 
in onze strategie. Met behulp van de Net 
Promoter Score (NPS) meten we de klant-
loyaliteit binnen de gehele organisatie. 
De uitkomsten worden gebruikt om onze 
producten en service verder te verbeteren. 
Inmiddels hebben we de NPS verwerkt in 

onze doelstellingen en op sommige plaatsen 
ook in de beloningsstructuur, waardoor 
de belangen van leidinggevenden beter 
aansluiten bij die van de klanten. 

Ook hebben we meer geïnvesteerd in online-
distributie en klantonderzoek. Het schrif-
telijke communicatiemateriaal is vereen-
voudigd en we werken steeds meer met een 
single customer view, waardoor we veel 
sneller kunnen inspelen op veranderingen in 
de behoeften van klanten. Uiteindelijk gaat 
het erom dat we op het juiste moment het 
juiste product aan de juiste persoon 
verkopen, en dan ook nog tegen de (zowel 
voor de klant als voor ons) juiste prijs.

Producten, service en 
distributie verbeteren
We bieden uiteenlopende producten aan en 
werken met diverse distributiekanalen om 
alles zo eenvoudig en handig mogelijk te 
maken voor de klant. In de meeste markten 
verkopen we levensverzekeringen en 
pensioenen en daarnaast langlopende 
beleggingsproducten, zoals lijfrentes en 
beleggingsfondsen. In sommige landen biedt 
Aegon ook opstal- en inboedelverzekeringen, 
bancaire diensten en hypotheken aan.

De afgelopen jaren hebben we veel producten 
verbeterd. Sommige zijn in prijs of anderszins 

aangepast en met andere zijn we gestopt, 
grotendeels door de veranderingen in de 
markt, met name de lage rente. Daar waar 
wij behoeften en kansen zien, zijn nieuwe 
producten geïntroduceerd. In al onze 
 markten hanteren we gedegen procedures 
voor productgoedkeuring. Speciale teams 
waarborgen dat aan de wet- en regelgeving 
wordt voldaan. Binnen de onderneming is 
er een sterke samenhang tussen producten, 
prijsstelling en risicomanagement.

Als er problemen ontstaan met onze 
producten, zorgen we dat die worden opgelost. 
Bij terechte claims betalen we schade-
vergoeding. In sommige gevallen zijn klanten 
gecompenseerd voor de geleden verliezen. 
Zo hebben we in Nederland de afgelopen 
tien jaar ruim € 800 miljoen aan schade-
vergoedingen en verbeteringen betaald aan 
klanten met beleggings verzekeringen. Vorig 
jaar zijn we in Europa gestopt met Aegon 
Direct Marketing Services, omdat sommige 
producten daar gewoon niet aan de 
verwachtingen van ons en onze klanten 
voldeden. In Polen werken we aan een 
oplossing voor problemen met de afkoop-
kosten op een van onze beleggings producten.

We bieden niet overal ter wereld dezelfde 
producten aan, met name vanwege 
verschillen in de behoeften van klanten, 
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Waarde creëren als financiële dienstverlener

“ Onze producten 
vervullen een 
belangrijke 
maatschappelijke 
functie, omdat 
ze het spaargeld van 
klanten beschermen 
en voorzieningen bieden 
voor hun pensioen.”

Wij helpen mensen zowel tijdens hun werkzame leven 
als na hun pensionering.

Wij beschermen wat 
belangrijk is voor onze 
klanten: hun gezin, 
gezondheid en woning.

Producten
• Ziektekostenverzekering
• Levensverzekering
• Inboedelverzekering

Levensgebeurtenissen
• Geboorte
• Opleiding
• Een baan vinden
• Een huis kopen
• Een gezin stichten

Wij helpen klanten met 
sparen en beleggen voor 
de toekomst.

Producten
• Beleggingsfondsen
• Langetermijnbeleggingen
• Unit-linked beleggingen
• Pensioenen

Levensgebeurtenissen
•  Sparen en beleggen voor 

de toekomst
• Kinderen het huis uit
• Naderend pensioen

En als klanten zijn gestopt 
met werken, zorgen we voor 
een stabiel pensioeninkomen, 
vergoeding van zorgkosten en 
– na hun overlijden – een 
goed nabestaandenpensioen.

Producten
• Lijfrentes
• Vermogensplanning
• Langdurige zorg
• Overlijdensrisicoverzekering

Levensgebeurtenissen
Na pensionering:
• Reizen?
• Vrienden bezoeken?
• Een nieuw bedrijf opzetten?

Net Promoter Score©

Wij gebruiken de Net Promoter Score 
(NPS) om de klantloyaliteit te meten. 
De uitkomsten worden regelmatig 
vergeleken met die van concurrenten. 
Vorig jaar scoorden de meeste van 
onze bedrijfsonderdelen in het tweede 
of derde kwartiel. Het streven is om op 
alle gekozen markten in het bovenste 
kwartiel te komen. Ruim driekwart 
van onze bedrijfsonderdelen vergelijkt 
hun NPS-score nu met die van 
branchegenoten1.

1  Gewogen naar IFRS-vermogen. NPS werkt met 
een schaal van 1 tot en met 10 om klanten te 
verdelen in ‘fans’ en ‘criticasters’. De score is 
het aantal ‘fans’ min het aantal ‘criticasters" en 
deze kan worden vergeleken met branchegenoten. 
Het diagram hierboven beslaat activiteiten in 
de VS, Nederland, het VK en Hongarije, waar de 
uitkomsten zijn vergeleken met branchegenoten.

47,2%

50,6%

1e kwartiel 
2e kwartiel 
3e kwartiel 
4e kwartiel 

0,6%1,6%

regelgeving en belastingen. Ook worden 
onze producten niet overal op dezelfde 
manier gekocht en verkocht. In Spanje 
bijvoorbeeld worden levensverzekeringen 
meestal afgesloten bij de bank. Daarom 
werken we in Spanje samen met Banco 
Santander. Elders bieden we producten ook 
aan via agenten en andere financiële tussen-
personen. In de VS opereren we via al deze 
kanalen. In Azië werken we met lokale joint 
venture-partners. In andere landen heeft 
worksite marketing een hoge vlucht 
genomen. Door een wetswijziging vallen 
miljoenen mensen in het VK sinds kort onder 
een bedrijfspensioen regeling. En natuurlijk is 
de online-verkoop enorm in opkomst – een 
trend die de komende jaren naar verwachting 
zal doorzetten.

Mensen helpen die zich niet 
zomaar kunnen verzekeren
Al onze producten vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie, omdat ze het 
spaar  geld en bezit van klanten beschermen, 
mensen door moeilijke tijden heen helpen en 
voorzieningen bieden voor hun pensioen. Ook 
helpen we mensen die niet zomaar een levens- 
of ziektekostenverzekering kunnen afsluiten.

Net als andere verzekeraars helpen we 
klanten die, vaak buiten hun schuld, 
hun premies niet meer kunnen betalen. 
Afhankelijk van de omstandigheden bieden 
we bijvoorbeeld betalingsvrije perioden, 
leningen of premievakanties. In Nederland 
betalen wij de kosten van ‘budgetcoaches’ 
voor mensen die moeite hebben met 
de aflossing van hun hypotheek. In de 
VS  werken we samen met de National 
Foundation for Credit Counseling om 
mensen te helpen die diep in de schulden 
zitten. Ook hebben we producten voor lage 
inkomens en andere groepen die zich soms 
moeilijk kunnen verzekeren. In Tsjechië 
onder meer voor diabetespatiënten en in 
Spanje hebben we een verzekering voor 
vrouwen die uitbetaalt als zij de diagnose 
borstkanker krijgen. In Brazilië bieden we 
samen met microkredietspecialist Finsol 
een zeer goedkope levensverzekering aan 
voor duizenden kleine ondernemers in 
het noordoosten van het land. Uiteraard 
hebben al deze producten een commerciële 
achtergrond, maar ze bieden wel uitkomst 
voor mensen die anders kwetsbaar en 
onverzekerd zouden zijn.
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Banen en werkgelegen heid 
creëren
Wereldwijd hebben wij meer dan 28.000  
mensen in dienst. Ongeveer twee derde 
daarvan werkt in onze belangrijkste markten: 
de VS, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
Ook hebben we een flink aantal medewerkers 
in Centraal- en Oost-Europa, Azië en Latijns-
Amerika. Door onze samenwerking met 
leveranciers en financiële tussenpersonen 
creëren we indirect ook nog duizenden banen.

Regelmatig kijken wij welke deskundigheid 
we in huis hebben en – vooral ook – welke 
expertise we de komende jaren nodig zullen 
hebben. Daarom nemen we nu meer mensen 
aan met ervaring op gebieden als online-
marke ting, klantanalyse en klantonderzoek. 
In 2014 hebben we in totaal meer dan 
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4.600 nieuwe medewerkers aangenomen. Als 
onderneming hebben we behoefte aan allerlei 
soorten kennis en vaardigheden, onder meer 
op het gebied van accountancy, actuariaat, IT, 
marketing, communicatie, juridische zaken, 
productontwikkeling en risicomanagement, 
maar ook voor de online-marketing, klant-
analyses en klantonderzoek. Om deze mensen 
aan te trekken en te zorgen dat ze bij Aegon 
blijven, moeten we niet alleen een goed salaris 
bieden maar ook motiverend werk en goede 
carrièrekansen. Daar komt bij dat steeds meer 
mensen het liefst werken voor een bedrijf met 
dezelfde normen en waarden als zijzelf.

De afgelopen jaren hebben we ons totale 
personeelsbestand moeten inkrimpen. 
Sommige activiteiten zijn gestaakt, maar elders 
zijn nieuwe activiteiten opgezet. Zo is ons 

personeelsbestand in het Verenigd Koninkrijk 
afgeslankt, terwijl er in India banen zijn 
bijgekomen. Bij reorganisaties proberen we 
gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te 
voorkomen. Waar mogelijk proberen we 
mensen intern te herplaatsen of meer flexibel 
werk of deeltijdwerk aan te bieden. Mensen 
die hun baan verliezen, helpen we om ander 
werk te vinden. We geven trainingen en 
loopbaanadvies en bieden de mogelijkheid 
om gebruik te maken van externe 
bemiddelingsbureaus. Bij elke reorganisatie 
wordt ook uitgebreid overleg gevoerd met 
de vakbonden en de ondernemingsraden.

Investeren in medewerkers
Het afgelopen jaar hebben we bijna 
€ 1,3 miljard uitgegeven aan salarissen 
en nog eens € 770 miljoen aan secundaire 
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arbeidsvoorwaarden. Daarmee vormen onze 
medewerkers een grote kostenpost, maar 
ook een belangrijke pijler van ons bedrijf. 
Naast basissalaris, vakantietoeslag en 
sociale premies bieden wij extra arbeids-
voorwaarden zoals deeltijdwerk, flexibele 
werktijden, ouderschapsverlof, een periodiek 
gezondheidsonderzoek en een regeling op 
grond waarvan medewerkers elk jaar betaald 
verlof kunnen opnemen voor lokaal 
vrijwilligers  werk. In veel landen hebben we 
ook bedrijfspensioenregelingen, waar eind 
2014 in totaal zo’n 50.000 (oud)
medewerkers onder vielen.

Ongeveer 70% van onze medewerkers krijgt 
naast een salaris ook een variabele beloning. 
Deze hangt samen met hun eigen prestaties, 
de prestaties van de onderneming of een 
combinatie daarvan, en is gekoppeld aan 
periodieke functioneringsgesprekken. Voor 
senior managers vormt de variabele beloning 
circa 39% van hun totale beloning. Voor het 
middenkader ligt dat lager op net iets meer 
dan 25%. Ons variabel beloningsbeleid kan 
verschillend zijn, voornamelijk omdat er 
lokale verschillen zijn in regelgeving of 
gangbare praktijken.

De basisprincipes staan in ons Global 
Remuneration Framework. Dit Framework 
bevat een aantal beveiligingen, zoals maximum-
bedragen, financiële en niet-financiële 
doelstellingen en het spreiden van de 
uitbetaling over minimaal drie jaar. In sommige 
gevallen kunnen we bonussen terugvorderen, 
als er bijvoorbeeld sprake blijkt van wangedrag 
of als er een financiële correctie nodig is. 
Het uitgangspunt voor ons beloningsbeleid 
is ‘beloning naar prestatie’. Bovendien gelden 
er afzonderlijke regels voor controlefuncties, 
zoals audit en risicomanagement, om de 
onafhankelijkheid van deze afdelingen te 
waarborgen. Voor de leden van de Raad van 
Bestuur hanteren wij een afzonderlijk beleid, 
op grond waarvan hun variabele beloning is 
gemaximeerd op 100% van hun vaste salaris.

Kennis en talent ontwikkelen
Op alle niveaus binnen de organisatie krijgen 
medewerkers scholing aangeboden. Soms is 
die verplicht, zoals cursussen over onze 
Gedragscode. We hebben een concernbreed 
programma, In Practice, met e-training over 
thema’s zoals serviceverlening, productkennis, 
handel met voorkennis en witwassen. In de 

VS kunnen alle medewerkers terecht bij het 
Transamerica Learn Center voor informatie 
over alle beschikbare trainingen en cursussen. 
Via het Center kunnen medewerkers hun 
eigen ontwikkelingsplan uitstippelen. Elders 
wordt op een vergelijkbare manier gewerkt, 
bijvoorbeeld bij ons Corporate Center in 
Nederland, of bij Aegon Nederland met de 
Aegon loopbaancheck. Afgelopen jaar hebben 
we in het Verenigd Koninkrijk een nieuw 
e-trainingsprogramma geïntroduceerd dat 
medewerkers de mogelijkheid biedt hun 
managementvaardigheden te verbeteren. 
Daarnaast bieden we ook meer gerichte 
programma’s aan. Dit jaar hebben managers 
bij de Amerikaanse divisie Investments & 
Retirement trainingen gevolgd op het gebied 
van personeelsontwikkeling en het begeleiden 
van veranderingen in de organisatie. Bij Aegon 
Asset Management is een verplichte training 
voor portefeuillebeheerders ingevoerd om ons 
beleid voor verantwoord beleggen beter in de 
praktijk van alledag te brengen. Verder zijn 
er speciale programma’s voor het senior 
management. Managers uit de hele organisatie 
ontmoeten elkaar bijvoorbeeld op de Aegon 
University om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. In de VS en Azië worden vergelijk-
bare programma’s aangeboden. Afgelopen 
jaar hebben we € 13 miljoen uitgegeven aan 
scholing, oftewel € 560 per medewerker.

We stellen duidelijke targets voor onze 
medewerkers. Aan de hand van deze targets 
(en periodieke functioneringsgesprekken) 
kunnen we knelpunten of kansen signaleren 
en gerichte training bieden. In 2014 heeft 
bijna driekwart van onze medewerkers 
deelgenomen aan cursussen en bijscholingen.

Loopbaanontwikkeling gaat uiteraard verder 
dan alleen scholing. Al onze bedrijfs onder-
delen hebben formele talentmanagement-
program ma’s. Daarmee kunnen wij de kennis 
van medewerkers in kaart brengen en 
zodoen de inspelen op nieuwe kansen. 
Deze program ma’s zijn ook van belang voor 
een goede opvolgings  planning, met name 
voor hogere leidinggeven den en andere 
strate gische functies. Wereld wijd geldt onze 
formele opvolgings planning momenteel voor 
ruim 900 medewerkers. Ook meten we het 
verlooprisico voor gevoelige of strategisch 
belangrijke functies. >>

“ Steeds meer 
mensen werken 
het liefst voor een 
bedrijf met dezelfde 
normen en waarden 
als zijzelf.”

97%
De meeste medewerkers – 97% – 
kunnen gebruikmaken van deeltijdwerk 
of flexibele werktijden.

Favoriete werkgever
De afgelopen vier jaar is de 
betrokkenheid van de medewerkers 
aanzienlijk verbeterd.

73

Betrokkenheid medewerkers Aegon
Norm financiële sector
Norm best presterende bedrijven

2012 2013 2014 2015

75 75
73 73

69
67

63 63 64
66

33

http://www.aegon.com/Documents/aegon-com/Governance/Governance-documents/Aegon-Dutch-code-of-conduct.pdf


Een goede en productieve 
werkomgeving bieden 
Wij doen ons best om voor een positieve 
werkomgeving te zorgen. We bieden onze 
medewerkers bijvoorbeeld gezondheids- 
en fitnessprogramma’s, onder meer om de 
stress op het werk te verminderen – voor ons 
als kantoorbedrijf wellicht arbovraagstuk 
nummer één. We voeren ook regelmatig 
overleg met vakbonden, ondernemingsraden 
en andere medezeggenschapsorganen. Meer 
dan 40% van onze medewerkers valt onder 
een CAO. Daarnaast kunnen bijna al onze 
medewerkers gebruikmaken van deeltijdwerk 
of flexibele werktijden, wat belangrijk is om 
werknemers met een gezin vast te houden. 
Voor al onze medewerkers geldt onze 
Gedragscode, waarin niet alleen hun 
verplichtingen maar ook die van ons als 
werkgever zijn neergelegd. Verder is het van 
belang om een divers personeelsbestand 
te hebben. Diversiteit is goed voor de 
onderneming. Diversiteit levert namelijk 
nieuwe gezichtspunten op, is bevorderlijk 
voor innovatie en leidt uiteindelijk tot een 
betere besluitvorming. Deze opvatting is 
vastgelegd in een organisatiebrede verklaring 
inzake diversiteit en discriminatie. Ook werken 
we met externe organisaties, zoals Women 
in Financial Services en Talent to the Top. 
Afgelopen jaar zijn we lid geworden van 
Workplace Pride, een stichting die zich inzet 
voor meer acceptatie van LHBT’s1 op de 
werk vloer. We houden ook de gender diversiteit 
bij: ons personeelsbestand bestaat voor 
ongeveer de helft uit vrouwen; het hoger 
management voor ongeveer een derde. 
Het gaat de goede kant op, maar we willen 
nog meer doen om de diversiteit verder 
te vergroten.

De kern van ons beleid is motivatie en 
betrokkenheid. Dat betekent allereerst dat 
onze medewerkers over de juiste kennis 
en instrumenten moeten beschikken om 
hun werk te doen. Hoe gemotiveerder 
onze medewerkers, hoe beter de service 
aan de klant, zo blijkt uit onderzoek. Daar 
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Ons wereldwijde 
personeelsbestand
Meer dan een derde van ons 
wereldwijde personeelsbestand 
is jonger dan 35. 

“ Hoe gemotiveerder 
onze medewerkers, 
hoe beter 
onze service.”

1 Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders.
2 Bron: Wereldgezondheidsorganisatie.

Steun voor kankerpatiënten
Jaarlijks overlijden er ongeveer 
acht miljoen mensen aan kanker. De 
komende twintig jaar zal dat aantal 
naar verwachting oplopen tot circa 
25 miljoen2. Aegon biedt producten 
aan voor kankerpatiënten. In Spanje 
hebben we een levensverzekering 
die € 30.000 uitkeert bij de diagnose 
borstkanker. Dat geld kan worden 
gebruikt voor medische zorg of 
levensonderhoud. In China hebben 
we een nieuw product ontwikkeld 
dat zorg en financiële steun biedt 
aan mensen met kanker. In maart 
vorig jaar waren er binnen enkele 
dagen na de introductie van het 
product al meer dan 1.000 polissen 
verkocht. We bewandelen ook nog 
andere wegen: we ondersteunen 
goede doelen die advies en zorg 
bieden op het gebied van kanker, 
en in het Verenigd Koninkrijk hebben 
we vorig jaar onze cijfers over claims 
vanwege ernstige ziekten bekend-
gemaakt om de bewust wording 
rond kanker te verbeteren.

profiteren wij als onderneming van, maar 
onze aandeelhouders ook. De betrokkenheid 
van de medewerkers wordt ieder jaar 
gemeten. De uitkomsten worden vergeleken 
met die van branchegenoten en van de best 
presterende bedrijven. Op basis van de 
resultaten worden verbeteringen door-
gevoerd. Dit jaar heeft 88% van ons 
personeel de enquête ingevuld. Daarin 
komen uiteenlopende aspecten aan de orde, 
van vertrouwen in het hoger management 
tot scholings- en carrièremogelijkheden. 
Via deze enquête bewaken we ook de interne 
risicocultuur en houden we bij hoe mede-
werkers denken over Aegon als maatschap-
pelijk verantwoorde onderneming.

33,5%

42,7%

22,6%

0,5%0,8%

Jonger dan 20
Tussen 21 en 35 jaar
Tussen 36 en 50 jaar
Tussen 51 en 65 jaar
Ouder dan 65 jaar
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“ Nieuwe sovabiliteits-
regels in Europa 
zullen de manier 
waarop wij werken 
veranderen en 
ook hoe we denken 
over risico’s en hoe 
we die beheersen. 
Wij geloven dat 
het een verandering 
ten goede is.”

Karen Wright
Group Treasurer

Strengere kapitaaleisen
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Het juiste rendement
Als klanten onze producten kopen, vertrouwen 
ze geld aan ons toe. Wij doen ons best om 
dat geld verantwoord te beleggen. Wij 
zorgen dat het zijn waarde behoudt. En we 
proberen om het rendement te leveren dat 
onze klanten verwachten (en vaak nodig 
hebben) voor hun pensioen. Alles bij elkaar 
hebben we bijna € 560 miljard aan beheerd 
vermogen. Een groot gedeelte daarvan 
hebben klanten bij ons onder gebracht voor 
hun pensioen. De rest is vermogen dat wij 
zelf hebben opgebouwd, zodat wij te zijner 
tijd de uitkeringen aan klanten kunnen 
betalen. Afgelopen jaar werd in totaal bijna 
€ 34 miljard uitgekeerd aan claims, lijfrentes, 
pensioenen e.d. Wij beleggen in verschillende 
categorieën. Veelal in bedrijfs- of staats-
obligaties, maar ook in aandelen, vastgoed 
en private equity. Wij stemmen deze   
beleg gingen zo goed mogelijk af op de 
verplichtingen die wij hebben. Onze eerste 
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1 UN Principles for Responsible Investment.

prioriteit is om een zo goed mogelijk 
rendement te behalen voor onze klanten.

Beleggen in duurzame 
economische groei
Behalve voor het genereren van financieel 
rendement willen wij onze beleggingen ook 
gebruiken voor het bevorderen van duurzame 
economische groei. Wij zijn van mening dat 
verantwoord beleggen helpt om beleggers te 
beschermen en risico’s te signaleren en op 
termijn zelfs kan resulteren in een hoger 
rendement. Voor ons betekent verantwoord 
beleggen dat we rekening houden met 
maatschappelijke, milieu- en governance-
factoren. Daarnaast betekent het dat we 
onze beleggingen deels richten op terreinen 
die naast financieel rendement ook voor-
delen voor maatschappij of milieu opleveren.
We hebben een beleid voor verantwoord 
beleggen, dat wereldwijd voor alle bedrijfs-
onderdelen geldt. Daarin hanteren wij 

minimumcriteria op 14 terreinen, zoals 
milieu, arbeidsomstandig heden, corruptie, 
dwang- en kinderarbeid en discriminatie op 
het werk. We kijken of de bedrijven waarin 
we beleggen, aan deze normen voldoen om 
de risico’s vast te stellen. Als bedrijven niet 
aan de criteria voldoen, gaan we in gesprek 
over aanpassing van beleid of gedrag. In 
Nederland hebben we daarnaast sectorale 
richtlijnen. We beleggen in duizenden 
bedrijven in de hele wereld, dus we kunnen 
niet met alle bedrijven in gesprek gaan. 
Afgelopen jaar hebben wij 230 bedrijven 
aangesproken op zaken als milieu, bestuurders -
beloningen en de onafhankelijkheid van 
commissarissen. We gaan vooral in dialoog 
met bedrijven waarin we een aanzienlijk 
belang hebben. Waar mogelijk werken we 
ook nauw samen met andere beleggers, 
soms via organisaties zoals de UNPRI1  
of de Association of British Insurers.
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We behouden ons het recht voor om 
bepaalde beleggingen uit te sluiten. Zo 
beleggen we niet in bedrijven die cluster-
munitie maken. Of in overheden die zich 
stelselmatig schuldig maken aan schendingen 
van de mensenrechten. Bovendien kunnen 
we beleggingen uitsluiten als een bedrijf na 
overleg nog steeds niet aan onze minimum-
normen voldoet of tenminste de bereidheid 
toont om stappen in de goede richting te 
zetten. Verantwoord beleggen is zelden een 
kwestie van zwart of wit; daarom hebben we 
een Responsible Investment Committee dat 
toezicht houdt op het beleid en daarom staat 
verantwoord beleggen regelmatig op de 
agenda van de Directie van Aegon Asset 
Management (AAM). Afgelopen jaar hebben 
we ons beleid voor verantwoord beleggen 
laten doorlichten door onafhankelijke experts. 
Hun voorstellen, onder meer voor een verdere 
versterking van het Responsible Investment 
Committee, worden momenteel bestudeerd.

Beleggingen die verschil maken 
Parallel hieraan houden we ons ook bezig 
met zogenoemde ‘impactbeleggingen’, die 
niet alleen het verwachte financiële 
rendement maar ook een concreet voordeel 
voor maatschappij of milieu opleveren. Op dit 
moment hebben we voor ruim € 4,6 miljard 
aan impactbeleggingen uitstaan, grotendeels 
belegd in betaalbare woningen in de VS en 
Nederland. Maar we hebben ook meer 
kleinschalige beleggingen in duurzaam hout 
en duurzame energie. Verder beleggen we in 
groene obligaties en in ontwikkelings banken 
die zich bezighouden met armoede bestrijding 
in opkomende economieën. In het VK hebben 
we een fonds dat uitsluitend investeert in 
verzorgingstehuizen voor ouderen. Vorig jaar 
is het aantal impactbeleggingen significant 
toegenomen – vooral als gevolg van de 
stijging van beleggingen in de sociale 
woningbouw in Nederland. Dit zijn beleg-
gingen die wij zelf doen. Maar we bieden 
ook SRI-fondsen aan voor onze klanten. 
Die fondsen sluiten beleg gin gen op gebieden 
als tabak, alcohol en wapens uit. Eind 
2014 hadden onze SRI-fondsen een beheerd 
vermogen van ruim € 2,2 miljard. De grootste 
fondsen bevinden zich in het VK, maar we 
hebben er ook een aantal in Nederland en 
Hongarije. In China hebben we een apart groen 
fonds en een fonds dat zich concentreert op 
positieve screening, dat wil zeggen dat het 
alleen belegt in aandelen van bedrijven die 

“ Verantwoord 
beleggen helpt 
om beleggers te 
beschermen en risico’s 
te signaleren en 
kan op termijn zelfs 
resulteren in een 
hoger rendement.”

Impactbeleggingen

€ 4,6 miljard 
Momenteel hebben we meer 
dan € 4,6 miljard aan gerichte 
‘impactbeleggingen’ op terreinen 
als betaalbare woningen, duurzame 
energie en groene obligaties. 

3.566

555

187
167 38 99

Betaalbare woningen
Internationale ontwikkelingsbanken
Groene obligaties
Duurzame energie
Duurzaam hout
Verzorgingstehuizen voor ouderen

in € miljoenen

Ethisch beleggen
Afgelopen jaar hebben we de 
toetsingscriteria voor onze ethische 
fondsen in het Verenigd Koninkrijk 
tegen het licht gehouden. Dat doen 
we om de paar jaar. Hoewel ons 
beleggingsbeleid op hoofdlijnen 
hetzelfde is gebleven, moeten we 
nieuwe ethische vraagstukken wel in 
aanmerking nemen. In het kader van 
deze review is vooral gekeken naar 
beleggers, adviseurs en vermogens-
beheerders. Er was brede steun voor 
ons beleid inzake ethisch beleggen: 
Kames Capital, onze Britse vermogens  -
beheerder, beheert enkele van de 
strengste ethische fondsen in het VK. 
Uit het onderzoek bleek ook steun 
voor beleggingen in groene obligaties, 
hoewel op sommige punten de 
meningen uiteenliepen, zoals 
beleggingen in banken, alcohol en 
kernenergie. De uitkomsten worden 
gebruikt om onze toetsingscriteria 
bij te stellen. De resultaten zijn te 
vinden op kamescapital.com. In het 
VK hebben wij drie ethische 
beleggingsfondsen, met een beheerd 
vermogen van meer dan € 2 miljard. 
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op maatschappelijk, milieu- en governance-
gebied het best scoren. Op dit moment 
hebben deze fondsen ruim € 1 miljard aan 
beleggingen1. Twee van onze drie ethische 
beleggingsfondsen in het VK (Ethical Equity 
en Ethical Cautious Managed) rapporteerden 
eind 2014 een rendement in het bovenste 
kwartiel over één, twee, drie, vier en vijf jaar.

Betrokken bedrijven aan 
afspraken houden 
We hebben aandelen in bedrijven over de hele 
wereld en we nemen onze rol als aandeel-
houder serieus. We hebben een wereldwijd 
stembeleid, dat richtlijnen geeft voor ons stem-
gedrag op aandeelhoudersvergaderingen. 
In 2014 hebben we tijdens 1.670 aandeel- 
houders vergaderingen gestemd. Aegon 
Asset Management publiceert jaarlijks 
een Responsible Investment Report met 
uitgebreide informatie over hoe we hebben 
gestemd en met welke bedrijven we in 
dialoog zijn gegaan. 

1  Beheerd door AIFMC, onze joint venture voor 
vermogensbeheer in China.
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Lokale gemeenschappen 
ondersteunen
We steunen de samenleving door belasting 
te betalen, maar we doneren ook aan 
goede doelen. In 2014 ging het daarbij om 
€ 5,4 miljoen. Het overgrote deel – 82% – 
ging naar projecten en initiatieven op drie 
specifieke aandachtsgebieden: gezondheid, 
welzijn en financiële educatie. In totaal hebben 
we wereldwijd bijna 600 programma’s 
ondersteund, zoals onderzoek naar ernstige 
ziekten (kanker, Alzheimer), kinderfondsen, 
scholen, opleidingen en ouderenzorg. Door 
het sponsoren van sport stimuleren we een 
gezondere levensstijl en de betrokkenheid 
van burgers bij sport. In de VS ondersteunen 
we kansarme jongeren via de stichting 
Birdies That Care en het programma Kids 
On Course, beide van golfer Zach Johnson.

We werken samen met allerlei organisaties. 
Dat kunnen kleine initiatieven met slechts 
een paar vrijwilligers zijn, maar ook grote 
internationale organisaties zoals UNICEF, 
United Way of Habitat for Humanity. 
Een groot deel van ons werk is gericht op 
financiële voorlichting, zodat armoede en 
hoge schulden beter te voorkomen zijn. In de 
VS werken we bijvoorbeeld samen met Junior 

Achievement, een organisatie die ieder jaar 
miljoenen leerlingen leert omgaan met geld. 
Welke goede doelen we steunen, wordt 
bepaald door onze vestigingen ter plaatse. 
Op die manier kunnen wij ons geld inzetten 
voor projecten die daar het belangrijkst zijn. 
In de VS lopen deze donaties via de non-
profitorganisatie Transamerica Foundation. 
Behalve in de VS hebben wij donatieprojec ten 
in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Centraal- en Oost-Europa, Spanje en Azië.

Maar we doneren niet alleen geld. Onze mede-
werkers mogen ook jaarlijks verlof opnemen 
voor vrijwilligerswerk. Afgelopen jaar hebben 
medewerkers van Aegon en Transamerica 
bijna 17.000 vrijwilligersuren besteed aan 
lokale projecten en goede doelen, wat 
overeenkomt met bijna € 700.0001. Wij 
denken dat vrijwilligerswerk ook zakelijk 
gezien goed is: het vergroot de betrokken-
heid van de medewerkers en versterkt de 
banden tussen Aegon en de samenleving.

Nauw samenwerken 
met leveranciers
Als financiële dienstverlener hebben we niet 
echt een ingewikkelde toeleveringsketen. Maar 
als afnemer leveren we een belangrijke bijdrage 

aan de economie om ons heen. Alleen al in 
Nederland werken we met enkele duizenden 
leveranciers. Afgelopen jaar hebben we 
€ 1,3 miljard uitgegeven aan producten en 
diensten, met name op het gebied van IT. Maar 
we schaffen uiteraard ook kantoor apparatuur 
aan en hebben nutsvoorzieningen zoals gas, 
water en elektriciteit nodig voor het verwarmen 
en koelen van onze kantoren. Daarnaast 
besteden we jaarlijks een aanzienlijk bedrag 
aan advies- en andere diensten. Alleen al onze 
accountantskosten bedroegen afgelopen 
jaar ruim € 18 miljoen. Voor veel van onze 
partners zijn wij een belangrijke klant en een 
grote bron van inkomsten. Via hen stimuleren 
wij de werkgelegenheid en de economische 
groei. Bij het selecteren van leveranciers 
spelen kostenoverwegingen een belangrijke rol. 
We kiezen echter ook bewust voor leveranciers 
die onze normen en waarden delen. Daarom 
werken we met een duurzaam inkoopbeleid, dat 
minimumnormen stelt voor allerlei aspecten op 
het gebied van maatschappij en milieu, zoals 
product veiligheid, corruptie, eerlijke lonen, 
arbeidsomstandigheden en mensenrechten. 
Sinds 2012 vragen we alle nieuwe leveran ciers 
om deze normen te onderschrijven. En als 
contracten voor vernieuwing in aanmerking 
kwamen, zijn we ook van leverancier gewisseld.

Waarde creëren, waarde delen –  
in de samenleving

…in de samenleving
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Waarde creëren in de samenleving

Verantwoord omgaan 
met belastingen
Wereldwijd zijn we in meer dan 25 landen 
actief. In al die landen hebben we te maken 
met een andere belastingdienst, waardoor 
belastingen een ingewikkelde kwestie kunnen 
worden. Geen enkel bedrijf wil te veel belasting 
betalen, maar wij beseffen ook dat overheden 
onze belastingafdrachten nodig hebben. Naast 
vennootschapsbelasting betalen we belasting 
als werkgever en BTW over sommige producten 
en diensten. We fungeren ook als ‘belasting-
ontvanger’, bijvoorbeeld via de sociale premies 
van werknemers of door het inhouden van 
belasting op uitkeringen aan polishouders.

Ons belastingbeleid berust op twee pijlers. 
Ten eerste ‘compliance’, wat inhoudt dat we 
opereren binnen de regels die de overheid 
stelt en dat we open en constructief samen-
werken met de belastingautoriteiten. Ten 
tweede ‘belastingoptimalisatie’, wat wil 
zeggen dat we in onze bedrijfsvoering streven 
naar een optimale fiscale positie. Ons 
uitgangspunt is ‘tax follows business’. Dat 
betekent dat wij onze beslissingen op bedrijfs-
economische en niet op fiscale gronden 
nemen. Wij zullen bijvoorbeeld geen kunst-
matige belastingconstructies opzetten of 
puur om fiscale redenen activiteiten in een 
bepaald land vestigen. Optimalisatie van onze 
fiscale positie is belangrijk, omdat we anders 
onze bedrijfsonderdelen, klanten en aandeel-
houders wellicht onnodig zouden benadelen.

Als onderneming treden we in overleg met 
de lokale belastingautoriteiten om te zorgen 
dat we de geldende belastingregels begrijpen 
en correct interpreteren en uiteindelijk ook 
het juiste bedrag betalen. Jaarlijks publiceren 
we het bedrag dat we aan vennootschaps-
belasting betalen, zowel in totaal als uit-
gesplitst per rapportage-eenheid. We volgen 
de voorstellen van de OESO om per land te 
rapporteren met belangstelling. De meeste 
belasting2 betalen we in onze drie belangrijk-
ste markten: de VS, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. De laatste jaren is er meer publieke 
aandacht voor de belastingen die multinatio-
nals betalen. Momenteel zijn we bezig om het 
onderwerp ‘verantwoord belastinggedrag’ 
concreet in ons belastingbeleid te verwerken.

2.116
dagen

Afgelopen jaar hebben medewerkers 
van Aegon en Transamerica in totaal 
2.116 werkdagen – meer dan 
acht werkjaren – vrijgemaakt voor 
vrijwilligerswerk.

Steun aan lokale 
gemeenschappen

€ 18 miljoen
De afgelopen drie jaar hebben we 
wereldwijd meer dan € 18 miljoen 
gedoneerd aan goede doelen.

Waarom de Amerikaanse klant 
gebaat is bij captives
In de VS is er de laatste tijd nogal wat 
discussie over het feit dat verzekerings-
maatschappijen werken met interne 
herverzekeraars, oftewel ‘captives’. 
Hierdoor zou het risico voor de polis-
houders toenemen. Wij zijn het daar 
niet mee eens. We zullen uitleggen 
waarom. Door gebruik te maken van 
captives, kunnen verzekeraars risico’s 
onderbrengen in een zelfstandige 
dochteronderneming. Maar omdat 
de verzekeraar deze dochter volledig 
in bezit heeft, blijft het risico bij de 
verzekeraar en wordt dit gerapporteerd 
als deel van de geconsolideerde groeps-
resultaten. Doordat de captive andere 
financieringsmogelijkheden biedt, zijn 
de kosten voor het beheer van de reserves 
in verband met dat risico echter vaak 
lager. Er is dus geen extra risico voor de 
polishouder. In feite zien wij juist een 
voordeel. Captives zijn immers goedkoper 
en maken levens verzekeringen betaal-
baarder – wat dan ook de belangrijkste 
reden is dat verzekeraars een captive 
opzetten. De afgelopen jaren hebben 
wij met onze toezichthouders uitge-
breid overleg gevoerd over het gebruik 
van captives. Wij hebben geen belang 
bij regelgeving die polishouders 
onterecht benadeelt. Wij willen dat 
herverzekeringstransacties transparant 
naar buiten worden gebracht en 
uniform worden behandeld. Daar zullen 
wij voor blijven pleiten.

1 Gebaseerd op huidige gemiddelde salarissen.
2  In 2014 hebben wij bijna € 148 miljoen 

ontvangen van de belastingautoriteiten 
vooral als gevolg van terugbetalingen 
in Nederland en (in mindere mate) de VS. 
In het algemeen is er geen directe relatie 
tussen de winstbelasting in een bepaald jaar 
en belasting betaald of ontvangen (zie pagina 64 
voor details).

3  Bron: McAfee en het Center for Strategic 
and International Studies.

“ Wij stimuleren de 
werkgelegenheid  
en de economische groei.”

Cybercrime bestrijden
Veel bedrijven maken zich tegen woor dig 
zorgen om cybercrime. In Nederland 
bieden wij een polis aan voor bedrijven 
die in dit opzicht kwets baar zijn. 
Wereldwijd worden de kosten van 
cybercrime geraamd3 op $ 400 miljard 
per jaar. In verhouding tot de omvang 
van de economie behoort Nederland  
tot de zwaarst getroffen landen.  
Kosten van cybercrime in Nederland zijn 
berekend op 1,5% van het bbp.  
Dat is meer dan in de VS en China,  
waar het om 0,6% gaat.

Inclusief financiële donaties en vrijwilligersuren van 
medewerkers (gebaseerd op gemiddelde salarissen).

€ 6,3
miljoen

€ 6,1
miljoen

€ 6,0
miljoen

2012 2013 2014
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Zorgen voor verantwoorde 
beslissingen
Goed ondernemingsbestuur betekent voor ons 
vertrouwen en verantwoording. Onze besluit-
vorming berust op een systeem van checks 
and balances. De besluitvorming wordt 
intensief gecontroleerd – zowel intern als 
extern. Het bestuur werkt samen met een 
onafhankelijke Raad van Commissarissen 
(RvC), die als taak heeft richting en advies te 
geven en zo nodig vragen te stellen aan het 
bestuur. De commissarissen zijn meestal 
voormalige bestuurders van andere bedrijven 
of financieel-bedrijfskundige specialisten. Wij 
hebben beleid ontwikkeld om te zorgen dat de 
RvC de juiste kennis en ervaring in huis heeft 
om de belangen van onze stake holders te 
behartigen en hun standpunten voor het 
voetlicht te brengen. De leden van de RvC 
verrichten hun werkzaamheden via vier 
commissies: Audit, Risk, Compensation 
en Nominating.

Ook de aandeelhouders vormen een belangrijk 
onderdeel van ons bestuursmodel. Zij stellen de 

jaarrekening vast en benoemen de bestuurders 
en commissarissen. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen aandeelhouders ook 
zelf voorstellen indienen voor de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders en daarover 
besluiten nemen – op basis van één stem per 
aandeel. Wij hebben als bedrijf duizenden 
aandeelhouders, niet alleen particulieren, 
maar ook beroepsmatige beleggers zoals 
pensioenfondsen en vermogensbeheerders. 
Wij hebben een beursnotering in Amsterdam 
en New York. Onze grootste aandeelhouder 
is Vereniging Aegon, die opgericht is om de 
belangen van alle stakeholders van Aegon 
te behartigen.

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit de 
CEO en de CFO. Juridisch gezien is dit het 
primaire besluitvormende orgaan. De RvB 
werkt nauw samen met de Management Board 
en het Management Committee, waarin 
bestuurders van diverse bedrijfsonderdelen 
zitting hebben. Er zijn interne beleidsrichtlijnen 
en -procedures voor de besluitvorming over 
onderwerpen zoals beloningen, arbeids-

omstandigheden, inkoop en personeelsbeleid 
(zie pagina 44). Voor alle medewerkers geldt 
een Gedragscode. Daarnaast is er een 
wereld wijd risicobeheerssysteem. Op bepaalde 
gebieden, zoals treasury en vermogensbeheer, 
hanteren we limieten voor de individuele 
besluitvorming, zodat een medewerker 
bijvoorbeeld geen financiële posities kan 
innemen boven vooraf vastgestelde bedragen 
en geen contractuele verplichtingen namens 
Aegon kan aangaan waarvoor hij of zij niet 
bevoegd is. Bij het risicobeheer hanteren we 
een strikt beleid waarin is vastgelegd hoeveel 
risico en welke soort risico’s wij als onderneming 
kunnen en willen lopen. De afdelingen Risk, 
Compliance en Internal Audit spelen een 
belangrijke rol bij het toezicht op de naleving 
van al deze beleidsrichtlijnen.

Rendement genereren
Dit is een van de belangrijkste functies van 
een onderneming: het verschaffen van een 
financieel rendement op vermogen. Daar 
streven wij naar. In de jaren na de financiële 
crisis hebben wij een algehele winstverbete-

Waarde creëren, waarde delen –  
als verantwoorde onderneming

…als verantwoorde onderneming
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ring gerealiseerd. Daardoor kunnen wij in 
ons bedrijf blijven investeren en dividend 
uitkeren. Een van onze prioriteiten als bedrijf 
is het veilig stellen van een duurzaam 
dividend voor onze aandeelhouders. Vorig 
jaar keerden wij aan dividend een bedrag van 
€ 465 miljoen uit. Daarnaast hebben wij ruim 
€ 330 miljoen aan coupons uitbetaald aan 
onze obligatie houders. Het totale aandeel-
houders rendement was in 2014 echter 
negatief, namelijk -5%. Dit was primair het 
gevolg van een koersdaling. Het rendement 
op eigen vermogen kwam uit op 7,8% en ligt 
daarmee onder onze doelstelling van 10%-
12% voor 2015. Wij werken hard aan een 
verbetering van het rendement door meer 
te investeren in hoog renderende activiteiten, 
de kosten terug te dringen en winstgevende 
omzet groei te realiseren.

Stakeholders bij de 
besluitvorming betrekken
In gesprek gaan met onze stakeholders is 
een belangrijk onderdeel van de corporate 
governance van Aegon. Wij gebruiken deze 
feedback om onze producten, dienst-
verlening en besluitvorming te verbeteren. 
Onder stake holders verstaan wij personen 
of groepen die de gevolgen ondervinden van 
onze activiteiten of die op hun beurt invloed 
uitoefenen op de omgeving waarin wij actief 
zijn. Bijvoorbeeld onze klanten en onze 
tussen personen. Maar ook buurtorganisaties, 
toezichthouders of zakenpartners zijn 
stakeholders.

Wij gaan op diverse manieren de dialoog aan 
– telefonisch of in een persoonlijk gesprek, 
maar ook tijdens congressen, bijeenkomsten 
en via periodieke enquêtes. Wij hebben een 
uitgebreid investor relations-programma 
ontwikkeld. Zo zijn vorig jaar bijeenkomsten 
georganiseerd met meer dan 800 bestaande 
en potentiële beleggers. Verder organiseren 
wij jaarlijks een onafhankelijke enquête 
onder stakeholders. Op deze manier kunnen 
wij belangrijke onderwerpen signaleren die 
volgen ons de komende jaren bepalend zijn 
voor Aegon. In de VS, Nederland en het VK 
maken wij tevens gebruik van klanten- en 
andere adviespanels. Wij praten regelmatig 
met andere verzekeraars binnen branche-
organisaties zoals de American Council of 
Life Insurers, het Verbond van Verzekeraars 
en de Association of British Insurers. Verder 
zijn wij aangesloten bij de Global Coalition 

on Aging en de Corporate Responsibility & 
Sustainability Council van de Conference 
Board. Al deze contacten maken het 
mogelijk om potentiële risico’s en nieuwe 
kansen te signaleren, bijvoorbeeld op het 
gebied van productontwikkeling, prijsstelling 
en in bredere zin ook voor onze reputatie als 
financiële dienstverlener. De input van onze 
klanten hebben we vorig jaar gebruikt 
om nieuwe producten te ontwikkelen, 
de communicatie te vereenvoudigen 
en bestaande diensten uit te breiden.

Verplichtingen nakomen
Als Nederlands bedrijf houdt Aegon zich aan 
de Nederlandse wet- en regelgeving en de 
Corporate Governance Code. Als financiële 
dienstverlener staan wij onder toezicht van 
De Nederlandsche Bank. Wij houden ons ook 
aan de wet- en regelgeving op onze lokale 
markten. Daarnaast onder  schrijven wij 
diverse richtlijnen op het gebied van goed 
ondernemingsbestuur, zoals de OESO-
richtlijnen voor multi nationale onder-
nemingen. Naast ons eigen bestuursmodel 
hebben we een aantal internationale 
verplichtingen. In onze benadering van de 
mensenrechten laten wij ons bijvoorbeeld 
leiden door de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens van de VN en de 
centrale arbeidsnormen van de International 
Labor Organization, die niet alleen over 
grondrechten gaan, maar ook over zaken 
als kinderarbeid, werkomstandigheden en 
discriminatie op het werk. Verder zijn wij 
medeondertekenaar van de Principles 
for Sustainable Insurance (PSI) en de 
Principles for Responsible Investment (PRI) 
van de VN. Daarin worden richtlijnen gegeven 
voor beleggers om bij beslissingen rekening 
te houden met het milieu, maatschappij en 
goed ondernemingsbestuur. Verder doen wij 
mee aan het CDP (voorheen het Carbon 
Disclosure Project) en zijn wij aangesloten 
bij het Extractives Industry Transparency 
Initiative, dat streeft naar een meer 
transparante verslaggeving in de mondiale 
mijnbouw- en energiesector.

“ Het bestuursmodel en 
de besluitvorming van 
Aegon zijn gebaseerd 
op een systeem  
van checks 
and balances.”

77%
Volgens onze laatste enquête 
vindt meer dan driekwart van 
onze medewerkers dat Aegon een 
maatschappelijk verantwoorde 
onderneming is.

Ratings
Onze rating in de Dow Jones 
Sustainability Index is in de afgelopen 
vier jaar met 15% gestegen. Aegon 
heeft in de DJSI – wellicht de 
belangrijkste duurzaamheidsindex 
ter wereld – een ‘Silver Class'-
vermelding en komt daarmee 
vlak achter de sectorleider.

Aegon 
DJSI leider verzekeringssector

2008 2010 2012 2014
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Zakenpartners
•  Leveranciers
 
Samenleving
•  Lokale 
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•  Toezichthouders 

Beleggers
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beleggers
•  Obligatiehouders

Samenleving
•  Toezichthouders 
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tussenpersonen

Beleggers
•  Aandeelhouders
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beleggers
•  Obligatiehouders

Talent Vertrouwen Bescherming Aanspraken Winst SamenlevingKapitaal

Voorbereid op je pensioen
Wij doen elk jaar uitvoerig onderzoek naar hoe 
mensen over hun pensioen denken. Dit jaar-
lijkse Retirement Readiness-onderzoek wordt 
gehouden onder 16.000 werkenden en 
gepensioneerden in 15 landen in Amerika, 
Europa en Azië. Voor ons is dit een belangrijk 
middel om de bewustwording over pensioen-
zaken te vergroten. Denk aan de veranderende 
arbeidsmarkt, pensioenhervor mingen en de 
groeiende vraag naar langdurige zorg. Aegon 
heeft vorig jaar ook een rapport gepubliceerd 
over de problemen die vrouwen ondervinden 
bij de pensioenopbouw. Met pen sioen gaan 
wordt door bijna een kwart van de vrouwelijke 
respondenten geassocieerd met onzekerheid 
en door bijna een vijfde met armoede.

Vijftien jaar geleden zijn wij in de Verenigde 
Staten voor het eerst gestart met pensioen-
onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
door het Transamerica Center for Retirement 
Studies (TCRS) in Los Angeles. Deze enquête 
in de VS is een van de grootste onafhankelijke 
studies op pensioengebied. Over de resultaten 
ervan wordt jaarlijks uitgebreid geschreven in 
de Amerikaanse pers. In het kader van onze 

plannen om dit onderzoek uit te breiden, zijn 
we bezig met het opzetten van een Europese 
tegenhanger – het Aegon centrum voor 
pensioenonderzoek in Nederland. De bedoeling 
is dat dit centrum bij toekomstig onderzoek 
nauw gaat samenwerken met het TCRS.
De noodzaak om meer te sparen voor een 
pensioen is groot. In de Retirement Readiness-
index van Aegon wordt de ‘pensioenvoor-
bereiding’ beoordeeld met een cijfer van 

1 tot en met 10 (zie afbeelding). Uit het 
jongste onderzoek blijkt dat mensen in India 
zich het best voorbereid voelen op hun 
pensioen. In Japan, Hongarije en Spanje is 
dat het minste het geval. Per saldo bleek 
uit ons onderzoek vorig jaar dat maar heel 
weinig mensen een comfortabel pensioen 
verwachten, ondanks het aantrekkende 
economische klimaat. Meer informatie over 
dit onderzoek is te vinden op aegon.com.

Aegon Retirement Readiness Index (ARRI)

Japan 4,6

Hongarije 4,9

Spanje 5,0

Polen 5,1

Turkije 5,4

Frankrijk 5,4

Zweden 5,4

Nederland 5,7

Duitsland 6,1

China 6,2

VS 6,2

Brazilië 6,8

India 7,0

Global 
Retirement 

Readiness Score

5,8

Verenigd Koninkrijk 6,0

Canada 6,0
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“ Het is een andere 
omgeving, met 
lage rentestanden. 
En een andere 
uitdaging voor onze 
klanten. Hier kunnen 
wij helpen – door 
ervoor te zorgen 
dat zij die uitdaging 
aankunnen.”

Edgar Koning
Chief Financial Officer (Nederland)

Lage rente
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Onze benadering van de mensenrechten
Wij hebben de afgelopen twee jaar hard ge-
werkt om te voldoen aan de nieuwe Leidende 
principes inzake bedrijven en mensen rechten 
van de VN. Aegon beschikte al over een 
mensenrechten beleid. Ook in onze Gedrags-
code en in het beleid inzake inkoop en inzake 
verantwoord beleggen komen de mensen-
rechten aan de orde. Bovendien hadden wij 
al een Global Ethics Line, waar medewerkers 
anoniem klachten kunnen in dienen, zonder 
voor represailles te hoeven vrezen.  
Met de komst van deze nieuwe leidende 

principes hebben wij de lat echter hoger 
gelegd. Zo is het voor mensen van buiten ons 
bedrijf nu makkelijker om via de Global Ethics 
Line een melding te verrichten. Verder kijken 
wij nu ook naar de mensenrechten bij het 
uitvoeren van een due diligence voordat we 
een overname doen of een samenwerking 
aangaan. En wij hebben onze eerste risico-
beoordeling met betrekking tot mensen-
rechten verricht. De uitkomsten daarvan zijn 
vorig jaar met de Management Board 
besproken. Deze beoordeling is belangrijk 
omdat wij daarmee potentiële risicogebieden 

kunnen signaleren. Verder hebben wij actie 
ondernomen in de Oekraïne, waar we vanwege 
de veiligheids situatie een aantal kantoren in 
het oosten van het land hebben gesloten. 
Ook in India hebben wij maatregelen getroffen, 
waar wij net als andere financiële bedrijven 
te maken hebben met significante fraude- 
en corruptierisico’s. Zo hebben wij de screening  
van tussenpersonen aangescherpt, de 
bewaking van klachtenbehandeling opgevoerd 
en maat regelen getroffen tegen tussen-
personen die zich ethisch onverantwoord 
hebben gedragen.

Onderwerp

Goed onder - 
nemings bestuur 
(corporate  
governance)

Werkplek

Salarissen en 
bezoldiging

Operationele  
risico’s

Mensenrechten

Verantwoord  
beleggen

Dividend

Duurzame  
inkoop

Verslaggeving

Openbare 
informatie?

Onze aanpak
Beleidsrichtlijnen & -verklaringen

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

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

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

Wij hebben een beleid inzake operationele risico’s, waarin beschreven wordt hoe wij omgaan met maatschappelijke, milieu- en andere 
bedrijfsrisico’s. Dit beleid hangt samen met de beleidsrichtlijnen en  procedures op het gebied van financiële risico’s.

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

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

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

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

Aegon publiceert een Annual Report en een Form 20-F, in overeenstemming met de Nederlandse en Amerikaanse regelgeving. Het 
Annual Report is het belangrijkste, wettelijk verplichte verslag van Aegon. Daarnaast publiceren we deze Review, een geïntegreerd 
jaaroverzicht, waarin beknopt wordt ingegaan op de financiële, maatschappelijke en milieuresultaten van Aegon. Het Annual Report 
en Form 20-F worden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS2). Voor deze Review 
hanteren wij de G4-verslaggevingsgrondslagen van het Global Reporting Initiative (GRI) (waarbij wij ook rekening houden met de richt-
lijnen voor verantwoording van de International Integrated Reporting Council en de Amerikaanse Sustainability Accounting Standards 
Board). Meer informatie is te vinden in het verslaggevingssupplement (Reporting Supplement), dat online beschikbaar is op aegon.com.

Waarde creëren als verantwoorde onderneming

Wij hebben intern beleidsrichtlijnen en procedures ontwikkeld die als besluitvormingskader fungeren en die ervoor zorgen dat onze beslissingen ook 
op de lange termijn in het belang zijn van Aegon en onze stakeholders. Deze beleidsrichtlijnen en procedures staan zo veel mogelijk op onze website.

1  Uit concurrentieoverwegingen worden het wereldwijde beloningskader en het beleid inzake operationele risico’s van Aegon niet openbaar gemaakt.
2 Het Annual Report van Aegon is opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals vastgesteld door de EU.
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“ Generatie Y is anders. 
Zij zijn opgegroeid 
met technologie. 
Het moet snel – 
letterlijk op een muis-
klik. Wij moeten ons 
aanpassen aan deze 
high-tech wereld en 
toch high-touch service 
bieden. En dat is 
precies wat we doen.”

Rien Brus
Vice President, Customer Experience

Demografische veranderingen
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Interview met de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Interview met Rob Routs, voorzitter 
van de Raad van Commissarissen

Aegon heeft een Management Board 
en een Raad van Commissarissen. 
Wat is binnen zo’n structuur de rol 
van de Raad van Commissarissen?
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft 
in ieder geval niet als taak om het bedrijf te 
besturen. Dat is de taak van de Management 
Board (MB). Wij houden toezicht op de 
werk zaam heden van de Management 
Board – wij adviseren, begeleiden en stellen 
zo nodig zaken aan de orde. In de VS behartigt 
een RvC eigenlijk alleen de belangen van de 
aandeelhouders. In Nederland komen wij op 
voor alle stakeholders. 

Dat heeft dus consequenties voor 
degenen die zitting hebben in de Raad...
Dat klopt. Je hebt natuurlijk een goede mix 
nodig – een goede chemie. Je moet in de 
eerste plaats affiniteit hebben met het 
bedrijf waar je commissaris bent. Ongeveer 
de helft van onze commissarissen heeft veel 
kennis van verzeke ren en financiën. Dat is 
van belang, willen wij als Raad onze werk-
zaamheden goed verrichten. Daarnaast 
hebben we commissaris sen die vanuit het 
perspectief van de klant denken. Weer 
anderen komen uit de politiek of zijn bij de 

overheid werkzaam geweest. De afgelopen 
jaren zijn er meer Amerikaanse commis sa-
rissen bij gekomen, zoals Dona Young en 
Robert Dineen. Omdat Aegon veel activitei-
ten heeft in de VS, hebben we mensen nodig 
die het land kennen en inzicht hebben in de 
Amerikaanse verzekeringsmarkt.

Hoe zit het met de diversiteit in bredere 
zin? Er is veel kritiek dat de raden van 
commissarissen bij bedrijven niet divers 
genoeg zijn.
Diversiteit is belangrijk. Het zorgt voor een 
andere dynamiek en ander perspectief. We 
hebben op dit moment geen commissarissen 
uit Azië en Centraal- en Oost-Europa. Ook 
hebben we nog geen 30% vrouwen als 
commissaris. Er is wel veel talent. Dus we 
kijken goed om ons heen.

Met welke zaken heeft de Raad 
het afgelopen jaar geworsteld?
We hebben veel tijd besteed aan de strategie. 
Niet alleen wat betreft de huidige situatie van 
Aegon, maar ook in welke richting we willen 
gaan. In 2011 hebben we onze schuld aan 
de Nederlandse overheid, die we vanwege 
de financiële crisis hadden, volledig afgelost. 

Vanaf dat moment hebben we onze strategie 
veranderd en de blik weer op de toekomst 
gericht. Er zijn veel zaken aan de orde 
geweest. Zoals distributie en de effecten 
van internet. Op sommige terreinen zetten 
nieuwe technologieën het bedrijf op zijn kop. 
Andere veranderingen die we nu zien, zijn 
het resultaat van anticiperend denkwerk van 
de MB en de RvC. We hebben het ook gehad 
over de markten waarin we actief zijn. Aegon 
heeft zijn portefeuille fors opgeschoond. 
Er blijft natuurlijk werk aan de winkel, maar 
we bevinden ons in een veel betere positie. 
Klantgerichtheid is een ander belangrijk 
onderwerp. Als RvC werken we nauw met de 
MB samen om de klant daadwerkelijk centraal 
te stellen.

Over klanten gesproken. De hele financiële 
sector heeft de afgelopen jaren problemen 
gehad. Aegon ook.
Daar praten we als RvC veel over. Niet alle 
producten die we in het verleden hebben 
verkocht, voldeden aan de verwachtingen. 
De garanties aan klanten zijn we altijd 
nagekomen, maar de rendementen waren 
zo nu en dan teleurstellend. Dit verleden 
slepen we inderdaad mee en moet worden 
opgelost. Dat gebeurt nu ook. Er zijn 
krachtige processen ontwikkeld. Verder 
zijn er waarborgen en worden producten 
getoetst voordat ze op de markt worden 
gebracht. Ik vind dat je als RvC altijd naar 
de toekomst moet kijken. Hoe ziet de markt 
voor levensverzekeringen er over twintig 
jaar uit? Als je kijkt naar wat we in de VS 
hebben gerealiseerd op het gebied van 
vermogensbeheer – daar spelen we goed in 
op alle veranderingen. Het is belangrijk om 
te anticiperen: wat betreft de producten die 
Aegon aanbiedt, maar ook wat betreft de 
merkpositionering en de reputatie. Aegon is 
het soort bedrijf dat ondanks alle problemen 
overeind blijft en producten kan aanbieden 
die winstgevend zijn voor het bedrijf en 
gunstig zijn voor de klant. Anders zou ik 
geen voorzitter willen zijn.

Rob Routs
voorzitter van de  
Raad van Commissarissen

Interview met de voorzitter van de Raad van Commissarissen
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Case studie

Waarom zijn de levensverzekerings-
activiteiten in Canada verkocht?
Sommige beslissingen liggen niet 
voor de hand. In Canada stonden we 
voor een dilemma. Onze activi tei ten 
daar leverden volgens onze cijfers 
onvoldoende groei en rende ment op. 
Moesten we gaan herstructu reren? 
Sluiten? Een koper zoeken?

Wat was het geval?
De omstandigheden op de Canadese markt 
waren de laatste jaren moeilijk. Onze winst 
stond onder druk, met name door de lage 
rente. We hadden ook niet voldoende 
omvang of schaalgrootte om snel te groeien. 
Daar komt bij dat we altijd hebben gezegd 
dat we ‘op alle gekozen markten een 
leidende positie willen’. In Canada bleek 
dat de laatste tijd niet mogelijk.

Waarom niet herstructureren?
Daar zijn we een paar jaar geleden wel mee 
begonnen. Het productassortiment is toen 
aangepast. We hebben nieuwe managers 
aangesteld en de activiteiten samengevoegd 
met de Life & Protection-activiteiten in 
de VS. Dit bracht echter niet de ommekeer 
waarop we gehoopt hadden.

Waarom verkopen?
We hadden de Canadese activiteiten kunnen 
afbouwen. Vanwege financiële en wettelijke 
belemmeringen hebben we dat niet gedaan. 
Dat zou jaren hebben geduurd. En van de 
waarde zou dan weinig meer over zijn 
geweest. Door te verkopen, hebben we 
de toekomst van het bedrijf veiliggesteld. 
De nieuwe eigenaar – Wilton Re – heeft 
al gezegd het huidige personeel te willen 

aanhouden en de bestaande klanten 
te blijven bedienen.

Wat zijn de gevolgen voor Aegon?
We boeken een verlies op de verkoop onder 
IFRS1, maar de verkoopprijs (600 miljoen 
Canadese dollar) is volgens ons redelijk, 
gezien de lage winstgevendheid van de 
activiteiten. Bovendien gebruiken we een 
deel van de opbrengst voor het aflossen van 
schulden, waardoor onze financiële positie 
als geheel wordt versterkt. We blijven 
trouwens wel actief in Canada. Onze 
Amerikaanse activiteiten blijven er 
levensverzekeringen verkopen via een 
netwerk van lokale adviseurs.

1 International Financial Reporting Standards.
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Feiten &
cijfers Op de volgende pagina’s gaan wij 

uitvoerig in op onze aanpak van de 
verslaggeving en op onze resultaten – 
niet alleen als financiële dienstverlener, 
maar ook als werkgever en belegger. 
We bespreken hoe deze Review tot stand 
is gekomen. Waar we onze informatie 
vandaan halen. De gehanteerde 
reikwijdte. En de belangrijke rol die 
onze externe accountant daarbij speelt. 
Verder verschaffen we ook veel 
gegevens: van de kasstroom tot aan 
onze giften aan goede doelen.  
Tot slot laten wij zien hoe we onze 
verplichtingen onder de UN Principles 
for Sustainable Insurance nakomen.
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Over dit verslag 
Verslaggevingsgrondslagen en -proces  
Voor u ligt de vierde geïntegreerde Review van Aegon. Dit jaaroverzicht is bedoeld voor 
alle stakeholders. Ons streven is om hiermee een helder, bondig doch veelomvattend 
overzicht te bieden van onze activiteiten en resultaten. Deze Review moet een basis 
kunnen zijn voor de besluitvorming van al onze stakeholders, inclusief de verschaffers 
van kapitaal.  

1 Voor deze Review 2014 heeft onze accountant de meest recente G4-richtlijnen van het GRI gehanteerd.

In deze Review 2014 volgen wij de meest 
recente richtlijnen van het Global Reporting 
Initiative (GRI), alsmede de richtlijnen van de 
International Integrated Reporting Council 
(IIRC) en de Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) in de Verenigde 
Staten. Conform de standaard GRI-
verslaggevingsgrondslagen willen wij 
met deze Review een beknopt, juist en 
evenwichtig beeld geven van de resultaten 
van Aegon in het afgelopen jaar. Het blijft 
evenwel een overzicht. Meer uitvoerige 
informatie, met name over de financiële 
resultaten, is te vinden in het Annual Report 
en Form 20-F. Beide stukken zijn beschikbaar 
op aegon.com. 

Al sinds de publicatie van ons eerste 
MVO-verslag in 2003 hanteren wij de 
GRI-verslaggevingsrichtlijnen. Voor deze 
Review 2014 zijn we overgestapt op de 
nieuwe G4-richtlijnen van het GRI, die meer 
nadruk leggen op materialiteit, in lijn met 
onze eigen aanpak van de verslaggeving. 
Informatie over de wijze waarop wij de 
G4 implementeren, is te vinden in een apart 
verslaggevings supplement (Reporting 
Supplement), online beschikbaar op 
aegon.com. In dit supplement wordt onze 
verslag geving langs de volgende meetlat 
gelegd: grondslagen voor de afbakening van 
de inhoud van het verslag, grondslagen voor 
de verslagkwaliteit, algemene standaard-
informatie en specifieke standaard-
informatie. In het verslaggevingssupplement 
is ook nadere informatie te vinden over onze 
verslaggeving volgens het IIRC-model. 

Deze Review is gebaseerd op uitgebreide 
rapportages vanuit alle landen en werk-
maatschappijen. Alle gegevens worden 
formeel beoordeeld door de Disclosure 

Committee van Aegon en moeten vóór 
publicatie worden goedgekeurd door de 
Management Board, de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen. De inhoud 
is ook beoordeeld door onze externe 
accountant PwC. Het door hen opgestelde 
assurance-rapport (waarbij de Engelse versie 
leidend is) en te vinden op pagina 67-68. 
PwC is EY in 2014 opgevolgd als externe 
accountant van Aegon. Deze Review heeft 
betrekking op het hele jaar 2014 (januari-
december), tenzij anders is vermeld. Alle 
nodige toelichtingen en definities staan in 
de tekst of in de bijbehorende tabellen. 
De vorige Review van Aegon is in maart 
2014 gepubliceerd en is online beschikbaar 
op aegon.com. 

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

Het controleproces 
Deze Review wordt elk jaar beoordeeld 
door onze externe accountant. Wij 
vragen hem om de door ons gehan-
teerde informatie te controleren en 
ervoor te zorgen dat onze verslag-
geving aan de richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative1 voldoet. 
Dit proces neemt enkele weken in 
beslag. Wij werken heel nauw met 
onze accountant samen en leveren 
ondersteunende informatie aan voor 
de verklaringen in dit verslag. Dat kan 
bijvoorbeeld een interne presentatie 
zijn, een memo van de Management 
Board of de elektriciteitsrekening van 
een bepaalde locatie. Na afronding van 
dit proces wordt door de accountant 
een onafhankelijk assurance-rapport 
verstrekt (zie pagina 67-68). Dit jaar 
wilden wij de controle toespitsen op 
zaken die wij het meest relevant 
achten voor onszelf en voor onze 
stakeholders. Behalve een controle op 
de tekst van deze Review hebben wij 
PwC ook gevraagd om zekerheid te 
verschaffen over onze belangrijkste 
indicatoren: onze acht ‘strategische’ 
indicatoren, plus nog eens vijf 
‘materiële’ indicatoren die te voorschijn 
kwamen uit de materialiteitstoets die 
wij conform GRI hebben uitgevoerd. 
Voor meer informatie over deze 
indicatoren, zie pagina 59.

Alle informatie in deze Review heeft betrekking 
op onze drie belangrijkste bedrijfs onderdelen 
(VS, Nederland en VK). Van andere bedrijfs-
onderdelen hebben we uitsluitend materiële 
informatie op genomen. Zie voor nadere 
informatie de tabel op pagina 51.

50 Aegon in 2014

Over dit verslag 
Over dit verslag 

http://www.aegon.com/Documents/aegon-com/Sitewide/Reports-and-Other-Publications/Annual-reviews/2014/Aegon-2014-GRI-Supplement.pdf
http://www.aegon.com/Home/Investors/Annual-Reports/
http://aegon.com/2014review
http://www.aegon.com/Home/Investors/Annual-Reports/


Over dit verslag 

Onderstaande tabel toont de reikwijdte van het verslag per land/bedrijfsonderdeel en per onderwerp:  
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Landenunit
Brazilië - - - - - - • • • - - - - • •
Canada • • • • • • • • • • • • - - •
China2 • • • • • • • • • - - • - • •
Tsjechië • • • • • • • • • • • • - - •
Hongarije • • • • • • • • • • • • - - •
India3 - - - - - - • • • - - - - • •
Japan4 - - - - - - • • • - - - - - •
Nederland5 • • • • • • • • • • • • • - •
Polen • • • • • • • • • • • • - - •
Roemenië • • • • • • • • • • • • - - •
Slowakije • • • • • • • • • • • • - - •
Spanje • • • • • • • • • • • • - - •
Turkije • • • • • • • • • • • • - • •
Oekraïne • • • • • • • • • • • • - • •
VK6 • • • • • • • • • • • • • - •
VS • • • • • • • • • • • • • - •
Bedrijfsonderdeel
Aegon Direct & Affinity 
Marketing Services • • • • • • • • • - - • - - •
Aegon Asset Management7 • • • • • • • • • • • • - - •
Transamerica Life Bermuda • • • • • • • • • - - • - - •
Variable Annuities Europe • • • • • • • • • • • • - - •
Corporate Center
N.V. (Den Haag) • • • • • • - - - - - - - - •
Azië (Hongkong) • • • • • • - - - - - - - - •
Centraal- en Oost-Europa 
(Boedapest) • • • • • • - - - - - - - - •

1 Op basis van de risico-evaluatie, uitgevoerd in 2014, die de belangrijkste Aegon eenheden in Amerika, Europa en Azië omvat.
2 Joint venture (50%) met CNOOC (China National Offshore Oil Corporation).
3 Joint venture (26%) met Religare Enterprises Ltd. 
4 Joint venture met Sony Life (50%).
5 Omvat tevens TKP, Knab, Nedasco en Unirobe Meeùs Groep.
6 Omvat tevens Aegon’s European Data Center in Edinburgh.
7 Omvat tevens Kames Capital in het VK en andere onderdelen van Aegon Asset Management in de VS, Nederland, Azië en Centraal- en Oost-Europa. 

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

Alex Wynaendts (Nederland, 1960)
CEO, voorzitter van de Raad van Bestuur, 
voorzitter van de Management Board 

Alex begon zijn carrière in 1984 bij 
ABN AMRO. Hij trad in 1997 bij Aegon 
in dienst als Senior Vice President Group 
Business Development. Hij trad in 2003  
toe tot de Raad van Bestuur en werd 
in 2008 benoemd tot CEO van Aegon. 

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

Darryl werkte bij het Canadese Mutual Life 
voordat hij in dienst trad bij Aegon als 
Director of Product Development & Risk 
Management bij de Institutional Markets-
divisie in de VS. In 2002 werd hij benoemd 
tot Corporate Actuary van Aegon USA, 
waar hij drie jaar later Chief Financial Officer 
werd. In 2013 volgde zijn benoeming als 
Chief Financial Officer van Aegon. 

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

Adrian bouwde zijn carrière op bij GE Capital, 
waar hij diverse functies bekleedde op het 
gebied van business development. Vóór zijn 
overstap naar Aegon was hij directeur bij 
Sage Group, HBoS en Barclays Insurance. 
In 2010 werd hij benoemd tot Chief 
Operating Officer van Aegon UK. In maart 
2011 volgde zijn benoeming als CEO. 

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

Tom begon zijn carrière in de Canadese 
verzekeringssector. In 1997 verhuisde hij 
naar de VS in verband met zijn benoeming 
als consultant bij Tillinghast Towers Perrin. 
Hij kwam in 2000 bij Aegon als Director of 
Product Development & Risk Management. 
Hij is sinds 2003 Chief Risk Officer 
van Aegon. 

Marco Keim (Nederland, 1962)
CEO van Aegon Nederland,  
lid van de Management Board 

Marco heeft bij diverse Nederlandse 
bedrijven gewerkt, zoals accountantskantoor 
Coopers & Lybrand Van Dien, Fokker Aircraft 
en NS Groep. Hij maakte in 1999 de overstap 
naar Swiss Life, waar hij drie jaar later CEO 
werd. In 2008 werd hij directievoorzitter 
van de Nederlandse tak van Aegon.  

Gábor Kepecs (Hongarije, 1954)
CEO van Aegon Centraal- en Oost-Europa, 
lid van de Management Board  

Gábor begon zijn loopbaan bij de Hongaarse 
overheid en bij staatsverzekeringsbedrijf 
Állami Biztosító, waar hij in 1990 CEO werd, 
twee jaar voordat het bedrijf werd 
geprivatiseerd en overgenomen door Aegon. 
Als CEO van Aegon Centraal- en Oost-Europa 
geeft hij leiding aan de uitbreiding van de 
activiteiten van Aegon in deze regio. 
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Ons senior management 

Mark Mullin (VS, 1963)
CEO van Aegon Amerika,  
lid van de Management Board

Mark is al ruim twintig jaar werkzaam bij 
Aegon, waar hij verschillende management-
functies heeft bekleed, zowel in de VS als 
in Europa. Mark is voormalig President & CEO 
van de Amerikaanse dochtermaatschappij 
Diversified, waar hij tevens aan het hoofd 
stond van de Annuity & Mutual Fund-
activiteiten. Hij is sinds 2009 President & 
CEO van Aegon Amerika.  

Brenda Clancy (VS, 1954)
Global Chief Technology Officer,  
lid van het Management Committee

Brenda werkt al 39 jaar bij Aegon. Zij begon 
haar loopbaan bij Life Investors, een van onze 
rechtsvoorgangers in de VS. Zij was voorheen 
Treasurer & Senior Vice President 
Information & Finance en Chief Operating 
Officer van Aegon Amerika. Brenda is de 
eerste Global Technology Officer van Aegon. 

Douglas Henck (VS, 1953)
CEO van Aegon Azië,  
lid van het Management Committee

Douglas begon zijn loopbaan als actuaris bij 
de Amerikaanse verzekeraar Aetna Inc. In 
Hongkong gaf hij leiding aan de activiteiten 
van Aetna in Azië. Vervolgens was hij vijf jaar 
President van Sun Life Financial Asia, waarna 
hij Chief Financial Officer werd van het Bahá’í 
World Center. In 2011 werd hij benoemd tot 
CEO & Chairman van Aegon Azië.  

Michiel van Katwijk  
(Nederland, 1966)
CFO van Aegon Amerika,  
lid van het Management Committee

Michiel begon zijn carrière bij Aegon in 1991. 
Sindsdien is hij nauw betrokken bij de 
activiteiten op het gebied van risicobeheer, 
treasury, kapitaalmanagement en investor 
relations. Michiel was hoofd van het Corporate 
Financial Center van Aegon in Den Haag voor-
dat hij werd benoemd in zijn huidige functie 
van Chief Financial Officer van Aegon Amerika.  

Carla Mahieu (Nederland, 1959)
Global Head of Human Resources,  
lid van het Management Committee

Carla begon haar loopbaan bij Koninklijke 
Shell, waar zij diverse managementfuncties 
bekleedde. Na een aantal jaar als consultant 
werd zij benoemd tot Senior Vice President 
Human Resources bij Koninklijke Philips 
Electronics. Carla trad in september 
2011 bij Aegon in dienst als Global Head 
of Human Resources.  

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

Sarah heeft vijfentwintig jaar ervaring in 
internationale financiële dienstverlening 
en vermogensbeheer. Zij begon haar carrière 
bij Toronto Dominion in Melbourne. 
In 2000 trad zij in dienst bij ABN AMRO 
en verhuisde ze naar Nederland. Sarah 
was CEO van de vermogensbeheerdivisie 
van ABN AMRO. Sinds 2010 is zij CEO van 
Aegon Asset Management. 

Marc van Weede (Nederland, 1965)
Global Head of Strategy & Sustainability, 
lid van het Management Committee

Marc was werkzaam bij McKinsey & Company 
voordat hij in 2001 bij Aegon in dienst trad. 
Hij was hoofd Group Business Development 
en vervolgens CEO van de joint venture van 
Aegon in China. Marc werd in 2010 het 
eerste Global Head of Sustainability van 
Aegon. Hij is sinds 2013 verantwoordelijk 
voor de bedrijfsstrategie. 
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Onze Raad van Commissarissen

Rob Routs (Nederland, 1946) 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Nominating Committee (voorzitter), 
Compensation Committee (lid) 
Voormalig bestuurder van Koninklijke Shell 
Lid van de RvC sinds 2008 
Huidige termijn loopt af in 2016 
Overige commissariaten: DSM (voorzitter), 
ATCO Ltd., A.P. Møller-Maersk, 
AECOM Technology

Irv’ Bailey (VS, 1941) 
Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen,  
Audit Committee (lid),  
Compensation Committee (lid) 
Voormalig CEO & Chairman van Providian Corp., 
Managing Director van Chrysalis Ventures, 
Chairman Board of Directors van Aegon USA  
Lid van de RvC sinds 2004 
Huidige en laatste termijn loopt af in 2016 
Overige commissariaten: Hospira Inc. 
 

Robert Dineen (VS, 1949) 
Audit Committee (lid), Risk Committee (lid) 
Voormalig Chairman van het Lincoln 
Financial Network, lid van het Senior 
Management Committee van Lincoln 
Financial Group, Senior Vice President van 
de Managed Asset Group van Merrill Lynch  
Lid van de RvC sinds 2014 
Huidige termijn loopt af in 2018 
Overige commissariaten: Geen 
 

Shemaya Levy (Frankrijk, 1947) 
Risk Committee (voorzitter),  
Nominating Committee (lid) 
Voormalig Chief Financial Officer van Renault
Lid van de RvC sinds 2005 
Huidige en laatste termijn loopt af in 2017 
Overige commissariaten: TNT Express  
(vice-voorzitter), PKC Group Oyi, Segula 
Technologies (niet-beursgenoteerd) 

Ben van der Veer (Nederland, 1951) 
Audit Committee (voorzitter), 
Nominating Committee (lid) 
Voormalig bestuursvoorzitter van 
accountantskantoor KPMG NV
Lid van de RvC sinds 2008 
Huidige termijn loopt af in 2016 
Overige commissariaten: TomTom NV, 
Koninklijke Imtech, Reed Elsevier NV, Reed 
Elsevier PLC, Reed Elsevier Group, Koninklijke 
FrieslandCampina (niet-beursgenoteerd) 

Dirk Verbeek (Nederland, 1950) 
Audit Committee (lid), Risk Committee (lid) 
Voormalig CEO van Aon Nederland 
Lid van de RvC sinds 2008 
Huidige termijn loopt af in 2016 
Overige commissariaten: Robeco Groep 
(voorzitter), Aon Nederland, Benelux 
Advisory Board of Leonardo & Co (voorzitter),  
CVC Europe, OVG Re/developers (allen niet-
beursgenoteerd). Tevens voorzitter van 
de INSEAD Dutch Council en emeritus 
Vice President van Aon Groep.

Leo van Wijk (Nederland, 1946) 
Compensation Committee (voorzitter), 
Nominating Committee (lid) 
Voormalig President & CEO van de KLM 
Lid van de RvC sinds 2003 
Huidige en laatste termijn loopt af in 2015  
Overige commissariaten: Air France-KLM, 
Ajax NV (vice-voorzitter), Skyteam (voorzitter 
van de Governing Board, niet-beursgenoteerd) 

Corien Wortmann-Kool 
(Nederland, 1959) 
Risk Committee (lid), 
Compensation Committee (lid) 
Voormalig lid van het Europees Parlement 
en vice-voorzitter van de EVP-fractie voor 
financiën, economie en milieu 
Lid van de RvC sinds 2014 
Huidige termijn loopt af in 2018 
Overige commissariaten: Stichting 
Pensioenfonds ABP (voorzitter), 
het Kadaster, Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Save the Children Nederland 
(allen niet-beursgenoteerd).

Dona Young (VS, 1954) 
Audit Committee (lid), Risk Committee (lid)
Voormalig Chairman, President & CEO van 
verzekeraar en vermogensbeheerder Phoenix 
Lid van de RvC sinds 2013 
Huidige termijn loopt af in 2017 
Overige commissariaten: Foot Locker Inc. 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

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

Bedragen in € miljoenen (uitgezonderd de resultaten per aandeel) 2014 2013 1) 2012 1)

Premie-inkomen 19.864 19.939 19.049

Opbrengst beleggingen 8.148 7.909 8.413

Vergoedingen en provisies 2.137 1.950 1.856

Overige opbrengsten 7 6 9

Totaal omzet 30.157 29.805 29.327

Baten uitgaande herverzekering 2.906 2.838 4.096

Resultaten uit financiële transacties 13.772 15.217 13.060

Overige baten 61 393 149

Totaal baten 46.896 48.254 46.632

Premies uitgaande herverzekering 3.011 3.108 3.702

Uitkeringen en verzekeringstechnische lasten 36.214 37.688 34.475

Winstdeling en kortingen 17 28 33

Provisies en kosten 5.656 5.656 5.609

Bijzondere waardeverminderingen en terugnames 87 294 199

Rentelasten en bijbehorende vergoedingen 371 355 519

Overige lasten 172 134 52

Totaal lasten 45.528 47.262 44.590

Winst vóór aandeel in resultaat van joint ventures, geassocieerde deelnemingen 
en belastingen 1.368 992 2.042

Aandeel in resultaat joint ventures 56 - -13

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen 24 21 28

Winst / verlies vóór belasting 1.448 1.013 2.057

Belastingen -262 -156 -385

Nettowinst / -verlies 1.186 857 1.672

Nettowinst / -verlies toerekenbaar aan: 
Houders eigen-vermogensinstrumenten Aegon N.V. 1.186 854 1.671

Aandeel minderheidsbelangen 1 3 1

Winst per aandeel (in € per aandeel) 
Nettowinst per aandeel 0,49 0,30 0,74

Nettowinst per aandeel B 0,01 0,01 -

Verwaterde winst per aandeel 0,49 0,30 0,74

Verwaterde winst per aandeel B 0,01 0,01 -

1 
De cijfers over 2013 en 2012 zijn aangepast voor de vrijwillige wijzigingen in de grondslagen voor uitgestelde acquisitiekosten en reserveringen voor het langlevenrisico.  
Zie toelichting 2.1.2 in Aegon's Annual Report 2014 voor meer informatie over deze veranderingen.

€2,1 miljard
In 2014 hebben wij bijna € 2,1 miljard geïnvesteerd 

in onze medewerkers via salarissen, secundaire 

arbeidsvoorwaarden en scholing.

21%
In 2014 bedroegen de directe verkopen1 

iets meer dan een vijfde van de verkoop.

1 Op basis van gebudgetteerde verkoop. 55
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

32%
Eind vorig jaar bestond ons senior management  

voor bijna een derde uit vrouwen – het hoogste 

percentage sinds wij zes jaar geleden zijn begonnen 

met het meten van de genderdiversiteit. 

85%
Ruim 85% van onze medewerkers kan 

gebruikmaken van een onafhankelijke adviseur 

op het gebied van gezondheid en andere 

persoonlijke zaken.

Voor het jaar eindigend op 31 december   
 
Bedragen in € miljoenen 2014 2013 3) 2012 3)

Winst / verlies vóór belasting 1.448 1.013 2.057

Resultaten uit financiële transacties -14.198 -16.043 -12.955

Afschrijvingen en amortisatie 971 1.011 1.239

Bijzondere waardeverminderingen 87 322 198

Winst uit joint ventures -56 - 13

Winst uit geassocieerde deelnemingen -24 -21 -26

Vrijval reserve kasstroomafdekking -12 -26 -62

Herwaardering toegezegd-pensioenregelingen -1.156 562 -149

Overige posten 187 -146 -175

Aanpassingen voor niet-geldelijke posten -14.202 -14.341 -11.917

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen 6.375 -679 -3.418

Verplichtingen uit verzekeringen en beleggingen voor rekening van polishouders 12.302 18.787 10.801

Overlopende kosten en passiva 2.147 -2.509 550

Overlopende opbrengsten en activa -2.266 -927 -1.501

Mutaties in overlopende posten 18.559 14.672 6.432

Aankoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) -36.577 -34.100 -32.018

Aankoop derivaten 1.417 -850 -1.528

Verkoop beleggingen (uitgezonderd geldmarktbeleggingen) 33.846 31.176 33.742

Verkoop derivaten 1.589 182 507

Netto-aankoop beleggingen voor rekening van polishouders -1.788 -1.395 1.197

Nettomutatie in onderpand gegeven kasmiddelen 627 -1.414 -177

Netto-aankoop geldmarktbeleggingen -958 3.221 326

Kasstroommutaties in niet in de winst opgenomen operationele posten -1.843 -3.180 2.049

Betaalde belastingen 148 -164 133

Overige posten 12 -9 19

Netto-kasstroom uit operationele activiteiten 4.122 -2.011 -1.227

VERVOLG >
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

77%
Volgens onze laatste enquête vindt meer dan 

driekwart van onze medewerkers dat Aegon een 

maatschappelijk verantwoorde onderneming is. 

In 2013 was dat nog 73%.

97%
Ruim 97% van onze medewerkers kan 

in deeltijd, flexibel of op afstand werken. 

Bedragen in € miljoenen 2014 2013 3) 2012 3)

Aankoop individuele immateriële activa (uitgezonderd VOBA en rechten  
van toekomstige dienstverlening) -28 -22 -36

Aankoop van apparatuur en onroerende zaken voor eigen gebruik -77 -66 -63

Aankoop dochtermaatschappijen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen, 
exclusief geldmiddelen -95 -291 -23

Verkoop apparatuur 13 15 10

Verkoop dochtermaatschappijen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen, 
exclusief geldmiddelen 42 811 276

Ontvangen dividend van joint ventures en geassocieerde deelnemingen 75 64 72

Overige posten - 5 1

Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten -71 516 237

Uitgifte aandelenkapitaal - 2 2

Uitgifte en inkoop van eigen aandelen -199 -92 -

Uitgifte van niet-cumulatieve achtergestelde leningen - - 271

Opbrengsten TRUPS 1), achtergestelde leningen en langlopende schulden 3.862 1.056 4.610

Aflossing van convertible core capital securities -1.173 - -

Aflossing van aandelenkapitaal - -401 -

Aflossing TRUPS 1), achtergestelde leningen en langlopende schulden -1.307 -2.283 -1.663

Betaald dividend -266 -323 -207

Betaalde coupons perpetuele leningen -171 -194 -230

Betaalde coupons van niet-cumulatieve achtergestelde leningen -32 -28 -30

Overige posten - -8 -11

Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten 715 -2.271 2.741

Netto-toename / -afname geldmiddelen en kasequivalenten 2) 4.766 -3.766 1.751

Netto geldmiddelen en kasequivalenten begin van het jaar 5.652 9.497 7.717

Effecten van wisselkoersfluctuaties 231 -79 29

Netto geldmiddelen en kasequivalenten einde van het jaar 10.649 5.652 9.497
1 Trust pass-through securities.
2 Onder netto-toename / -afname geldmiddelen en kasequivalenten wordt verstaan ontvangen rente (2014: €6.711 miljoen, 2013: €6.731 miljoen en 

2012: €8.091 miljoen), ontvangen dividend (2014: €1.342 miljoen, 2013: €1.021 miljoen en 2012: €1.069 miljoen) en betaalde rente (2014: €320 miljoen, 
2013: €347 miljoen en 2012: €1.261 miljoen).

3 De cijfers over 2013 en 2012 zijn aangepast voor de vrijwillige wijzigingen in de grondslagen voor uitgestelde acquisitiekosten en reserveringen voor het langlevenrisico. 
Zie toelichting 2.1.2 in Aegon's 2014 Annual Report voor meer informatie over deze veranderingen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Geconsolideerde balans 

16.931
Onze medewerkers hebben vorig jaar in 

hun eigen buurt in totaal bijna 17.000 uur 

vrijwilligerswerk gedaan. 

82%
Van onze giften is vorig jaar ruim vier vijfde 

naar goede doelen gegaan op het gebied van 

gezondheid, welzijn en financiële voorlichting 

– drie voor ons belangrijke terreinen. 

Bedragen in € miljoenen 2014 2013 1) 1 januari 2013 1)

Activa
Immateriële activa 2.073 2.272 2.506

Beleggingen 153.653 135.409 145.021

Beleggingen voor rekening van polishouders 191.467 165.032 152.968

Derivaten 28.014 13.531 21.134

Joint ventures 1.468 1.426 1.567

Geassocieerde deelnemingen 140 470 771

Herverzekeringsactiva 9.593 10.344 11.966

Vorderingen inzake vergoedingen aan medewerkers 38 34 22

Actieve belastinglatenties 27 195 307

Overlopende kosten en kortingen 10.373 10.006 9.627

Activa aangehouden voor verkoop 9.881 - -

Overige activa en vorderingen 7.563 7.357 7.623

Geldmiddelen en kasequivalenten 10.610 5.691 9.590

Totaal activa 424.902 351.767 363.102

Passiva 
Eigen vermogen 24.293 17.601 21.076

Overige eigen-vermogensinstrumenten 3.827 5.015 5.018

Uitstaand aandelenkapitaal en reserves toerekenbaar aan de houders  
van  eigen-vermogensinstrumenten van Aegon N.V. 28.120 22.616 26.094

Minderheidsbelangen 9 10 13

Groepsvermogen 28.129 22.626 26.107

Achtergestelde leningen 747 44 42

Trust pass-through securities 143 135 155

Verzekeringsovereenkomsten 111.927 101.769 105.242

Verzekeringsovereenkomsten met beleggingen voor rekening van polishouders 102.250 84.311 76.169

Beleggingscontracten 15.359 14.545 17.767

Beleggingscontracten met beleggingen voor rekening van polishouders 91.849 82.608 78.418

Derivaten 26.048 11.838 18.052

Langlopende schulden 14.158 11.830 13.219

Voorzieningen 322 182 330

Schulden inzake vergoedingen aan medewerkers 4.404 3.060 3.550

Overlopende omzet 82 88 104

Latente belastingverplichtingen 3.249 1.657 2.501

Schulden aangehouden voor verkoop 7.810 - -

Overige schulden 18.152 16.815 21.117

Overlopende passiva 272 259 329

Totaal verplichtingen 396.772 329.141 336.995

Totaal passiva 424.902 351.767 363.102

1  De cijfers over 2013 zijn aangepast voor de vrijwillige wijzigingen in de grondslagen voor uitgestelde acquisitiekosten en reserveringen voor het langlevenrisico.  
Zie toelichting 2.1.2 in Aegon's 2014 Annual Report voor meer informatie over deze veranderingen.

Op 31 december 
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99%
Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hanteren 

inmiddels de Net Promoter Score voor 

het meten van de klantloyaliteit. 

Definities en noten 2014 2013 Wijziging 

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

39% 33% +18%

% verkopen direct aan klant Betreft verkopen via affinity marketing, eigen 
agenten of online. Resultaat gebaseerd op 
gebudgetteerde verkoop

21% 12% +75%

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

Gewogen naar IFRS-vermogen 99% 94% +5,3%

NPS-resultaat: % bedrijfsonderdelen 
per kwartiel1

• 1e kwartiel 0,6% NGM NVT

• 2e kwartiel 47,2% NGM NVT

• 3e kwartiel 50,6% NGM NVT

• 4e kwartiel 1,6% NGM NVT

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

0,6% 0,6% Ongewijzigd

Verhouding kosten / winst Aangepaste operationele kosten gedeeld door 
onderliggend resultaat vóór belastingen en 
aangepaste operationele kosten

58%2 59% -1,7%

Employee engagement-score (Hay-index) Gebaseerd op jaarlijkse enquête onder 
medewerkers van Aegon. Employee engagement 
meet in hoeverre medewerkers gemotiveerd zijn 
en zich bij Aegon betrokken voelen

73 69 +5,8%

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

74 70 +5,7%

Totaal aan dividend- en couponuitkeringen 
aan beleggers 

Betreft uitkeringen die tijdens het kalenderjaar 
zijn verricht

€797 miljoen €810 miljoen -1,6%

Giften aan goede doelen Alleen financiële (cash) donaties €5,4 miljoen €5,8 miljoen -6,9%

Totaal uitbetaalde claims, uitkeringen 
en opgenomen spaargeld

€34 miljard €33,4 miljard +1,8%

% Aegon’s beleggingsportefeuille 
onderworpen aan negatieve ESG screening 

ESG: Environmental (milieu), Social 
(maatschappij) en Governance (bestuur) 

33%3 NGM NVT

Totaal aan impactbeleggingen Betreft beleggingen die aan bepaalde 
minimumeisen voldoen wat betreft financieel 
rendement, maar die ook een concreet voordeel 
voor maatschappij en milieu opleveren

€4,61 miljard €2,92 miljard +58%

NGM – niet gemeten.
NVT – niet van toepassing.
  Voor meer informatie over deze symbolen, zie pagina’s 67-68.

1  Cijfers tonen NPS prestaties vergeleken met branchegenoten per kwartiel. Percentage van Aegon bedrijven gewogen bij IFRS-vermogen. De cijfers hebben alleen betrekking 
op bedrijven in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije, waar de prestaties werden vergeleken met branchegenoten.

2 Gecorrigeerd voor wijzigingen in modellen en veronderstellingen. Zonder deze aanpassingen, zou de verhouding kosten / winst voor 2014 in totaal 61% zijn.
3 Op basis van screening van algemene rekening activa voor uitgesloten investeringen.

Leidende niet-financiële indicatoren

Leidende niet-financiële indicatoren

50.000
Drie jaar na de oprichting, heeft Knab – onze online 

bank in Nederland – al 50.000 klanten en € 1 miljard 

aan deposito's en andere activa.
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92%1

92% van onze bedrijfsonderdelen biedt 

hun producten en diensten online aan. 

1 Gewogen naar omzet.

Maatschappelijke, economische 
en milieugegevens 

2014 2013 Wijziging 2012

GRI 
G4-verwijzing 

(indien van 
toepassing):

Personeelsbestand
Totaal aantal medewerkers2 28.602 26.891 +6,4% 26.850 G4-9, G4-10

• VS 11.764 11.245 +4,6% 10.937

• Nederland 4.426 4.282 +3,4% 4.457

• VK 2.420 2.400 +0,8% 2.793

• Centraal- en Oost-Europa 2.495 2.470 +1,0% 2.209

• Azië 1.119 1.058 +5,8% 1.069

• Vermogensbeheer 1.276 1.289 -1,0% 1.316

• Overige3 5.102 4.147 +23% 4.069

% deeltijdwerkers 8,7% 9,7% -10% 11,3%

% werknemers met een tijdelijk contract 9,0% 7,5% +20% 7,3%

Gemiddeld aantal dienstjaren per werknemer 8,2 8,7 -5,7% 9,0

% vrouwelijke medewerkers 52% 53% -1,9% 54%

% vrouwen in hoger management 32% 32% Ongewijzigd 31%

# Aantal huidige en voormalige medewerkers die onder 
pensioenregeling van Aegon vallen4 49.164 NGM NVT NGM EC3, LA2

Terugkeerpercentage medewerkers met ouderschapsverlof5 40% NGM NVT NGM LA3

Retentiepercentage medewerkers met ouderschapsverlof6 73% NGM NVT NGM

Personeelsverloop
Aantal nieuwe medewerkers 4.614 3.084 +50% 2.740 LA1

Ontslagen 734 1.297 -43% 1.211

Gemiddeld aantal sollicitaties per vacature7 43 64 -33% 55

Gemiddeld aantal dagen nodig om een vacature te vervullen7 58 61 -4,9% 50

Personeelsverloop8 14% 14% Ongewijzigd 14% LA1

• Vrijwillig 9% 7% +29% 7%

• Niet-vrijwillig 5% 6% -17% 6%

Netto-aantal nieuwe banen9 3.880 1.787 117% 1.529 EC1, EC8

NGM – niet gemeten.
NVT – niet van toepassing.
1 Meer informatie over de wijze waarop wij de G4-richtlijnen van het GRI implementeren, is te vinden in een apart verslaggevingssupplement, dat online beschikbaar is op aegon.com. 
2 Inclusief geassocieerde deelnemingen, maar exclusief agenten.
3 Onder Overige wordt verstaan de medewerkers in Canada en Spanje, bij de Corporate Centers, bij de variable annuities-divisie in Ierland en bij geassocieerde deelnemingen. 
4  Dit cijfer heeft betrekking op de bedrijfsonderdelen van Aegon in de VS, het VK, Nederland, Spanje, Roemenië en Turkije, de vermogensbeheeractiviteiten, Aegon Direct & Affinity 

Marketing Services (ADAMS), Transamerica Life Bermuda (TLB) en de Corporate Centers. Bij deze bedrijfsonderdelen is 85% van het totale personeelsbestand werkzaam. 
5 Betreft de medewerkers die na hun zwangerschaps- of ouderschapsverlof weer aan het werk gaan. 
6 Betreft de medewerkers die twaalf maanden na afloop van hun zwangerschaps- of ouderschapsverlof nog steeds bij Aegon werkzaam zijn.
7 Dit cijfer heeft betrekking op 87% van Aegon’s medewerkersbestand. Niet inbegrepen zijn het VK, Canada, Ierland, ADAMS en TLB.
8 In dit cijfers is Transamerica Life Advisors in de VS niet inbebrepen. Ook Brazilië, India, Japan en Turkije vallen hier niet onder. 
9 Hieronder vallen niet het vrijwillige verloop en de medewerkers die het bedrijf om andere redenen hebben verlaten, zoals pensionering of een baan elders.
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-2,4%
In het afgelopen jaar hebben we de uitstoot 

van kooldioxide van onze hoofdkantoren 

teruggebracht met nog eens 2,4%.
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Maatschappelijke, economische en milieugegevens

2014 2013 Wijziging 2012

GRI 
G4-verwijzing 

(indien van 
toepassing):

Welzijn medewerkers

Ziekteverzuim 2,2% 2,3% -4,3% 2,3%

• VS 1,6% 1,7% -5,9% 1,7%

• Nederland 3,2% 3,5% -8,6% 3,4%

• VK 3,7% 2,8% +32% 3,4%

• Centraal- en Oost-Europa 1,9% 3,2% -41% 1,9%

Aantal werkgerelateerde ziekten en ongevallen 227 310 -27% 271

Motivatie en betrokkenheid medewerkers

Engagement-score medewerkers1 73 69 +5,8% 67

Enablement score medewerkers1 74 70  +5,7% 67

% medewerkers dat vindt dat Aegon een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming is 77% 73%  +5,5% 72%

 % medewerkers dat vindt dat Aegon op ethisch verantwoorde 
wijze zakendoet 90% 80%  +13% 80%

Medezeggenschap
% medewerkers dat toegang heeft tot een ondernemingsraad, 

vakbond of ander medezeggenschapsorgaan 42% 40%  +5,0% 47%

 % medewerkers dat onder een cao valt 41% 43% -4,7% 46% G4-11

Aantal formele bijeenkomsten met vakbonden, 
ondernemingsraden of andere officiële 
medezeggenschapsorganen 136 109 +25% 73

Wangedrag, fraude, verkoop van ongeschikte producten

Totaal aantal (vermeende) fraudegevallen 317 530 -40% 903

• (Vermeende) fraudegevallen waarbij medewerkers zijn betrokken 13 27 -52% 4 SO3, SO4, SO5

• (Vermeende) fraudegevallen waarbij tussenpersonen zijn 
betrokken 121 137 -12% 88

• (Vermeende) fraudegevallen waarbij derden zijn betrokken 183 366 -50% 811

Significante boetes wegens verkoop van ongeschikte producten2 €16,3 miljoen2 Geen NVT Geen
SO3, SO4, SO5, 
HR3, SO8, PR9

1  Gebaseerd op de Hay-index. Engagement meet de mate van motivatie van medewerkers en betrokkenheid bij de onderneming. Enablement meet de mate waarin medewerkers 
doeltreffend hun werk kunnen uitvoeren.

2 Inclusief boetes in de VS, het VK en Polen. Tegen de boete in Polen (circa € 5,6 miljoen) is beroep aangetekend. Deze boete is nog niet voldaan.
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230
Vorig jaar zijn wij met meer dan 230 bedrijven 

waarin wij beleggen, in gesprek gegaan 

over goed ondernemingsbestuur, milieu 

en mensenrechten. 

€3,2 miljard 

Wij beheren op dit moment meer dan € 3 miljard 

aan vermogen van klanten via onze maatschappelijk 

verantwoorde beleggingsfondsen in het Verenigd 

Koninkrijk, Nederland, Hongarije en China. 
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2014 2013 Wijziging 2012

GRI 
G4-verwijzing 

(indien van 
toepassing):

Talentontwikkeling

Totale uitgaven aan scholing €13,0 miljoen €12,3 miljoen +5,7% €11,0 miljoen LA9

• Totale uitgaven / FTE €560 €510 +9,8% €453 

• Gemiddeld aantal scholingsdagen / FTE 2,7 3,6 -25% 3,3

% medewerkers met een gestandaardiseerde 
functioneringsbeoordeling

• Hoger management 99% 94% +5,3% 89% LA11

• Middenkader 100% 96% +4,2% 89%

• Overige niveaus 98% 96% +2,1% 87%

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Totale personeelskosten €2,07 miljard €2,06 miljard +0,5% €2,09 miljard EC1

• Amerika1 €923 miljoen €985 miljoen -6,3% €976 miljoen

• Nederland €478 miljoen €475 miljoen +0,6% €493 miljoen

• VK €245 miljoen €185 miljoen +32% €181 miljoen

% medewerkers dat in aanmerking komt voor  
een variabele beloning 70% 69% +1,4% 71%

Variabele beloning als % van totale beloning

• Hoger management 39% 35% +11% 29%

• Middenkader 25% 22% +14% 29%

• Overige niveaus 13% 13% Ongewijzigd 14%

Totaal aan salarissen €1,30 miljard €1,29 miljard +0,8% €1,30 miljard

Mediaansalaris2 €37.465 €33.333 +12% NVT G4-54, G4-55

• Mediaansalaris als % van het salaris van de CEO2 31:1 31:1 Ongewijzigd NVT

Menselijk kapitaal

• Rendement op investeringen in menselijk kapitaal3 1.94 1.97 -1,5% 1.94

• Toegevoegde waarde menselijk kapitaal4 €1,20 miljoen €1,22 miljoen -1,6% €1,21 miljoen

• Productiviteit5 6,5% 6,6% -1,5% 6,5%

• Financieel effect6 €87.000 €91.000 -4,4% €88.000 

Maatschappelijke investeringen

Totale donaties aan goede doelen €6,1 miljoen €6,3 miljoen -3,2% €6,0 miljoen

• Financiële steun €5,4 miljoen €5,8 miljoen -6,9% €5,6 miljoen EC1, EC7, SO1

• Vrijwilligerswerk medewerkers (waarde7) €696.000 €572.00 +22% €375.000 

Totale donaties als % van de nettowinst 0,5% 0,7% -29% 0,4%

Totaal aantal uren vrijwilligerswerk door medewerkers 16.931 13.005 +30% 6.879 SO1

Uitgaven aan sponsoring (exclusief opstartkosten) €26 miljoen €26 miljoen Ongewijzigd €23 miljoen EC7

FTE – voltijdmedewerker (equivalent).
NVT – niet van toepassing.
1 Amerika betreft de VS, Canada, Mexico en Brazilië.
2   Exclusief variabele beloningen. Het cijfer over 2013 is herzien in verband met een wijziging van de methodiek. Het cijfer betreft een gemiddelde van de mediaansalarissen  

van alle bedrijfsonderdelen en landenunits van Aegon.
3   (Onderliggend resultaat vóór belastingen + personeelskosten ) ÷ personeelskosten.
4  (Omzet – operationele kosten) ÷ FTE.
5  Personeelskosten als % van de bedrijfsomzet.
6  Personeelskosten ÷ FTE.
7  Gebaseerd op gemiddelde salarissen.
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Sociaal-economische en milieugegevens 

2014 2013 Wijziging 2012

GRI 
G4-verwijzing 

(indien van 
toepassing):

Beheer klantrelaties
% bedrijfsonderdelen dat de Net Promoter Score gebruikt 

om klantloyaliteit te meten 99% 94% +5,3% 74%

NPS-resultaat: % bedrijfsonderdelen per kwartiel1:

• 1e kwartiel 0,6% NGM NVT NGM PR5

• 2e kwartiel 47,2% NGM NVT NGM

• 3e kwartiel 50,6% NGM NVT NGM

• 4e kwartiel 1,6% NGM NVT NGM

Totaal aantal klachten (schriftelijk en mondeling) 75.465 70.243 +7,4% 50.415 PR8

• Aantal klachten in verband met privacy van persoonsgegevens 519 NGM NVT NGM

Totaal uitbetaalde claims, uitkeringen en opgenomen spaargeld €34,0 miljard €33,4 miljard +1,8% NGM G4-9, EC1

Totale verkopen €8,6 miljard €7,2 miljard +19% €6,73 miljard

Brutostortingen €55,4 miljard €44,3 miljard +25% €39,5 miljard

Directe verkopen (via eigen agenten, affinity marketing 
of online, als % van de totale omzet)2 21% 12% +75% 12%

% bedrijfsonderdelen dat van sociale media gebruikmaakt voor 
feedback van klanten 94% 92% +2,2% NGM

% bedrijfsonderdelen dat producten en diensten via internet 
aanbiedt 92% 95% -3,2% 53%

Toegang tot verzekeringen
% bedrijfsonderdelen dat ‘inclusiviteit’ biedt bij zijn 

verzekeringsproducten3 90% 50% +80% NGM EC8, FS7

% bedrijfsonderdelen dat producten aanbiedt die bedoeld 
zijn voor klanten met een laag inkomen 42% 70% -40% 44%

% bedrijfsonderdelen dat actief aan financiële educatie doet 68% 65% +4,6% 66%

Verantwoord beleggen
Aantal bedrijven waarmee contact is geweest in het kader van 

verantwoord beleggen 230 201 +14% 204 FS10

Waarvan:

• Diepgaand4 21% 22% -4,5% 23%

• Gemiddeld4 41% 41% Ongewijzigd 39%

• Basaal4 38% 37% +2,7% 38%

% gesprekken over onderwerpen op het gebied van 
maatschappij en milieu 10% 22% -55% NGM FS10

Totaal vermogen belegd in ethische of maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsfondsen (SRI-fondsen)5 €2,23 miljard €1,87 miljard +19% €1,43 miljard EC8, FS11

SRI-fondsen als % van de totale inkomstengenererende 
beleggingen 0,40% 0,39% +2,6% 0,31% FS11

Totaal aan impactbeleggingen6 €4,61 miljard €2,92 miljard +58% €2,83 miljard EC8, FS11

NVT – niet van toepassing.
NGM – niet gemeten.
1  De cijfers laten de NPS-scores zien ten opzichte van branchegenoten. Percentage bedrijfsonderdelen gewogen naar IFRS-vermogen. 'Niet gemeten' heeft betrekking op 

bedrijfsonderdelen waar de NPS wel gemeten wordt, maar nog niet wordt vergeleken met de scores van branchegenoten. 
2  Gebaseetrd op gebudgetteerde omzet.
3   Betreft producten voor klanten met een laag inkomen, klanten die tot een sociaal kwetsbare groep behoren of klanten die zich moeilijk kunnen verzekeren vanwege een chronische 

aandoening, een bepaalde levensstijl of hun persoonlijke status.
4 Volgens de definities in de UN Principles for Responsible Investment.
5  Exclusief het Aegon Sustainable World Equity Fund in Nederland, dat in november 2014 is opgeheven. Ook exclusief de groene en maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen 

die beheerd worden door A1FMC, onze joint venture voor vermogensbeheer in China. Deze fondsen in China hadden eind vorig jaar samen € 921 miljoen aan vermogen in beheer.
6  'Impactbeleggingen' zijn beleggingen die niet alleen een bepaald minimum aan financieel rendement, maar ook een concreet voordeel voor maatschappij en milieu opleveren.
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2014 2013 Wijziging 2012

GRI 
G4-verwijzing 

(indien van 
toepassing):

Beleggersinformatie

Slotkoers Aegon N.V. (Amsterdam) €6,26 €6,86 -8,7% €4,80

Totaal verschuldigd dividend / aandeel1 €0,23 €0,22 +4,5% €0,21

Totale dividenduitkeringen aan aandeelhouders €465 miljoen €430 miljoen +8,1% NGP EC1

Winst per aandeel €0,49 €0,29 +69% €0,69

Totaal aandeelhoudersrendement (€) -5% 49% NVT 63%

Totale couponuitkeringen aan obligatiehouders €332 miljoen €380 miljoen -13% NGP

Belastingen

Totaal betaalde vennootschapsbelasting2 (€147,7 miljoen) €163,8 miljoen NVT (€133,2 miljoen)

• Amerika (€7,2 miljoen) €39,1 miljoen NVT (€10,6 miljoen)

• Nederland (€180,8 miljoen) €88,1 miljoen NVT (€135,1 miljoen)

• VK €5,4 miljoen €21 ,5 miljoen -75% (€23,0 miljoen)

• Overige €34,9 miljoen €15,1 miljoen +131% €35,5 miljoen

Milieuprestaties3

Totale CO2-uitstoot (in tonnen) 77.448 79.372 -2,4% 78.225

• Totale uitstoot / FTE (in tonnen) 4,16 4,43 -6,1% 4,30

• Zakenreizen per vliegtuig (in miljoenen km) 118,3 110,4 +7,2% 102,7

Totale verbruik aan:

• Elektriciteit (GwH) 100,8 108,8 -7,4% 120,4

• Gas (in miljoenen m3) 2,2 2,7 -19% 2,5

• Papier (in tonnen) 6.329 6.387 -0,9% 5.720

• Water (m3) 258.139 281.537 -8,3% 310.390

• Afvalproductie (in tonnen) 707 805 -12% 1.017

• Gebruik van gerecycled / duurzaam papier 38% 51% -25% 66%

• % bedrijfsonderdelen4 met een actief recyclingbeleid  
(papier, plastic en IT-apparatuur) 100% 100% Ongewijzigd NGM

Ketenbeheer

Uitgaven aan producten en diensten €1,31 miljard €1,30 miljard5 +0,8% €1,30 miljard

% bedrijfsonderdelen4 dat leveranciers toetst op ESG-risico’s 94% 29% +224% NGM

NVT – niet van toepassing.
NGP – niet gepubliceerd.
NGM – niet gemeten.
1 Het slotdividend over 2014 (€ 0,12 / aandeel) dient te worden goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
2  Negatieve cijfers zijn bedragen die van de belastingdienst zijn ontvangen. Opgemerkt wordt dat er vaak geen rechtstreeks verband is tussen de winstbelasting over een bepaald jaar 

en de betaalde of ontvangen belasting. Deels kan dit worden verklaard doordat bepaalde aftrekposten niet in de winst- en verliesrekening, maar rechtstreeks in het vermogen worden 
opgenomen. In de bedragen kunnen ook betalingen uit andere jaren zijn opgenomen.

3 De cijfers van milieuprestaties hebben aleen betrekking op de VS, Nederland en het VK (zie pagina 51).
4 Gewogen naar omzet. 
5 Dit bedrag is herrekend in verband met een wijziging in onze verslaggeving.
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1 Wij integreren aspecten op het gebied van milieu, maatschappij en governance die voor ons 
verzekeringsbedrijf relevant zijn, in onze besluitvorming. 

Doelstellingen   
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk? 

Voortgang   
Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

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

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

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

Diversiteit in personeelsbestand gebruiken om nieuwe 
inzichten te creëren. 

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

Wij hebben zes uitgangspunten geformuleerd voor marktgedrag. Deze uitgangspunten gelden 
wereldwijd voor alle bedrijfsonderdelen en zorgen ervoor dat de belangen van onze klanten 
voorop worden gesteld. 

Wij hebben nieuw beleid geformuleerd voor prijsstelling en productontwikkeling. Dit betekent dat 
wij eerst de potentiële voordelen voor klanten in kaart brengen voordat een nieuw product of 
nieuwe dienst goedgekeurd wordt. 

We hebben nieuw producten gelanceerd en bestaande producten herzien. We hebben het 
makkelijker gemaakt om producten op internet te zoeken en te kopen. Verder hebben we 
honderden brieven voor klanten en andere correspondentie herschreven, zodat er geen onnodig 
vakjargon meer in staat. 

Wij hebben organisatiebreed een verklaring inzake diversiteit en discriminatie opgesteld. Binnen 
onze bedrijfsonderdelen in de VS is een Diversity Development Board opgezet. En we hebben 
nieuwe afspraken gemaakt om de diversiteit binnen ons personeelsbestand de komende jaren te 
bevorderen. We hebben ons tevens aangesloten bij Workplace Pride, een stichting die streeft naar 
een grotere acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen op de 
werkvloer en in de samenleving. 

Voor onze vier strategische doelstellingen hebben wij kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) 
vastgesteld. Wij blijven de komende jaren rapporteren over de geboekte vooruitgang. 

2 Samen met onze klanten en zakenpartners proberen wij het bewustzijn op het gebied van 
maatschappij, milieu, governance en risicobeheer te vergroten en oplossingen te ontwikkelen. 

Doelstellingen   
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk? 

Voortgang   
Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

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

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

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

Wij hebben beleid geformuleerd voor duurzaam inkopen. Dit beleid geldt wereldwijd voor alle 
bedrijfsonderdelen en is gebaseerd op periodieke ESG1-risicobeoordelingen. 

We hanteren al ruim drie jaar een beleid voor verantwoord beleggen. Hieronder vallen alle 
bedrijven en alle belangrijke beleggingscategorieën. In het kader van dit beleid voeren we 
gesprekken met de bedrijven waarin we beleggen. Vorig jaar hebben wij met 230 bedrijven over 
ESG-zaken gesproken. 

We hebben momenteel voor ruim € 4,6 miljard aan impactbeleggingen uitstaan. Deze beleggingen 
richten zich op betaalbare woningen, duurzame energie en duurzaam hout. Daarnaast hebben we 
bijna € 190 miljoen belegd in groene obligaties. 

1 Maatschappij, milieu en governance.

Aegon is een van de eerste ondertekenaars van de UNEP-FIs Principles for Sustainable 
Insurance (PSI). Deze grondslagen voor duurzaam verzekeren moeten ertoe leiden dat 
duurzaamheid een vast onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. De PSI kent vier 
uitgangspunten. Voor elk uitgangspunt hebben wij concrete doelstellingen geformuleerd. 
Jaarlijks brengen wij verslag uit over de geboekte voortgang. De huidige doelstellingen 
hebben wij drie jaar geleden ontwikkeld toen de PSI-grondslagen werden ingevoerd. En op 
veel terreinen zijn deze doelstellingen al gerealiseerd. Vandaar dat wij onze aanpak nu aan 
het actualiseren zijn. Later dit jaar komen wij met nieuwe doelstellingen. Meer informatie 
hierover volgt in de Review 2015, die in maart 2016 wordt gepubliceerd. 

Grondslagen voor duurzaam verzekeren
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http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Governance/General-Governance/Compliance/Statement-on-Diversity--Non-Discrimination/
http://www.aegon.com/Documents/aegon-com/Sustainable/Aegon_Sustainable_Procurement_Policy.pdf
http://www.aegon.com/Documents/aegon-com/Sustainable/Aegon_Sustainable_Procurement_Policy.pdf
http://www.aegon.com/Documents/aegon-com/Sustainable/AEGON-N-V-Responsible-Investment-Policy.pdf
http://unpri.org


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

Doelstellingen   
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk? 

Voortgang   
Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

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

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

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

Wij organiseren jaarlijks een enquête onder onze belangrijkste stakeholders. Daarnaast hebben 
we andere stakeholderorganen, zoals de Customer Advocacy Board in het VK. De plannen om 
in al onze belangrijkste landen een stakeholderpanel op te zetten, zijn echter uitgesteld. 

Wij publiceren twee maal per jaar een Retirement Readiness Report, op basis van onderzoek in de 
VS, Europa en Azië. In de VS hebben we tevens het Transamerica Center for Retirement Studies, 
een onderzoekscentrum zonder winstoogmerk, alsmede een samenwerkingsverband met AgeLab, 
onderdeel van MIT (Massachusetts Institute of Technology). In Nederland zijn we aangesloten bij 
Netspar, het Network for Studies on Pensions, Aging & Retirement. 

Ruim 90% van het wereldwijde personeelsbestand van Aegon kan inmiddels aan een programma 
voor vrijwilligerswerk meedoen. Medewerkers hebben vorig jaar bijna 17.000 uur vrijwilligerswerk 
gedaan, wat neerkomt op een bedrag van circa € 0,7 miljoen. 

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

Doelstellingen   
Hoe brengen we deze grondslagen in de praktijk? 

Voortgang   
Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

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

Wij rapporteren jaarlijks over de vooruitgang die is geboekt bij het realiseren van de PSI-
doelstellingen. Deze doelstellingen worden in 2015 geactualiseerd. Meer informatie hierover volgt 
in de Review 2015. 

Duurzaamheidsbeoordelingen 

Prestaties in 2014 

Aegon staat opnieuw in de Dow Jones Sustainability World Index en de Dow Jones Sustainability Europe Index. 

Deze indices vermelden alleen de 10% best presterende bedrijven in elke sector. Aegon had in 2014 een 
‘Silver Class’-vermelding. Aegon is ook in 2014 opgenomen in de FTSE4Good Index. We maken al sinds 
de introductie in 2001 deel uit van deze index. 

Aegon maakt deel uit van de NYSE Euronext Vigeo’s Europe 120 Index, de Eurozone 120 Index en 
de Benelux 20 Index van toonaangevende duurzame ondernemingen. 

Oekom beoordeelt Aegon als ‘C+ Prime’, ongewijzigd ten opzichte van 2013 en in lijn met de meeste 
grote branchegenoten.

Beoordelaar 

Dow Jones Sustainability Index (Robeco-SAM)

FTSE4Good

Vigeo Ratings

Oekom Research

Grondslagen voor duurzaam verzekeren
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Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur van Aegon N.V. 

De Raad van Bestuur van Aegon N.V. (‘de 

Organisatie’) heeft ons gevraagd zekerheid te 

verschaffen over de materiële KPI’s in de 2014 

Review van Aegon N.V. (hierna: ‘het Verslag’).

Onze opdracht bestond uit een combinatie van 

redelijke mate van zekerheid (leidend tot een 

‘oordeel’) en een beperkte mate van zekerheid 

(leidend tot een ‘conclusie’)1:

• Redelijke mate van zekerheid over acht 

strategische KPI’s, herkenbaar aan de cirkel 

( ), zoals weergegeven op pagina 59; 

• Beperkte mate van zekerheid over vijf mate-

riële KPI’s, herkenbaar aan de driehoek ( ).

Naar onze mening vervult deze gecombineerde 

opdracht een rationeel doel zoals door de 

Organisatie toegelicht op pagina 50-51. 

Ons oordeel 
Op basis van onze controlewerkzaamheden 

zijn naar ons oordeel de met een cirkel ( )  

aangegeven gegevens in de 2014 Review, 

in alle van materieel belang zijnde aspecten, 

betrouwbaar en toereikend weergegeven 

in overeenstemming met de Aegon N.V. 

verslaggevingscriteria.  

Onze conclusie 
Op basis van onze beoordelingswerkzaamheden 

en de ontvangen informatie concluderen wij 

dat ons niets is gebleken, met betrekking tot 

de gegevens die met een driehoek ( ) zijn 

aangegeven voor het verslagjaar 2014, op basis 

waarvan wij zouden moeten concluderen dat 

de gegevens niet, in alle van materieel belang 

zijnde aspecten, in overeenstemming zijn met 

de Aegon N.V. verslaggevingscriteria. 

Ons oordeel en onze conclusie dienen gelezen te 

worden in de context van de rest van dit rapport. 

De basis voor ons oordeel 
en onze conclusie 
Waar we assurance over verschaffen 
Wij hebben de 2014 Review van Aegon N.V., 

te Den Haag, over het jaar 2014 beoordeeld. 

Het Verslag omvat een weergave van het beleid, 

de gebeurtenissen en de prestaties van de 

Organisatie betreffende maatschappelijk 

verantwoord ondernemen gedurende 2014. 

De reikwijdte van het Verslag is door het bestuur 

toegelicht op pagina 50 ‘Over dit verslag’. 

De werkzaamheden die worden verricht bij het 

verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid, 

zijn geringer in diepgang dan die bij een 

assurance-opdracht gericht op het verkrijgen 

van een redelijke mate van zekerheid, zowel 

betreffende de risicobeoordelingsprocedures, 

waaronder begrip van de interne controle, 

als betreffende de genomen maatregelen 

ten aanzien van de geadresseerde risico’s.

Beperkingen bij het onderzoek 
In het Verslag is toekomstgerichte informatie 

opgenomen in de vorm van ambities, strategie, 

plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent 

aan deze informatie is dat de werkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken en daarom 

onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de 

veronderstellingen en de haalbaarheid van 

toekomstgerichte informatie in de Review. 

Van de accountant wordt niet en kan niet 

worden verwacht dat het controlerisico tot nihil 

wordt gereduceerd. Derhalve kan geen absolute 

zekerheid worden verkregen dat de duurzaam-

heidsinformatie geen afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten bevat. 

Dit is het gevolg van inherente beperkingen van 

een assurance-opdracht, waardoor de meeste 

controle-informatie waar het accountants-

oordeel op is gebaseerd meer overtuigend is 

dan onweerlegbaar.

Verslaggevingscriteria 
De Organisatie heeft haar verslaggevingcriteria 

ontwikkeld op basis van de G4 Guidelines van 

het Global Reporting Initiative (GRI). Deze zijn 

toegelicht in een afzonderlijk verslaggevings-

supplement, samen met uitvoerige informatie 

over de reikwijdte van de verslaggeving op 

pagina 50-51. Wij zijn van mening dat de door 

ons verkregen assurance-informatie voldoende 

en geschikt is om een onderbouwing voor ons 

oordeel en onze conclusie te geven. 

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

heeft dient te worden gelezen in de context van 

de verslaggevingscriteria. De Organisatie is 

verantwoordelijk voor de selectie en toepassing 

van deze criteria. Het ontbreken van gevestigde 

praktijken ter beoordeling en meting van niet-

financiële informatie biedt de mogelijkheid 

verscheidene, acceptabele meettechnieken toe 

te passen. Hierdoor kan de vergelijkbaarheid 

tussen entiteiten en in de tijd beïnvloed worden.

Onze assurance aanpak 
Materialiteit 
Wij passen materialiteitsniveaus toe tijdens de 

planningsfase en hebben deze niveaus opnieuw 

beoordeeld tijdens onze opdracht. Deze hielpen 

ons in het vaststellen van de aard, tijdigheid en 

omvang van onze werkzaamheden en bij het 

beoordelen van het effect van geconstateerde 

afwijkingen op de gepresenteerde informatie, 

zowel individueel als geaggregeerd. Op basis 

van ons professionele oordeel hebben wij 

specifieke materialiteitsniveaus bepaald voor 

elk onderdeel van de duurzaamheidsinformatie.

Onze werkzaamheden  
Wij zijn vereist onze controle en beoordeling zo-

danig te plannen en uit te voeren dat het Verslag 

geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Assurance-rapport  
van de onafhankelijke accountant 

1  Vertaling van de Engelstalige verklaring. Bij discussie gaat de Engelstalige versie voor.
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Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Onze belangijkste beoordelingswerkzaamheden 

ten aanzien van de acht strategische en de vijf 

materiële KPI’s bestonden uit:

• het uitvoeren van een omgevingsanalyse 

en het verkrijgen van inzicht in de branche, 

relevante maatschappelijke thema’s en 

kwesties, relevante wetten en regels en 

de kenmerken van de organisatie;

• het beoordelen van de aanvaardbaarheid van 

het verslaggevingsbeleid en de consistente 

toepassing hiervan, waar onder het beoordelen 

van de uitkomsten van de dialoog met 

belanghebbenden en de redelijkheid van 

schattingen gemaakt door het management, 

alsmede een evaluatie van het algehele beeld 

van de duurzaamheidsinformatie; 

• het beoordelen van het ontwerp en de 

implementatie van de systemen en processen 

voor informatieverzameling, interne controles 

en verwerking van de overige informatie, 

waaronder de aggregatie van gegevens tot 

informatie zoals opgenomen in het Verslag; 

• het afnemen van interviews met manage-

ment en relevante medewerkers op 

hoofdkantoor (en business-unit/divisie/

lokaal) niveau verantwoordelijk voor de 

duurzaamheidsstrategie en -beleid;

• het afnemen van interviews met relevante 

medewerkers verantwoordelijk voor het 

aanleveren van informatie voor het Verslag, 

het uitvoeren van interne controles op 

gegevens en de consolidatie van gegevens 

in het Verslag;

• het toetsen van relevante gegevens en van 

de interne en externe documentatie, naast 

de interviews, om de betrouw baarheid vast 

te stellen van de informatie in het Verslag;

• het analytisch evalueren van data en trend 

verklaringen opgegeven op het 

consolideerde groepsniveau;

• het beoordelen of de duurzaamheids-

informatie is opgesteld ‘in overeen stemming 

met’ de G4 Richtlijnen van GRI.

In aanvulling op de hiervoor genoemde werk zaam-

heden hebben wij voor de acht strategische KPI’s, 

zoals in het Verslag en met een cirkel ( ) aan-

gemerkt, de volgende werkzaamheden verricht: 

• het toetsen van de systemen en processen 

van dataverzameling, inclusief het testen 

van de opzet, het bestaan en de effectieve 

werking van de relevante interne 

beheersings maatregelen gedurende 

het verslagjaar;

• cijferbeoordelingen, verbandscontroles 

en gegevensgerichte werkzaamheden 

op relevante data;

• het toetsen van de verwerking van overige 

informatie, zoals het aggregatieproces van 

data tot de informatie zoals weergegeven in 

de duurzaamheidsinformatie; 

• het beoordelen van de interne en externe 

documentatie om te bepalen of de 

duurzaamheidsinformatie adequaat is 

onderbouwd. 

Daarnaast hebben wij de tekst in het resterende 

gedeelte van het Verslag gecontroleerd op 

afwijkingen ten opzichte van de gepresenteerde 

informatie. Wij zijn van mening dat de door ons 

verkregen assurance-informatie voldoende en 

geschikt is als basis voor ons oordeel en onze 

conclusie.

Professionele en ethische standaarden
Wij hebben onze controle en beoordeling 

verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder Standaard 3810N ‘Assurance-

opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ 

(hierna ‘Standaard 3810N’). Onze verantwoor-

delijkheden onder deze standaard zijn nader 

toegelicht in de ‘Onze verantwoordelijkheden’ 

paragraaf van dit rapport. 

Wij zijn onafhankelijk van de Organisatie, in 

overeenstemming met de “Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten” (ViO) en overige 

relevante onafhankelijkheidsvereisten in 

Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan 

de “Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants” (VGBA) en overige relevante 

vereisten.

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheid van de 
Raad van Bestuur
Het bestuur van de Organisatie is verant woordelijk 

voor het opstellen van het Verslag in overeen-

stem ming met de verslaggevingscriteria van de 

Organisatie, inclusief het identificeren van stake-

holders en het bepalen van materiële onderwerpen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor zodanige 

interne beheersingsmaatregelen als het bestuur 

noodzakelijk acht om een Verslag te kunnen 

opstellen dat geen afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelijkheden 
Op basis van onze werkzaamheden 

overeenkomstig Standaard 3810N is onze 

verantwoordelijkheid het geven van een:

• oordeel omtrent de gegevens in het Verslag 

die met een cirkel ( ) zijn aangemerkt; 

• conclusie omtrent de gegevens in het 

Verslag die met een driehoek ( ) zijn 

aangemerkt.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 

geldende ethische voorschriften en onze 

controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 

combinatie van redelijke en beperkte mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de strategische 

en materiële KPI’s geen afwijkingen van 

materieel belang bevatten.

De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van het oordeel van de accountant, 

inclusief de analyse van risico’s op materiële 

afwijkingen van de strategische en materiële 

KPI’s in het Verslag als gevolg van fraude of 

fouten. Tijdens deze risico-analyses neemt de 

accountant de voor het opstellen van het 

Verslag relevante interne beheersings maat-

regelen in overweging, om geschikte werkzaam-

heden te kunnen ontwikkelen. Deze hebben 

niet  tot doel een oordeel over de effectiviteit 

van de interne beheersingsmaatregelen van 

de organisatie te verstrekken. Een assurance-

opdracht gericht op het verstrekken van een 

beperkte en redelijke mate van zekerheid richt 

zich ook op het evalueren van de geschiktheid 

van het gehanteerde verslaggevingraamwerk 

en de redelijkheid van schattingen gemaakt 

door management, evenals de beoordeling 

van de gehele presentatie van het Verslag.

Amsterdam, 18 maart 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Originele Engelse versie is ondertekend door 

drs. R. Dekkers RA
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Contactinformatie

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

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

Strategy & Sustainability
Marc van Weede
Hoofd Global Strategy & Sustainability 
Telefoon: +31 70 344 8278
E-mail:  response@aegon.com 

.

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

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

Dit is de Review van Aegon over 2014. Voor meer informatie over de onderwerpen die hierin aan de orde komen, verwijzen wij 
naar de online-versie op onze website aegon.com. Wij publiceren ook een Annual Report – het belangrijkste, wettelijk verplichte, 
verslag van Aegon. In het Annual Report is een volledige analyse opgenomen van onze financiële resultaten, alsmede 
bijzonderheden over het risico- en kapitaalbeheer, het beloningskader en het bestuursmodel van Aegon. Het Annual Report over 
2014 is eveneens online beschikbaar. 

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

Colophon
Advies en ontwerp DartGroup, Amsterdam (NL)
Redactie en productie  Aegon Group Sustainability en Aegon Corporate Communications (NL) 
Foto Alex Wynaendts   Reinier Gerritsen, Amsterdam (NL)
Foto senior management   Wil Kirk, Baltimore, MD (USA) 
Foto Darryl Button Reinier Gerritsen, Amsterdam (NL)
Foto Rob Routs Arno Massee, Rijnsaterwoude (NL)
Foto SB members  Ad Bogaard, Wormerveer (NL)
Foto Karen Wright Ad Bogaard, Wormerveer (NL)
Foto Brenda Clancy Greg Ruffing (USA)
Foto Amanda Bowe Alan McCredie (UK)
Foto Rien Brus Ad Bogaard, Wormerveer (NL)
Foto Edgar Koning Henk Blankestijn (NL)
Illustraties  Thirza Beekhuis (NL)
Opmaak  DartGroup, Amsterdam (NL)
Drukwerk  HaboDaCosta, Vianen (NL)
Bindwerk  Patist, Den Dolder (NL)

Deze Nederlandstalige 2014 Review is een vertaling van de officiële Engelstalige versie.  
Deze kunt u vinden op Aegon’s corporate website aegon.com.

70 Aegon in 2014

Contactinformatie
Contactinformatie

mailto:gcc%40aegon.com?subject=
mailto:ir%40aegon.com?subject=
mailto:response%40aegon.com%20?subject=
http://aegon.com/2014review
http://www.facebook.com/aegon
www.twitter.com/aegon


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische 

feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse 

Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden 

duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, 

schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, 

rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, 

is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking 

hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige 

resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn 

te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte 

verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer 

te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts 

verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. 

De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de 

toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van 

verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer: 

• wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name 

in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

• veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 

opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 - de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon’s vastrentende 

beleggingsportefeuilles; 

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

bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven 

en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen 

en schuldpapieren; en

 - het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen 

uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende 

waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.

• veranderingen in Aegon’s beleggingsportefeuille en door dalende 

kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;

• gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;

• de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

• veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, 

invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van 

Aegon’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

• het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft 

ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;

• veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage 

rentestanden of snel veranderende rentestanden;

• veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder 

de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

• veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, 

bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, 

alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, 

zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen; 

• toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, 

het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;

• veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon’s 

activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te 

nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid 

van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

• veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de 

verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;

• veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het 

algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook 

Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de 

commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen 

van klanten;

• overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

• veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

• verlaging van een of meer ratings van Aegon door een krediet beoordelings-

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 

verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op 

geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit 

van Aegon’s verzekeringsdochters; 

• het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere 

jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

• rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon 

verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon’s 

werkwijze te veranderen;

• vanwege complexe transacties binnen Aegon’s bedrijfsvoering welke 

sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, 

kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de 

informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie 

en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon’s cash flows 

en bedrijfsresultaten hebben;

• het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

• veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of 

belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie 

van of vraag naar Aegon’s producten beïnvloeden;

• veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een 

verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, 

vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon’s 

gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;

• het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, 

beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, 

zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van 

verwachte resultaten en synergieën van overnames;

• catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in 

significante verliezen en die Aegon’s bedrijfsvoering significant kunnen 

ondermijnen; en

• Aegon’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, 

efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten 

te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen/ 

eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap 

aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële 

Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder 

het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode 

vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of 

regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde 

inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst-

gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die 

aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
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In het kort

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

Waarde creëren, 
waarde delen 
In deze Review laten 
we gedetailleerd zien 
hoe wij als bedrijf 
waarde creëren voor 
onze stakeholders en 
hoe wij onze klanten 
helpen te sparen 
en beleggen voor 
de toekomst. 
Zie pagina 28-44. 

De belangrijkste trends 
Deze Review is gebaseerd 
op vijf belangrijke trends 
– trends die volgens ons 
de komende jaren 
bepalend zijn voor onze 
sector. Zie pagina 20-24. 

Duurzaam verzekeren 
Aegon is een van de 
eerste ondertekenaars 
van de UNEP-FI’s 
Principles for Sustainable 
Insurance (PSI). 
Op pagina 65-66 wordt 
beschreven hoe wij 
deze grondslagen voor 
duurzaam verzekeren 
in de praktijk brengen.  

Waarde 
creëren,  
waarde 
delen

Aegon’s Review 2014

A
egon’s 2014 R

eview

Maart 2015

Onze strategie 
Het operationele klimaat 
in onze sector verandert 
snel. En wij spelen daarop 
in. Op pagina 
20-24 wordt ingegaan op 
de veranderingen die we 
hebben doorgevoerd 
in de wijze waarop 
we zakendoen. 

http://www.aegon.com/2014review
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