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“Our purpose is to help people achieve a lifetime
of financial security.”
Lard Friese
CEO Aegon N.V.
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Een bericht van de CEO van Aegon N.V.
Dear Colleague,
At Aegon, our purpose is to help people achieve a lifetime of financial security. And our business is founded
on trust, respect and integrity. That makes Aegon a safe place where we can expect every one of us to act
ethically and responsibly.
Sometimes, though, that may not be the case. If you hear or see something that could be against our own values
or code of conduct, I encourage you to take action and speak up. You can talk to your manager, a company
confidant, a compliance officer, someone from HR or file a report through www.aegon.com/speakup.
In turn, we promise we will listen, act and protect. You can raise your concern without fear of retaliation
or unfair treatment.
Join us in continuing to make Aegon a great place to work, a conscientious business partner and a trustworthy company.
Thank you.
Lard Friese,
CEO Aegon N.V.

October 2020
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1. Over het Aegon
Speak Up-programma
Dit beleid moet worden gelezen als een aanvulling op de Aegon-gedragscode en dient als kader voor Aegon
Speak Up. Alle gedefinieerde termen in dit beleid worden met een hoofdletter geschreven en hebben de
betekenis die eraan wordt toegekend in ‘Bijlage 1 – Definities’.

1.1 Inleiding
Het overtreden van wet- en regelgeving, onze Gedragscode of interne beleidsstukken en procedures kan
ernstige gevolgen hebben voor ons bedrijf en onze medewerkers, onze klanten, aandeelhouders en zakelijke
partners1, en kan ook ernstige gevolgen hebben voor het financiële stelsel of het algemeen belang.
Bij Aegon is het onze ambitie om een betrouwbare partner voor de lange termijn te zijn voor al onze
belanghebbenden en daarom willen we graag op de hoogte zijn van elk vermoeden van onwettig, onethisch
of anderszins ongepast gedrag dat schadelijk zou kunnen zijn voor ons bedrijf en zijn belanghebbenden.
Het effectief opsporen en aanpakken van dergelijk gedrag zal helpen om onze activiteiten in stand
te houden en zorgen voor waardecreatie op lange termijn voor alle belanghebbenden.
Aegon heeft Aegon Speak Up geïntroduceerd om zijn betrokkenheid bij medewerkers en andere
belanghebbenden te laten zien dat zij escalatie van eventuele zorgen over mogelijk wangedrag
aanmoedigt en geen represailles tolereert voor het te goeder trouw melden van informatie waarvan
zij menen dat het onwettig, onethisch of anderszins ongepast gedrag betreft.
Dit beleid omvat de procedure voor het melden van vermoedelijk wangedrag, het uitvoeren van een
onafhankelijk onderzoek, ondersteunings- en beschermingsmaatregelen en een adequate follow-up
van eventuele aanbevelingen voor corrigerende maatregelen wanneer een kwestie is ontdekt.

1.2 Doel
Aegon Speak Up biedt een veilige omgeving voor iedereen die een zorg wil melden over vermoedelijk
of waargenomen wangedrag waarbij Aegon betrokken is.
Het Aegon Speak Up-beleid heeft tot doel:
 Iedereen die wangedrag vermoedt, aanmoedigen om zich uit te spreken;
 Meerdere meldingskanalen bieden om zich vertrouwelijk of anoniem uit te spreken;
 Ervoor zorgen dat meldingen van vermoedelijk wangedrag goed worden beoordeeld, onderzocht en
adequaat worden afgehandeld;
 Ervoor zorgen dat de meldende persoon wordt ondersteund en beschermd tegen represailles voor het
zich uitspreken.
1
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Deze term moet ruim worden geïnterpreteerd en omvat opdrachtnemers, consultants, makelaars, agenten en leveranciers.
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1.3 Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op alle entiteiten binnen de Aegon Group, inclusief dochtermaatschappijen
en joint ventures die voor het grootste deel in handen zijn van en gecontroleerd worden door Aegon N.V.2
Van bedrijven waarin Aegon geen meerderheidsbelang heeft, wordt verwacht dat zij Aegon Speak Up
overnemen of een gelijkwaardig programma uitvoeren.

1.4 Wet- en regelgeving
Dit beleid zal in heel Aegon worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de
verschillende rechtsgebieden. Wanneer de lokale eisen strenger zijn dan die in dit beleid, hebben die eisen
in dat rechtsgebied voorrang. Waar dit beleid voorziet in extra bescherming, rechten en rechtsmiddelen,
zullen deze voorwaarden voorrang hebben.
Als je bij het uitvoeren van taken onder of anderszins in overeenstemming met dit beleid een wettelijke
verplichting vaststelt die niet in overeenstemming is met dit beleid, moet je deze inconsistentie onmiddellijk
melden aan het Global Head of Regulatory Compliance of een medewerker van je lokale Compliance-afdeling.

1.5 Ander Group- en lokaal beleid
Dit beleid is bedoeld als aanvulling op de normale meldingskanalen binnen ons bedrijf. Als er een specifiek
lokaal beleid of een specifieke lokale procedure is vastgesteld om bepaalde soorten wangedrag aan
te pakken, moet het probleem overeenkomstig dat beleid en die procedures worden gemeld. Als je je
ongemakkelijk voelt bij het melden van je bezorgdheid of niet in staat bent om je bezorgdheid te melden
via deze normale meldingsmogelijkheden, kun je rechtstreeks melding maken via een van de Speak Upkanalen, zoals beschreven in dit beleid. Raadpleeg dit beleid om te weten of je in aanmerking komt voor
bescherming onder Aegon Speak Up.

1.6 Je verplichting om je uit te spreken
Alle medewerkers van Aegon worden geacht en aangemoedigd om vermoedelijk wangedrag binnen Aegon
te melden. Alle kwesties die ernstige gevolgen kunnen hebben voor Aegon of haar belanghebbenden,
moeten zo snel mogelijk worden gemeld, zodat we snel kunnen reageren en de situatie op de juiste manier
kunnen aanpakken.
Als je onwettig, onethisch of anderszins ongepast gedrag hebt waargenomen, of als je vermoedt dat dergelijk
gedrag heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of waarschijnlijk zal plaatsvinden, is het je verantwoordelijkheid
om je uit te spreken via een van de interne meldingskanalen die worden beschreven in paragraaf 2 van dit beleid.

2

7

Dit heeft betrekking op elke entiteit waarin Aegon N.V., direct of indirect, (i) meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, of (ii) zeggenschap heeft over meer
dan de helft van de stemrechten of (iii) zeggenschap heeft over de samenstelling van de raad van bestuur.

Aegon Speak Up-beleid - 1 november 2020

Over het Aegon Speak Up-programma

Wanneer je je uitspreekt, breng je onze Gedragscode in de praktijk en Aegon zal dit onmiddellijk
onderzoeken en je ondersteuning en bescherming bieden in het kader van dit beleid in het geval dat:
I. Je redelijke gronden had om aan te nemen dat de informatie die je meldde, waar was op het moment
van de melding;
II. De informatie verwijst naar vermoedelijk onwettig, onethisch of anderszins ongepast gedrag;
III. Je de informatie meldde via een van de meldingskanalen van Aegon Speak Up.
We moedigen je aan om je bezorgdheid zo snel mogelijk te uiten, zelfs als je niet over alle feiten beschikt.
Je wordt nog steeds beschermd door dit beleid als je te goeder trouw informatie hebt gemeld die later
ongegrond wordt bevonden, of als je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat de door jou gemelde
informatie binnen de reikwijdte van dit beleid valt.
Als je echter opzettelijk kwaadwillige of valse beschuldigingen uitspreekt, zal dit gevolgen hebben. Je wordt
niet gesteund en beschermd door dit beleid, en er kunnen disciplinaire maatregelen tegen je worden genomen
in gevallen waarin het duidelijk is dat je dergelijke beschuldigingen opzettelijk hebt geuit. De opzettelijke
verspreiding van valse informatie kan in veel landen strafrechtelijk worden vervolgd.
Niets in dit beleid verbiedt je om rechtstreeks met een zelfregulerende organisatie, overheidsinstantie of
andere regelgevende instantie te communiceren of te reageren op een onderzoek, getuigenis af te leggen of
anderszins deel te nemen aan een onderzoek of procedure, met inbegrip van het verstrekken van documenten
of andere informatie.
Als je een probleem meldt dat van invloed is op het algemeen belang, kun je ook in aanmerking komen voor
bescherming op grond van de plaatselijke wetgeving inzake openbaarmaking van informatie van algemeen
belang. Zie het landspecifieke addendum (de landenpagina) voor meer informatie (bijlage 3).

1.7 Wie kan zich uitspreken?
Iedereen kan zich uitspreken. Dit beleid geldt voor iedereen die voor of namens Aegon werkt, zoals
directeuren3, managers, medewerkers, tijdelijk personeel (waaronder ook stagiaires en vrijwilligers),
opdrachtnemers, consultants, makelaars, agenten en leveranciers.
Bovendien kan dit beleid ook worden gebruikt door iedereen wiens werkrelatie met Aegon inmiddels is
beëindigd of die nog moet beginnen. Bijvoorbeeld wanneer je denkt dat je tijdens het wervingsproces of
andere precontractuele onderhandelingen informatie over wangedrag hebt verkregen.
Dit beleid strekt zich ook uit tot klanten, zakelijke partners, aandeelhouders en het publiek in het algemeen.
Er moet echter worden opgemerkt dat, hoewel Aegon alle redelijke stappen zal nemen om je te ondersteunen
tijdens het Speak Up-proces, we niet in staat zullen zijn om dezelfde soort ondersteuning en bescherming te
bieden aan niet-werknemers als we doen voor onze eigen medewerkers. Als je geen medewerker van Aegon
bent, passen we dit beleid toe voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.

3
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Inclusief leden van de Raad van Bestuur, het management en de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. alsmede andere uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders of
commissarissen binnen de Aegon-Groep.
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1.8 Waar kun je je over uitspreken?
Aegon verwacht van je dat je een zorg uitspreekt wanneer je vermoedt dat er sprake is van onwettig, onethisch
of anderszins ongepast gedrag waarbij Aegon betrokken is en dat kan leiden tot een ernstige schending van de
toepasselijke wet- en regelgeving, onze Gedragscode en interne beleidsstukken en procedures.
Met name wanneer dergelijk gedrag de financiële positie en de reputatie van het bedrijf kan schaden, nadelige
gevolgen kan hebben voor de belangen van klanten en aandeelhouders, of wanneer dergelijk gedrag een
gevaar vormt voor het leven en de eigendommen, het financiële stelsel of het algemeen belang.
Voorbeelden van zorgen die met behulp van het Speak Up-beleid naar voren kunnen worden gebracht:
 Onregelmatigheden op het gebied van boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditzaken;
 Witwassen van geld of financiering van terrorisme;
 Marktmanipulatie, handel met voorkennis, onwettige openbaarmaking van voorwetenschap;
 Belastingontduiking en twijfelachtige of oneerlijke belastingontwijkingspraktijken;
 Onrechtmatige toegang tot of gebruik van bedrijfsgegevens of pogingen tot inbreuk op de
gegevensbescherming;
 Omkoping en corruptie;
 Mensenrechtenschendingen;
 Een schending van het mededingingsrecht;
 Discriminatie en intimidatie;
 Represailles tegen personen die in het kader van dit beleid zich uitspreken of op andere wijze onder dit
beleid betrokken zijn geraakt;
 Het opzettelijk verbergen, vernietigen of manipuleren van informatie met betrekking tot het bovenstaande;
 Alle andere zaken die je als wangedrag beschouwt.
De lijst is niet uitputtend als het gaat om wat er onder het Speak Up-beleid kan worden gemeld. Er kunnen
andere soorten potentieel ongepast gedrag zijn die onder dit beleid kunnen worden gemeld. Als je niet
zeker weet wat je moet doen, zijn er een aantal personen beschikbaar bij wie je terecht kunt voor advies,
zoals beschreven in paragraaf 5.1.
Binnen dit beleid zullen bovengenoemde zaken meer algemeen worden aangeduid als ‘onwettig, onethisch
of anderszins ongepast gedrag’, of kortweg ‘wangedrag’ of ‘zorgen’.

1.9 Wat niet onder dit beleid valt
We moedigen iedereen aan om zijn of haar bezorgdheid te uiten en aan Aegon te melden, maar niet elk soort
bezorgdheid valt onder dit beleid. Dit beleid is bijvoorbeeld niet bedoeld om te volgende zaken te dekken:
 Onmiddellijke bedreigingen voor het leven en eigendommen (zie paragraaf 1.9.1);
 Onenigheid over de interpretatie van het beleid of over managementbeslissingen;
 Ongefundeerde geruchten;
 Informatie die al publiekelijk bekend is;
 Kwesties waarbij je een persoonlijk belang hebt bij de uitkomst;
 Persoonlijke werkgerelateerde klachten (zie paragraaf 1.9.2).

9

Aegon Speak Up-beleid - 1 november 2020

Over het Aegon Speak Up-programma

1.9.1
Onmiddellijke bedreigingen voor het leven en eigendommen
Aegon Speak Up is geen hulpdienst. Gebruik het niet om gebeurtenissen te melden die een onmiddellijke
bedreiging vormen voor het leven en de eigendommen, of voor het milieu. Neem in plaats daarvan contact
op met het beveiligingspersoneel en/of het noodteam op jouw locatie. Als je onmiddellijk noodhulp nodig
hebt, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten.
1.9.2
Persoonlijke werkgerelateerde klachten
Zorgen met betrekking tot jouw persoonlijke werkgerelateerde belangen, zoals jouw arbeidsvoorwaarden,
prestatiebeoordeling, disciplinaire sancties of geschillen met collega’s zijn zaken van de lokale werkplek
en moeten normaal gesproken lokaal worden opgelost met je directe manager of HR-vertegenwoordiger
in overeenstemming met het toepasselijke lokale beleid. Als een oplossing niet mogelijk is, moet de lokale
klachtenprocedure (of een ander passend beleid) worden gebruikt voor dit doel. Alleen wanneer het gaat
om beschuldigingen van gedragingen die onder de reikwijdte van dit beleid vallen, kan nader onderzoek in
het kader van dit beleid of het equivalent van de lokale landunit gerechtvaardigd zijn.

1.10 Welke informatie moet ik verstrekken?
Om te helpen bij de beoordeling en het eventuele latere onderzoek van je melding, dien je zoveel mogelijk
informatie over het vermoedelijke wangedrag op te nemen. Dit zal ons helpen de situatie beter in te
schatten en te bepalen hoe we verder moeten gaan.
Hoewel we je aanmoedigen om zoveel mogelijk informatie te verstrekken, moet je niet proberen om
informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot systemen waarvoor je niet bevoegd bent, aangezien je
de Aegon Gedragscode zou kunnen schenden en mogelijk de wet zou kunnen overtreden. Voer niet eerst
een onderzoek uit en verzamel geen informatie. Je acties kunnen een volgend onderzoek in gevaar brengen.
We beschikken over interne en externe onderzoekers die door Aegon zijn gemachtigd om in het belang van
het onderzoek feiten te verzamelen en te verifiëren. Als je informatie hebt die jouw zorgen ondersteunt,
moet je ons laten weten waar de informatie zich bevindt.
De volgende informatie is nuttig om in je melding op te nemen:
Je naam, locatie en contactgegevens (bij voorkeur, maar je kunt ervoor kiezen om anoniem te blijven).
 De aard van het vermoede wangedrag.
 Waarom is het een zorg voor je?
 Wanneer en waar heeft (het vermoedelijk) wangedrag plaatsgevonden.
 Wie was erbij betrokken?
 Als er getuigen waren, wie zijn dat dan
 Als je iets deed als reactie op het wangedrag
 Of je al een zorg hebt geuit bij iemand en wat zijn of haar reactie was.
 Elk bewijs dat jouw melding ondersteunt, en waar het bewijs zich bevindt.
 Alle verdere informatie die kan helpen bij het onderzoeken van je melding.
 Als je je zorgen maakt over mogelijke represailles voor het uiten van een bezorgdheid.


Wanneer je contact opneemt via een van de Speak Up-kanalen, word je stap voor stap door het
meldingsproces geleid om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie in je melding wordt vastgelegd.
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1.11 Beschikbare meldingsmogelijkheden
Als je wangedrag vermoedt, wordt van je verwacht dat je je uitspreekt en het onder de aandacht van het
management brengt. Met dit beleid kun je via verschillende kanalen je bezorgdheid over vermoedelijk
wangedrag uiten.
Er is een drievoudige structuur om vermoedelijk wangedrag te melden:
1. Interne meldingskanalen
Je dient altijd eerst de lokale meldingsmogelijkheden en procedures te gebruiken, indien mogelijk.
Als je je niet in staat of ongemakkelijk voelt om de reguliere meldingsmogelijkheden te gebruiken,
kun je ook gebruik maken van de alternatieve meldingsmethoden die worden beschreven onder het
Aegon Speak Up-beleid, waardoor je jouw zorgen intern op een vertrouwelijke of anonieme manier
kunt doorgeven, en ook extra ondersteuning en bescherming tegen represailles kunt krijgen.
Als je je intern uitspreekt, hetzij via jouw lokale proces, hetzij via alternatieve interne
meldingskanalen, help je Aegon bij het identificeren van problemen en het nemen van passende
maatregelen als dat nodig is.
2. Externe meldingskanalen
We moedigen je aan om melding te maken en te overleggen binnen het bedrijf. Als je bezorgdheid
niet wordt geuit, of als het redelijkerwijs niet mogelijk is om intern te melden, belet niets in
dit beleid je om je bezorgdheid kenbaar te maken aan de bevoegde regelgevende autoriteit,
rechtshandhavingsinstantie of andere relevante externe instantie of om een onafhankelijke
raadsman in te schakelen. Om in aanmerking te komen voor bescherming moet je je echter
melden bij de bevoegde instantie en de toepasselijke procedure volgen. Zie ook paragraaf 4.
3. Publieke meldingskanalen
In de Aegon Gedragscode wordt gewaarschuwd geen materiële, niet-publieke informatie openbaar
te maken en niet namens Aegon te communiceren met de media of het grote publiek zonder de
juiste machtiging. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kun je informatie over vermoedelijk
wangedrag openbaar maken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft en zonder dat je je rechten
verliest (d.w.z. als er een dreigend of duidelijk gevaar voor het algemeen belang bestaat). Wij raden
je sterk aan om met een juridisch adviseur te overleggen voordat je stappen onderneemt. Zie ook
paragraaf 4.
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2. Interne
meldingskanalen
2.1 Normale meldingsmogelijkheden
Je uitspreken betekent dat je jouw bezorgdheid naar voren brengt op de manier waarop je je het meest
comfortabel voelt. Het zou idealiter deel moeten uitmaken van een regelmatige werkdialoog en zou
moeten beginnen met een gesprek met de persoon die de oorzaak is van de bezorgdheid, zodat deze
gemakkelijk kan worden opgelost. Het is mogelijk dat zij zich niet bewust zijn geweest van de gevolgen
van hun acties of gedrag, of er kan een eenvoudige verklaring zijn die je niet in overweging hebt genomen.
Als dit niet mogelijk is, moet je je bezorgdheid kenbaar maken aan je directe of hogere manager, HRvertegenwoordiger of een specialist op het gebied van Compliance Risk, ethiek, of Audit. Als er specifieke
lokale beleidsstukken of -procedures vanuit Group beschikbaar zijn met betrekking tot bepaalde soorten
wangedrag, word je aangemoedigd om deze te volgen en contact op te nemen met de materiedeskundige
of gebruik te maken van het meldingskanaal dat in dat beleid of die procedure wordt voorgeschreven.4
Andere belanghebbenden die in een positie kunnen zijn om wangedrag waarbij Aegon betrokken is, te
identificeren, worden ook aangemoedigd om hun zorgen te delen, zoals aandeelhouders, zakelijke partners,
klanten of de gemeenschap in het algemeen.
Als je een zakelijk partner bent, moedigen we je aan om uw zorgen te bespreken met uw vaste
contactpersoon, de eigenaar van het contract, de projectmanager of onze afdeling Procurement.
Dit beleid is niet bedoeld om klachten of vragen over onze producten of diensten te behandelen.
Als je een klant bent en vragen hebt over onze producten en diensten, of als je niet tevreden bent over
de service die je van ons hebt ontvangen, kun je contact opnemen met de contactpersoon die in uw Aegoncorrespondentie staat vermeld. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met een van de beschikbare
klantenservicekanalen waarvan de contactgegevens op onze website te vinden zijn. Klanten die bij
Aegon een klacht hebben ingediend en niet tevreden zijn met de reactie, kunnen hun klacht bij de lokale
ombudsman of een andere relevante lokale overheidsinstantie doorgeven.
Het publiek dat een zorg met ons wil delen, kan de contactgegevens van al onze belangrijkste
landenkantoren en bedrijven vinden op onze bedrijfswebsite: www.aegon.com/about/contact-aegon/
aegon-global-operations.
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Raadpleeg jouw lokale beleid en procedures om te bepalen welke meldingsmogelijkheden er op jouw locatie beschikbaar zijn en wanneer en hoe je contact met hen kunt
opnemen.
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2.2 Alternatieve meldingskanalen
Er kunnen zich situaties voordoen waarin je de reguliere meldingsmogelijkheden ongeschikt acht voor de
omstandigheden, bijvoorbeeld om de volgende redenen:
 Het management is betrokken bij, of tolereert bewust het wangedrag;
 Je bezorgdheid werd niet serieus genomen, niet op de juiste manier behandeld of niet adequaat opgelost;
 Je werd ontmoedigd om je bezorgdheid te melden, of er werd je gezegd dat je moest zwijgen;
 Je bent bang voor represailles of hebt represailles ondervonden omdat je je zorgen kenbaar hebt gemaakt.
Als je je, afhankelijk van de ernst en gevoeligheid van je bezorgdheid en wie betrokken is bij het wangedrag,
ongemakkelijk voelt om je bezorgdheid via de normale meldingskanalen aan de orde te stellen, moet je
overwegen om een van de beschikbare “speak up”-kanalen te gebruiken die hieronder worden beschreven.
Alle meldingsmechanismen worden ook ter beschikking gesteld van zakelijke partners, klanten,
aandeelhouders of andere belanghebbenden die een zorg hebben over ons zakelijk gedrag.
2.2.1
Persoonlijke (open deur) melding
Als je een probleem vertrouwelijk wilt melden, kun je rechtstreeks contact opnemen met een
Vertrouwenspersoon, een HR-vertegenwoordiger of de lokale Compliance-afdeling. Je kunt ook contact
opnemen met de Group Compliance Officer op het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag.5
Zij zullen je melding bij volmacht in hetzelfde systeem invoeren als hieronder beschreven (in paragraaf 2.2.2)
voor consistentie in de melding en de follow-up. Op deze manier dient de gevolmachtigde namens u een melding
in. Een inname met volmacht is ook mogelijk als zij je melding per telefoon, of e-mail, etc. ontvangen.
2.2.2
Aegon Speak Up-service
Aegon heeft Convercent, een externe partij die volledig onafhankelijk is van Aegon, een licentie gegeven om
een alternatief meldingskanaal te bieden buiten de normale meldingsmogelijkheden. Dit kan worden gebruikt
om een vraag over ethiek en compliance te stellen of om vermoedelijk of waargenomen wangedrag op een
veilige en eenvoudige manier te melden. De Speak Up-service is 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar en biedt
een verscheidenheid aan intake-kanalen in jouw moedertaal. Elke volgende communicatie zal ook in jouw
moedertaal zijn.
De service is beschikbaar via gratis telefoonnummers en webintake in alle landen waar ons bedrijf actief is.6
Het gebruik van een van de onderstaande kanalen ondersteunt zowel vertrouwelijke als anonieme meldingen.
Er zijn geen mechanismen voor volgen en traceren zoals nummerweergave en het opzoeken van het IP-adres.
Je melding wordt onmiddellijk doorgestuurd naar vooraf aangewezen vertegenwoordigers binnen ons
bedrijf voor beoordeling en passende actie. Alle informatie wordt verstrekt zoals door jou gemeld zonder
bewerking of revisie.
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Voor de namen en contactgegevens verwijzen wij je naar jouw lokale intranet Speak Up-pagina.
De soorten problemen die kunnen worden gemeld en de anonimiteitsopties waaruit je kunt kiezen, kunnen variëren op basis van de toepasselijke wetgeving op jouw locatie.
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Online intake
Om een vertrouwelijke of anonieme melding online in te dienen via Convercent, kun je een melding indienen,
documenten uploaden en berichten uitwisselen, met behulp van een beveiligd webgebaseerd intakeformulier
dat toegankelijk is via http://www.aegon.com/speakup/report. Je hebt ook de mogelijkheid om de status
van een bestaande melding te controleren, Aegon compliance- of ethische gerelateerde vragen te stellen en
instructies te bekijken over hoe je desgewenst contact kunt opnemen met de gratis telefoondienst.

Telefonische hulplijn
Als je liever vertrouwelijk (of anoniem) met iemand van buiten het bedrijf spreekt, kun je bellen naar onze
speciale 24-uurs hulplijn en een melding doen via de telefoon. Een getrainde Compliance medewerker van
Convercent helpt je door het proces heen en volgt dezelfde stappen voor het indienen van een melding net
zoals op internet. Zij nemen je melding in en lezen het vervolgens terug zodat je er zeker van kunt zijn dat
deze accuraat is. Als je tevreden bent met het rapport, dient de Compliance medewerker namens jou een
vertrouwelijk (of anoniem) rapport van de melding in. Je identiteit wordt niet aan Aegon bekendgemaakt
zonder je toestemming.
Om de hulplijn te bellen, selecteer je het telefoonnummer dat aan jouw land is toegewezen op http://www.
aegon.com/speakup/report en volg je de kiesinstructies. Voor landen zonder een gratis optie is een collect
call beschikbaar.
2.2.3
De voorzitter van de Aegon N.V. Auditcommissie van de Raad van Commissarissen
Je hebt het recht om het lijnmanagement en de bovenstaande Speak Up-kanalen te omzeilen en je zorgen
rechtstreeks naar de voorzitter van de Aegon N.V. Auditcommissie van de Raad van Commissarissen te
brengen indien het gebruik van de bovengenoemde meldingskanalen niet gepast is gezien de aard van je
bezorgdheid (als er bijvoorbeeld sprake is van een belangenconflict, is de beoogde ontvanger van de melding
persoonlijk betrokken bij het vermoedelijke wangedrag, of heeft nagelaten passende maatregelen te nemen).
Onder dergelijke omstandigheden zal de voorzitter van het Auditcommissie de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de coördinatie van een volgend onderzoek en de follow-up, indien nodig.
Als je een probleem aan de Auditcommissie wilt voorleggen, raadpleeg dan Bijlage 2 voor de contactgegevens.

2.3 Wat gebeurt er als je een melding indient via Convercent?
Een vertrouwelijk toegangsnummer en wachtwoord worden aangemaakt wanneer je je melding indient.7 Je kunt
ze gebruiken om de Speak Up-hulplijn terug te bellen of de website (www.aegon.com/speakup/report)
te bezoeken om de status van je melding of vraag te controleren, berichten te bekijken of te communiceren
met de lokale Speak Up-coördinator of de onderzoeker die aan jouw zaak is toegewezen.
Alle gerapporteerde informatie wordt doorverwezen naar Aegon zonder bewerking of revisie door
Convercent. Je ontvangt een bericht van het systeem om te bevestigen dat je melding is ontvangen.
Om je identiteit te beschermen, ontvang je alleen een melding als je bij het indienen van je melding j
e e-mailadres in de contactsectie hebt opgegeven. Als je ervoor kiest om volledig anoniem te blijven,
hoef je alleen maar regelmatig terug te komen met het toegangsnummer en wachtwoord om de status
van je melding of vraag te achterhalen, of als de persoon die je melding of vraag behandelt feedback voor
je heeft, of andere vragen.
Je kunt de status van je melding binnen 24 uur na indiening controleren8. Dit geeft onze Speak Upcoördinatoren en toegewezen onderzoeker(s) de tijd om te reageren op jw zorgen.
7
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Je wordt geadviseerd om een veiligheidsvraag in te voeren en te antwoorden. Convercent zal deze vraag gebruiken om je te helpen jouw account te resetten of om met een lid
van het Convercent callcenter te spreken over een door u ingediende melding. Kies een vraag waarop alleen je het antwoord weet, en een antwoord dat je je zult herinneren.
Exclusief eventuele officiële feestdagen en weekends.
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2.4 Anonieme melding
Aegon geeft er de voorkeur aan dat je je identificeert wanneer je een melding maakt over vermoedelijk
wangedrag. Als je je echter ongemakkelijk voelt om je identiteit te delen, kun je ervoor kiezen om anoniem
te blijven. Wij zullen je beslissing respecteren en je melding zal op dezelfde manier worden behandeld als
wanneer je je identiteit zou hebben onthuld.
Aegon neemt alle meldingen serieus en zal waar nodig actie ondernemen naar aanleiding van je melding.9
Ben je er wel van bewust dat een aantal zaken niet mogelijk is, als een melding anoniem wordt gedaan.
Wat we bijvoorbeeld mogelijk niet kunnen doen:
 Je bezorgdheid onderzoeken als er geen contact met je kan worden opgenomen om de nodige informatie
te verkrijgen;
 Je op de hoogte te houden van de voortgang, met inbegrip van de uitkomst van een onderzoek;
 Je te ondersteunen en te beschermen tegen represailles voor het maken van een melding.
Als je besluit anoniem te blijven:
Het is belangrijk dat je voldoende informatie verstrekt om je bezorgdheid goed te kunnen onderzoeken.
In paragraaf 1.10 hierboven kun je lezen wat voor informatie je moet verstrekken.
 Wij raden je aan gebruik te maken van de Speak Up-kanalen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.2. Deze
kanalen zijn veilig en vergemakkelijken de anonieme melding, terwijl ze je de mogelijkheid bieden om te
communiceren met de lokale Speak Up-coördinator of de onderzoeker die aan jouw zaak is toegewezen
(bijv. om je aanvullende vragen te stellen of om je te helpen bij het beschermen van je anonimiteit).


De Speak Up-kanalen bieden twee anonimiteitsmogelijkheden bij het maken van een melding:
Anoniem blijven tegenover Aegon
Je vindt het geen probleem om je naam en contactgegevens aan onze dienstverlener door te geven, maar
niet aan Aegon. De dienstverlener heeft je gegevens en kan je bereiken om je te laten weten
dat wij met je willen communiceren of aanvullende informatie over je melding willen verzamelen,
maar zal je identiteit niet aan Aegon bekendmaken.
 Volledig anoniem blijven
Je wilt je naam en contactgegevens niet bekendmaken aan Aegon of aan onze dienstverlener. Je identiteit
wordt volledig beschermd in de melding.


Welke optie je ook kiest, je hebt de mogelijkheid om de voortgang van het onderzoek te controleren, of om te
zien welke verdere informatie we van je nodig hebben die relevant is voor de voortgang van het onderzoek.
Je kunt gedurende het hele proces anoniem blijven, of in een later stadium besluiten je identiteit bekend
te maken en volledige steun en bescherming te zoeken in het kader van dit beleid. Hetzelfde geldt als je
anoniem hebt gemeld, maar vervolgens wordt geïdentificeerd.

2.5 Wereldwijd casemanagement
Zodra je melding is ontvangen, gaat het naar casemanagement. Aegon maakt gebruik van een wereldwijd
casemanagementsysteem van Convercent om alle gemelde zorgen die via de beschikbare Speak Upkanalen worden ontvangen, vast te leggen en te volgen. Het systeem faciliteert de intake van meldingen,
de communicatie, het onderzoek en de analyse voor rapportagedoeleinden. Het systeem werkt op een
veilige manier en alleen personeel met het juiste niveau van veiligheidsmachtiging en aangetoonde “needto-know” heeft toegang tot de rapporten en de onderzoeksdossiers, en kan op een vertrouwelijke of
anonieme manier met de melders communiceren.
9
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Lokale wetgeving kan verhinderen dat Aegon anonieme meldingen van vermoedelijk wangedrag die onder de reikwijdte van dit beleid vallen, accepteert en opvolgt. Raadpleeg
de landenpagina's in bijlage 3 om te zien of anonieme meldingen op jouw locatie worden geaccepteerd.
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Voor elke ontvangen melding registreert het casemanagementsysteem alle communicatie met de
meldende persoon en de persoon op wie de melding betrekking heeft, de documenten en afschriften van
gesprekken die voor onderzoeken zijn verzameld, de documentatie van de resultaten van de onderzoeken,
de uiteindelijke beslissing en de follow-up, indien van toepassing.

2.6 Lokale Speak Up-coördinator
De Speak Up-coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren en managen van vragen over ethiek en
compliance, en het proces van de intake van meldingen en onderzoeken binnen hun businessunit.
De Speak Up-coördinator heeft de bevoegdheid om de juiste handelwijze te bepalen. In geval van een formeel
onderzoek is de Speak Up-coördinator verantwoordelijk voor de aanstelling van de hoofdonderzoeker, de
leden van het onderzoeksteam, en voor de communicatie over de voortgang van het onderzoek, indien van
toepassing. De Speak Up-coördinator kan een extern onderzoeksteam inschakelen om te assisteren of een
onderzoek te leiden.
Als een gemeld probleem een materieel risico inhoudt voor de integriteit en de reputatie van de AegonGroup of het financiële stelsel, zal de Speak Up-coördinator de zaak doorverwijzen naar de Global Speak
Up-coördinator.
Alle ontvangen onderzoeken en meldingen worden geregistreerd in het casemanagementsysteem, inclusief
alle onderzoeksverslagen en daarmee verband houdende bewijzen, mededelingen en verslagen. Met
inbegrip van besluiten en vervolgacties, aanvullende ondersteuning en beschermende maatregelen, voor
zover van toepassing (zie ook paragraaf 7.3).

2.7 Global Speak Up-coördinator
De Global Speak Up-coördinator is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de
meldingsintake en het onderzoeksproces in alle regio’s, en voor het beheer van de Speak Up-kanalen en het
wereldwijde casemanagementsysteem van Convercent.
Als een gemeld probleem een materieel risico inhoudt voor de integriteit en de reputatie van de AegonGroup of het financiële stelsel, zal de Global Speak Up-coördinator ook verantwoordelijk zijn voor de
meldingsintake en het onderzoeksproces dat in nauwe samenwerking met de lokale Speak Up-coördinator
zal worden uitgevoerd. De meeste meldingen zullen echter lokaal worden beheerd en opgelost met weinig
of geen directe betrokkenheid van Aegon Group. In dergelijke gevallen zal de lokale Speak Up-coördinator
de leiding hebben.
De Global Speak Up-coördinator is lid van Group Regulatory Compliance bij Aegon Corporate Center,
gevestigd in het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag.

2.8 Ethische Commissie
De Ethische Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van meldingsintake en onderzoek
in het kader van dit beleid. Als een gemeld probleem een materieel risico inhoudt voor de integriteit en de
reputatie van de Aegon-Group of het financiële stelsel zal de kwestie worden doorverwezen naar de Ethische
Commissie. Deze commissie zal gedurende het hele proces de juiste handelwijze bepalen.
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De Ethische Commissie wordt voorgezeten door de Chief Financial Officer van Aegon N.V. en bestaat uit
de General Counsel, het Global Head of Regulatory Compliance (als secretaris van de commissie), de Chief
Risk Officer en het Global Head of Human Resources als vaste leden van de commissie. Aanvullende
vertegenwoordiging door andere managementleden (of hun afgevaardigde vertegenwoordigers) wordt
bepaald aan de hand van de vraag of een bezorgdheid over wangedrag betrekking heeft op of gevolgen
heeft voor de lokale rapporterende unit waarvoor dat managementlid uiteindelijk verantwoordelijk is.
De Ethische Commissie kan deskundigen op het gebied van het onderwerp uitnodigen, afhankelijk van de
aard van het gemelde probleem.
Indien een gemeld zorgpunt een materieel risico inhoudt voor de integriteit en de reputatie van de AegonGroup of het financiële stelsel, kan10 de Ethische Commissie ook besluiten een extern onderzoeksteam
in te schakelen, zoals consultants, forensische accountants, auditoren of juristen.11 Zij kunnen namens
en onder instructie en toezicht van Aegon assistentie verlenen of een onderzoek leiden, bijvoorbeeld in
bepaalde gevoelige zaken, om de deskundigheid van het onderwerp te waarborgen, of om de objectiviteit
te waarborgen en mogelijke conflicten weg te nemen, bijvoorbeeld in gevallen waarin de betrokkenheid van
het senior management wordt vermoed.
Afhankelijk van de aard, complexiteit en ernst van het onderwerp kan de Ethische Commissie een mandaat
opstellen, waarin het doel en de reikwijdte van het onderzoek worden toegelicht, een termijn wordt
vastgesteld voor het indienen van een onderzoeksrapport en wordt aangegeven of een aanbeveling
nodig is. De Ethische Commissie bepaalt ook de omvang en de samenstelling van het interne of externe
onderzoeksteam, geeft aan onder welke autoriteit het onderzoek wordt uitgevoerd en stelt voldoende
middelen ter beschikking.
De Ethische Commissie kan een zaak voor formeel onderzoek en follow-up doorverwijzen naar
de wereldwijde en/of lokale Speak Up-coördinator van de desbetreffende businessunit, waar het
onderzoeksproces wordt afgesloten op aanwijzing en ter discretie van het lokale management.
De Ethische Commissie houdt gedurende het hele proces toezicht op alle onderzoeken en zal indien
nodig ingrijpen. De eindresultaten van het onderzoek zullen aan de Ethische Commissie worden
gerapporteerd, waar passende vervolgmaatregelen worden vastgesteld.
De Ethische Commissie zal periodiek, indien nodig, of op verzoek, verslag uitbrengen aan het management
en de Auditcommissie van Aegon N.V. De Ethische Commissie kan elk van haar functies of bevoegdheden
delegeren aan de Global Head of Regulatory Compliance. Verwijzingen naar de Ethische Commissie in dit
beleid omvatten verwijzingen naar Global Head of Regulatory Compliance.

10 Dit kan het geval zijn wanneer het gaat om een lid van het senior management, een potentieel belangrijke financiële of regelgevingskwestie, een aanzienlijk juridisch risico,
criminele activiteiten of een zaak van algemeen belang
11 Indien een forensisch accountant hiervoor in aanmerking komt, kan het zijn dat deze niet dezelfde accountant is als de door de aandeelhouders van Aegon N.V. aangewezen
registeraccountant om de jaarrekening van Aegon te onderzoeken.
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3. Hoe jouw melding
wordt onderzocht
Interne onderzoeken zijn een belangrijk onderdeel van Aegon Speak Up. Door middel van onderzoeken zijn
we in staat om meldingen van vermoedelijk wangedrag aan het licht te brengen en aan te pakken. In dit
hoofdstuk wordt uitgelegd hoe we onderzoeken uitvoeren. Het legt ook de verschillende stappen uit die
je melding doorloopt zodra de Speak Up-coördinator je rapport heeft ontvangen, totdat het onderzoek
is afgerond en er passende vervolgmaatregelen zijn voorgesteld of genomen.
Ons interne onderzoeksproces bestaat uit vier fasen, zoals verderop in dit hoofdstuk beschreven:
Fase 1 – Meldingsintake
Fase 2 – Voorlopige beoordeling
Fase 3 – Gedetailleerd onderzoek
Fase 4 – Rapportage
Fase 5 – Beslissing en follow-up

3.1 Onderzoeksprincipes
Onderzoeken moeten op professionele wijze en in overeenstemming met onze Gedragscode, de Aegon
onderzoekshandleiding of een ander, meer passend lokaal beleid worden uitgevoerd. Daarnaast zullen
de volgende principes in acht worden genomen tijdens het interne onderzoek:
3.1.1
Onafhankelijkheid
Onze onderzoekers moeten in staat zijn hun onafhankelijkheid te behouden om het onderzoek voort te
zetten en de feiten vast te stellen zonder invloed van buitenaf of angst voor represailles.
3.1.2
Onpartijdigheid
Onze onderzoekers moeten onpartijdig zijn en geen voorafgaande betrokkenheid hebben bij het
vermoedelijke wangedrag, of een persoonlijke of nauwe werkrelatie hebben met de persoon die wordt
onderzocht. De onderzoeker moet de Speak Up-coördinator op de hoogte brengen van elk potentieel
belangenconflict dat kan leiden tot diskwalificatie van het onderzoek op elk moment van het proces.12
3.1.3
Onbevooroordeelde benadering
Onze onderzoekers moeten een heldere en open houding hebben en zich onthouden van het trekken
van conclusies totdat het onderzoek is afgerond. Onze onderzoekers zullen op zoek gaan naar bewijs
dat vermoedelijk wangedrag ondersteunt en naar bewijs dat dit tegenspreekt.

12 De functie van onderzoeker kan niet worden uitgeoefend door een persoon die een directe collega is, of de manager of medewerker van een betrokken persoon.
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3.1.4
Samenwerking
Als je betrokken raakt bij een onderzoek, verwachten wij dat u volledig meewerkt en alle vragen volledig
en eerlijk beantwoordt, dat je relevante gegevens, informatie, documenten of ander materiaal verstrekt
waar de onderzoekers om vragen.
3.1.5
Vertrouwelijkheid
De vertrouwelijkheid van het onderzoek moet door de onderzoekers worden gewaarborgd. Voor zover het
onderzoek wordt uitgevoerd met het oog op het inwinnen van juridisch advies of in afwachting van een
rechtszaak, moeten de onderzoekers samenwerken met de plaatselijke juridische diensten om passende
rechtsbescherming en voorrechten te behouden. De uitwisseling van informatie moet worden beperkt tot
personen die een “need-to-know” hebben om de zaak te onderzoeken of een oplossing te faciliteren (zie
ook paragraaf 5.3).
Als je wordt geïnterviewd of gevraagd om gegevens, informatie of documenten te verstrekken in het kader
van een onderzoek, moet je de vertrouwelijkheid in acht nemen en dit niet bespreken met anderen, onder
wie je manager. Om werkonderbreking te voorkomen, kunnen medewerkers hun manager echter laten
weten dat zij gevraagd zijn mee te werken aan een onderzoek, zonder in detail te treden.
3.1.6
Elkaar met respect behandelen
Iedereen die betrokken is bij een onderzoek zal met respect en waardigheid worden behandeld. De onderzoekers
zullen eerlijk en duidelijk zijn. Ze zullen geen valse of misleidende informatie geven of je onder druk zetten.
3.1.7
Redelijke tijdlijnen
Het onderzoek moet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd. De termijnen kunnen echter variëren,
afhankelijk van de aard en de complexiteit van een zaak en de beschikbare middelen. Elke kwestie is
uniek en we nemen geen kortere route om een kwestie snel af te sluiten. Onze onderzoekers kunnen ‘s
avonds en in het weekend interviews afnemen om het onderzoek te bespoedigen en/of om redenen van
vertrouwelijkheid. Als gevolg daarvan kan het onderzoek enkele weken of maanden duren.
Ons doel is om het onderzoek binnen maximaal 90 dagen na indiening van je melding af te ronden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de Ethische Commissie een verlenging van 30 dagen toestaan.
je wordt op de hoogte gebracht van de vertraging en de redenen daarvoor, als je je contactgegevens
hebt opgegeven of als je inlogt op het systeem.
Indien een melding zich kwalificeert als een algemeen belang van openbaarmaking, is de Ethische
Commissie gebonden aan de termijnen in de wetgeving inzake algemeen belang van openbaarheid
van informatie die van toepassing is in het rechtsgebied waar de melding wordt gedaan en/of waar
het vermoeden bestaat dat er sprake is van wangedrag.
3.1.8
Geen represailles
Het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn of haar zorgen te uiten, of ze uiteindelijk nu
wel of niet onderbouwd blijken te zijn. Daarom heeft Aegon een strikt beleid tegen represailles en tolereert
zij geen represailles tegen wie dan ook voor het te goeder trouw melden van vermoedelijk wangedrag of
voor het meewerken aan een onderzoek. Voor meer informatie over hoe Aegon medewerkers en anderen
beschermt tegen represaillemaatregelen en wat je moet doen als u bang bent voor represailles of deze
hebt opgelopen, zie paragraaf 5.2.
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3.2 Het Aegon Speak Up-proces
Het Speak Up-proces doorloopt een aantal verschillende fasen, zoals hieronder beschreven, van de intake
van de melding tot de beslissing en de follow-up, op basis van de onderzoeksresultaten:
3.2.1
Fase 1 – Meldingsintake
Wanneer je contact opneemt met een van de Speak Up-kanalen, wordtje stap voor stap door het
meldingsproces geleid om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie in je melding wordt vastgelegd.
In deze fase is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Voor meer informatie zie
paragraaf 1.10 ‘Welke informatie moet ik verstrekken?’.
Op basis van het type en/of de geografische locatie van de gemelde zorg zal ofwel de Global Speak Upcoördinator13 ofwel degenen die zijn aangewezen als Speak Up-coördinator in elke lokale Unit14, op de
hoogte worden gebracht van het feit dat een nieuwe melding is ingediend.
De Speak Up-coördinator bevestigt de ontvangst van een melding binnen 24 uur15 na indiening. U wordt
op de hoogte gebracht van het proces van de meldingsintake en het onderzoek, de verwachte termijnen
van de voorlopige beoordeling en het eventuele vervolgonderzoek.
3.2.2
Fase 2 – Voorlopige beoordeling
Na ontvangst van je melding zal de Speak Up-coördinator een voorlopige beoordeling uitvoeren om te
achterhalen welke kwesties door de melding aan de orde worden gesteld, of het binnen de reikwijdte van
dit beleid valt en om de potentiële impact op het bedrijf en onze belanghebbenden te bepalen, om zo de
juiste reactie te bepalen.
Zodra het potentiële effect van de kwestie is vastgesteld, is de volgende stap het bepalen of er al dan niet
een gedetailleerd onderzoek moet worden uitgevoerd en door wie.
De Speak Up-coördinator zal ook beoordelen of er een risico is dat je identiteit bekend wordt tijdens een
onderzoek, en of er een risico is op vergelding voor je of andere personen in verband met je melding.
Afhankelijk van de uitkomst kan worden bepaald of er aanvullende maatregelen voor ondersteuning en/of
bescherming nodig zijn. Voor meer informatie verwijzen wij je naar paragraaf 5.2.
Niet alle meldingen van vermoedelijk wangedrag vereisen een gedetailleerd onderzoek. Als er een eenvoudige
oplossing voor jouw probleem lijkt te zijn, of in geval van een misverstand, kan de kwestie zonder verder
onderzoek worden opgelost of opgehelderd.
De Speak Up-coördinator kan ook bepalen dat je melding om andere redenen niet wordt onderzocht.
Als jouw bezorgdheid bijvoorbeeld buiten de reikwijdte van dit beleid valt,16 als er onvoldoende redenen
zijn om door te gaan, of als de zaak al eerder is onderzocht. In dergelijke gevallen wordt de zaak gesloten
en word je op de hoogte gebracht.
Indien er voldoende redenen zijn om door te gaan, zal de Speak Up-coördinator een formeel onderzoek
instellen of laten instellen, een onafhankelijk onderzoek instellen, of de zaak doorverwijzen naar de
bevoegde autoriteit voor verder onderzoek, al naar gelang het geval.

13 De Global Speak Up-coördinator is medewerker van Group Regulatory Compliance bij Aegon Corporate Center, gevestigd in het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag.
14 Dit zijn vooraf aangewezen lokale Compliancevertegenwoordigers, bijvoorbeeld hoofden van lokale Compliance-afdelingen in de businessunits. Voor hun contactgegevens
verwijzen wij je naar jouw lokale intranet (zoekterm: "speakup").
15 Exclusief eventuele officiële feestdagen en weekends.
16 Als je melding beter zou kunnen worden behandeld in het kader van ander beleid, zul je worden geïnformeerd en worden doorverwezen naar het juiste proces. De Speak Upcoördinator registreert je melding en houdt de afhandeling ervan bij, en je krijgt nog steeds ondersteuning en bescherming in het kader van dit beleid.
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Indien je redelijke gronden hebt om het niet eens te zijn met de beslissing, kun je de Ethische Commissie
verzoeken om een herziening, of indien dit niet mogelijk of ongepast is, een dergelijk verzoek indienen
bij de voorzitter van de Auditcommissie (zie ook: paragraaf 3.8).
De Speak Up-coördinator zorgt ervoor dat de voorlopige beoordeling consequent wordt toegepast en goed
wordt gedocumenteerd in het casemanagementsysteem. De voorlopige beoordeling moet binnen 14 dagen
na indiening van de melding worden afgerond.
3.2.3
Fase 3 – Gedetailleerd onderzoek
Er zal een onderzoek worden ingesteld als de resultaten van de voorlopige beoordeling van het gemelde
probleem voldoende substantieel zijn om een diepgaand onderzoek te rechtvaardigen. Het doel van een
onderzoek is het verzamelen van bewijsmateriaal om tot een conclusie te komen over de vraag of het vermoede
gedrag heeft plaatsgevonden. Dit wordt bereikt door het interviewen van mensen, het beoordelen van dossiers
en het verzamelen van gegevens, informatie en documentatie.
De Ethische Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van de intake van de meldingen
en het onderzoek en moet ervoor zorgen dat meldingen van vermoedelijk wangedrag objectief en
onpartijdig en onbevooroordeeld worden afgehandeld.
De Speak Up-coördinator is verantwoordelijk voor de aanstelling van de hoofdonderzoeker en de leden
van het onderzoeksteam. De Speak Up-coördinator en de hoofdonderzoeker zorgen ervoor dat de leden van
het onderzoeksteam over de nodige expertise, ervaring en kennis beschikken om het onderzoeksproces te
ondersteunen. Potentiële belangenconflicten die de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het onderzoek
in gevaar kunnen brengen, moeten aan de orde worden gesteld en worden opgelost voordat een onderzoek
wordt gestart.
De hoofdonderzoeker is verantwoordelijk voor het vaststellen van de onderzoeksdoelstelling, het
verzamelen van bewijsmateriaal, het rapporteren over de bevindingen en het doen van aanbevelingen
aan de Ethische Commissie. Bij de voorbereiding van het onderzoek zal de hoofdonderzoeker nagaan of
de situatie tussentijdse maatregelen vereist om het bewijsmateriaal te bewaren, een goed onderzoek
te waarborgen en de betrokkenen te beschermen.
De hoofdonderzoeker bespreekt mogelijke maatregelen met de Protection Officer, al naar gelang het geval.
De Speak Up-coördinator is ook het eerste aanspreekpunt voor de hoofdonderzoeker voor verdere sturing als
er zich onverwachte problemen voordoen of als er advies nodig is.
In het belang van het onderzoek kan de hoofdonderzoeker alle documenten raadplegen of opvragen die hij/
zij redelijkerwijs nodig acht om het onderzoek uit te voeren. Er worden gesprekken gevoerd met personen
die mogelijk kennis hebben van het probleem. Hun verklaringen zullen schriftelijk worden vastgelegd en aan
hen worden voorgelegd om hun goedkeuring en handtekening te verkrijgen.
De hoofdonderzoeker moet alle gegevens, informatie en documentatie die hij tijdens het onderzoek
heeft verkregen, goed beveiligen en beschermen om te voorkomen dat deze verloren gaan, gestolen
worden, gemanipuleerd worden of zonder de juiste toestemming toegankelijk zijn. Indien dit relevant is
voor het onderzoek, moet het aan de juiste zaak in ons casemanagementsysteem worden ingevoerd en in
overeenstemming met dit beleid worden bewaard.
3.2.4
FASE 4 – Meldingsintake
Zodra de feiten van de zaak zijn vastgesteld, zal de hoofdonderzoeker de tijdens het onderzoek verkregen
informatie evalueren, het bewijsmateriaal wegen en tot een conclusie komen met betrekking tot het
vermoedelijke wangedrag.
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De hoofdonderzoeker zal een schriftelijk verslag opstellen waarin de onderzochte kwesties, het verzamelde
bewijsmateriaal en de bevindingen worden geschetst. In het onderzoeksverslag wordt ook vermeld of er
bezorgdheid was over, of bewijzen waren voor schadelijke maatregelen tegen jou of andere personen die bij
het onderzoek betrokken waren, en de reactie in het kader van het Aegon Speak Up-programma aangaande
die bezorgdheid en het bewijs.
Afhankelijk van de aard van het onderzoek kan de hoofdonderzoeker contact met je opnemen om de
bevindingen door te nemen, tenzij er ernstige bezwaren bestaan om zich hiertegen te verzetten. In
voorkomend geval geldt hetzelfde beginsel voor degenen die het onderwerp zijn van een onderzoek,
zoals beschreven in paragraaf 5.6. De hoofdonderzoeker maakt aantekeningen die dit gesprek
documenteren en die in het onderzoeksdossier worden bewaard.
De hoofdonderzoeker kan een aanbeveling doen of verdere actie nodig of nuttig is. De hoofdonderzoeker kan
een formele actie aanbevelen (zoals het initiëren van een disciplinaire hoorzitting, het verbeteren van het beleid
en de procedures, het versterken van de interne controles of het beperken van geïdentificeerde risico’s), een
informele actie (bijvoorbeeld training, coaching of bemiddeling), of aanbevelen dat er geen verdere actie nodig is.
De verspreiding van het onderzoeksrapport moet worden beperkt tot degenen die een strikte noodzaak
hebben om het te weten. Afhankelijk van de doelgroep van het onderzoeksrapport is het mogelijk dat
de identiteit van de betrokken personen niet zichtbaar is in het rapport en dat er geen bewijsstukken
worden bijgevoegd. De hoofdonderzoeker zorgt ervoor dat alle verslagen van de interviews en andere
relevante documentatie beschikbaar zijn in het casemanagementsysteem, zodat ze later kunnen worden
geproduceerd als dat nodig is.
3.2.5
Fase 5 – Beslissing en follow-up
De hoofdonderzoeker legt het lokale management of de Ethische Commissie de eindresultaten van het
onderzoek voor, op basis waarvan het lokale management of de Ethische Commissie, naar gelang van het
geval, bepaalt of een melding van vermoedelijk wangedrag (gedeeltelijk) onderbouwd, ongefundeerd of
onbepaald is. In gevallen waarin wordt geconcludeerd dat een melding duidelijk kwaadaardig was, kan de
hoofdonderzoeker formele of informele actie aanbevelen, zoals bedoeld in paragraaf 5.7.
Indien wordt geconcludeerd dat de gemelde bezorgdheid (gedeeltelijk) onderbouwd is, zal het lokale
management beslissen over passende corrigerende en/of disciplinaire maatregelen om dit in de toekomst
te stoppen en/of te voorkomen.
Het juiste managementniveau binnen het bedrijf zal door het lokale management of de Ethische Commissie
worden geïnstrueerd om de corrigerende maatregelen uit te voeren en/of een disciplinaire procedure te
starten binnen een redelijke termijn. De disciplinaire maatregelen worden vastgesteld door het lokale
management, in overeenstemming met het plaatselijke beleid en de plaatselijke procedures.
De lokale Speak Up-coördinator ziet erop toe dat de instructies van het lokale management of de Ethische
Commissie binnen de verwachte termijn naar behoren worden uitgevoerd. De lokale Speak Up-coördinator
zal het casemanagementsysteem regelmatig bijwerken om de voortgang van de vervolgacties weer te
geven tot het moment dat deze zijn afgerond.
Na afloop van het onderzoek zal er een periodieke follow-up plaatsvinden met degenen die onder dit
beleid beschermd zijn, om er zeker van te zijn dat het wangedrag niet is hervat en dat er geen represailles
zijn genomen als gevolg van het feit dat u wangedrag hebt gemeld of dat je hebt deelgenomen aan een
onderzoek. De Speak Up-coördinator documenteert de resultaten van een eventueel vervolggesprek met
de deelnemers en zorgt ervoor dat deze inspanningen zo nodig worden voortgezet.
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3.3 Jou op de hoogte houden
Als je een punt van zorg in het kader van dit beleid aan de orde stelt, ontvang je regelmatig updates over
wat er naar aanleiding van je melding wordt gedaan. In principe communiceren we met je via het kanaal dat
u hebt gekozen om uw bezorgdheid te melden. Als je ervoor hebt gekozen om anoniem te blijven, moet je
terugbellen naar het Convercent Call Center of je melding raadplegen op www.aegon.com/speakup/report
voor eventuele updates met betrekking tot uw rapport.17
In het algemeen wordt alle communicatie met je verzorgd door de Speak Up-coördinator. Nadat je je melding
hebt ingediend via een van de Speak Up-kanalen, zal de Speak Up-coördinator je binnen 24 uur een bevestiging
sturen18, en je het onderzoeksproces uitleggen, het verwachte tijdsbestek, wanneer je op de hoogte wordt
gebracht van de voortgang en de resultaten van het onderzoek, en met wie je contact kunt opnemen als je
vragen hebt, ondersteuning wenst, of als je je zorgen maakt over of last hebt van represailles.
Binnen 14 dagen na je melding wordt je op de hoogte gebracht van het resultaat van de eerste beoordeling.
De Speak Up-coördinator zal je informeren of er al dan niet een formeel onderzoek wordt ingesteld. Als
we besluiten om geen onderzoek in te stellen, zullen we je de redenen voor de beslissing uitleggen en je
informeren over de mogelijkheden die u ter beschikking staan.
In geval van een formeel onderzoek wordt je op de hoogte gebracht van de aanstelling van een
hoofdonderzoeker. je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. Let op: de
statusupdate zal alleen een update zijn van de status van het onderzoek en zal geen details bevatten met
betrekking tot het onderzoek of de personen die worden onderzocht. De frequentie van eventuele updates
kan variëren afhankelijk van de aard en de complexiteit van het onderzoek. We zullen je ook een schatting
geven van het tijdsbestek dat we redelijk en noodzakelijk achten om je melding te onderzoeken. Normaal
gesproken wordt verwacht dat het onderzoek binnen drie maanden na indiening van de melding wordt
afgerond. Als er echter sprake is van vertraging, zullen wij je informeren over de redenen voor de vertraging
en je een aangepast tijdsbestek geven om het onderzoek af te ronden en een eindrapport klaar te hebben.
Na afloop van het onderzoek zullen wij je informeren over de uitkomst en welke managementactie is
ondernomen of voorgesteld met betrekking tot je melding. Soms kan de noodzaak van geheimhouding
ons echter beletten om je specifieke details van het onderzoek te geven. Normaal gesproken word je
geadviseerd om geen disciplinaire maatregelen te nemen in verband met je bezorgdheid. Je hebt geen
toegang tot het onderzoeksrapport of eventuele bijbehorende documenten. Alle informatie die we met je
delen, moet vertrouwelijk worden behandeld.

3.4 Onbevredigende uitkomst
Als je na zorgvuldige overweging van mening bent dat jouw bezorgdheid of een tegen jou geuite
bezorgdheid niet objectief, onpartijdig en onbevooroordeeld is behandeld, of als het onderzoek of de
daaropvolgende actie ontoereikend was, kun je de Ethische Commissie om een herziening verzoeken.
In je verzoek moet worden uitgelegd waarom je een herziening noodzakelijk acht. Als je verzoek wordt
goedgekeurd, zal de Ethische Commissie de beoordeling uitvoeren en kan zij contact met je opnemen
voor aanvullende informatie. Dit zal normaal gesproken geen nieuw onderzoek zijn, maar een onderzoek
naar de meldingsintake en/of het onderzoeksproces, of een beoordeling van de gegevens, informatie en
documentatie die tijdens de meldingsintake en/of het onderzoeksproces zijn verzameld.

17 Je hebt je zaaknummer en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot updates over je melding van de Speak Up-coördinator of hoofdonderzoeker.
18 Exclusief eventuele officiële feestdagen en weekends.
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Als de Ethische Commissie tot de conclusie komt dat je zorg op een correcte manier is behandeld of dat het
onderzoek naar behoren is uitgevoerd, en als er geen nieuwe informatie bestaat die de resultaten van het
onderzoek zou veranderen, wordt het onderzoek afgesloten. Als blijkt dat je bezorgdheid gerechtvaardigd is
of dat nieuwe informatie de zaak in een ander perspectief plaatst, wordt het onderzoek heropend. je ontvangt
de resultaten van de beoordeling binnen ongeveer 14 dagen.
Als het niet mogelijk of ongepast is om contact op te nemen met de Ethische Commissie, of als je redelijke
gronden hebt om ontevreden te blijven over de resultaten van de beoordeling, kun je er ook voor kiezen om
rechtstreeks contact op te nemen met de voorzitter van de Auditcommissie.19 Indien je niet tevreden bent
met het resultaat en alleen als je bezorgdheid een zaak van algemeen belang is, kun je overwegen om
je bezorgdheid extern te melden aan de plaatselijke regelgevende instantie, de gerechtelijke instantie
of een andere relevante instantie, al naar gelang het geval (zie ook paragraaf 4.1).

3.5 Escalaties
Als het gemelde probleem het lokale managementteam van een regionale of landunit betreft, zal de
lokale Speak Up-coördinator de klacht doorsturen naar het Global Head of Regulatory Compliance of de
Global Speak Up-coördinator, die de voorzitter van de Ethische Commissie in kennis zal stellen. Een andere
mogelijkheid is dat het Global Head of Regulatory Compliance en de Global Speak Up-coördinator de
Auditcommissie van de Raad van Commissarissen betrekken om de meest geschikte handelwijze te bespreken.
Een lid van de Ethische Commissie is verplicht om elke persoonlijke betrokkenheid bij de gemelde
zorg onmiddellijk te melden, of als er een reëel, potentieel of vermeend belangenconflict is dat een
onafhankelijke, onpartijdige en onpartijdige benadering van de gemelde zorg in het gedrang kan brengen.
In dergelijke gevallen neemt het betrokken lid niet deel aan de verdere behandeling van de gemelde zorg
en wordt het tijdelijk vervangen.
Indien een lid van de Raad van Bestuur, het management of de Raad van Commissarissen van Aegon N.V.
betrokken is bij de gemelde zorg, zal de melding worden behandeld en onderzocht door de Auditcommissie
van de Raad van Commissarissen. Indien bij een melding een lid van de Auditcommissie betrokken is, zal de
voorzitter van de Raad van Commissarissen de melding in behandeling nemen.

3.6 Interactie met de rechtshandhavingsinstanties en de bevoegde autoriteiten
In het geval van een gerechtvaardigd vermoeden van een strafbaar feit zullen we de zaak doorverwijzen
naar de lokale gerechtelijke instantie voor een eventuele vervolging. Er kunnen zich ook omstandigheden
voordoen waarin Aegon wettelijk verplicht is om je bezorgdheid onmiddellijk of binnen vastgestelde
termijnen aan de bevoegde regelgevende instanties kenbaar te maken.
Aegon zal erop toezien dat deze verplichtingen worden nageleefd. Een speciaal team zal contact opnemen
met de bevoegde autoriteit die bevoegd is voor de zaak (bv. toezicht op de financiële markt, mededinging
en consumentenbescherming, gegevensbescherming) en ervoor zorgen dat de procedures voor de
communicatie met de regelgevers worden nageleefd.

19 Zie bijlage 2 voor de contactgegevens.
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4. Externe
meldingskanalen
4.1 Bekendmaking aan de bevoegde autoriteiten
Dit beleid beperkt je niet om te communiceren met of melding te maken van vermoedelijk wangedrag
aan een regelgevende instantie, een gerechtelijke instantie of een andere relevante externe instantie, in
overeenstemming met enige relevante wet, regelgeving of zorgvuldigheidsbeginsel die van toepassing
is in jouw rechtsgebied. In sommige rechtsgebieden kunnen onder bepaalde omstandigheden verplichte
rapportage-eisen gelden. De wetten tegen represailles die van toepassing kunnen zijn op bekendmakingen
aan de autoriteiten zullen verschillen per rechtsgebied en type melding.
Als je overweegt een zorg in verband met vermoedelijk wangedrag aan de orde te stellen, moet je je
bezorgdheid eerst intern aan het management kenbaar maken of gebruik maken van een van de beschikbare
Speak Up-kanalen. Het is echter mogelijk dat je je in een situatie bevindt waarin de omstandigheden vereisen
dat vermoedelijk wangedrag, met inbegrip van strafbare feiten en overtredingen van de regelgeving, onder de
aandacht van de bevoegde autoriteiten moet worden gebracht. Het doorgeven van dergelijke informatie staat
bekend als het doen van een ‘openbaarmaking’ aan de bevoegde autoriteiten.
Je kunt overwegen om een (externe) melding te doen als aan je melding van vermoedelijk wangedrag,
ondanks de interne melding, geen aandacht wordt besteed, bijvoorbeeld in gevallen waarin de overtreding
niet goed is beoordeeld of onderzocht, of als er geen passende corrigerende maatregelen zijn genomen
binnen drie maanden nadat je de zorg hebt gemeld.
Alleen als interne melding redelijkerwijs niet mogelijk is, kunt je overwegen om rechtstreeks te melden aan
de juiste regelgevende instantie, gerechtelijke instantie of andere externe instantie zoals gedefinieerd in de
lokale wetgeving inzake algemeen belang van openbaarheid van informatie.20 Bijvoorbeeld omdat zij beter
in staat zouden zijn doeltreffende maatregelen te nemen om het algemeen belang te beschermen of de
stabiliteit van het financiële stelsel te bewaren, of omdat je redelijke gronden hebt om aan te nemen dat je
te maken zult krijgen met represailles als je een dergelijke bezorgdheid intern aan de orde stelt.
Alle zorgen die worden gemeld via een van de Speak Up-kanalen worden beschermd onder dit beleid. Als je
echter extern rapporteert, komen alleen bepaalde meldingen in aanmerking voor bescherming op grond van
de lokale wetgeving, regelgeving of zorgvuldigheidsbeginsel. Als je melding in aanmerking komt als een zaak
van openbaar belang, krijgt je de bescherming die wordt geboden door de lokale wetten op het gebied van
algemeen belang van openbaarheid van informatie. Deze bescherming omvat geheimhouding en immuniteit
voor strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid of disciplinaire maatregelen. Je ontvangt ook
bescherming tegen nadelige gevolgen als represaille voor openbaarmaking aan de bevoegde autoriteiten.
20 Voor meer informatie verwijzen wij je naar de landenpagina's in bijlage 3.
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Om voor een dergelijke bescherming in aanmerking te komen, is het belangrijk dat je een mededeling doet
aan de bevoegde autoriteit en de procedure volgt zoals uiteengezet in de plaatselijke wetgeving inzake
openbaarmaking. Je moet te goeder trouw handelen en redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de
bekendgemaakte informatie waar is.
Voordat je een dergelijke openbaarmaking doet, dient je contact op te nemen met een onafhankelijke
juridisch adviseur om advies te krijgen over de relevante vereisten voor dit soort openbaarmakingen.
Je kunt ook advies inwinnen bij onafhankelijke instanties die zijn opgericht om advies en begeleiding
te bieden bij kwesties van algemeen belang.21
Indien je, na zorgvuldige overweging en na juridisch advies te hebben ingewonnen, van mening bent dat
openbaarmaking aan de autoriteiten de enige juiste handelwijze is, mag je niet meer informatie openbaar
maken dan redelijkerwijs noodzakelijk is om het wangedrag te identificeren.
Aegon zal alles in het werk stellen om de bevoegde autoriteit bij te staan en samen te werken om tot een
bevredigend resultaat te komen.

4.2 Openbaarmaking
In sommige gevallen kun je van mening zijn dat het nodig is om een probleem aan de orde te stellen buiten
de voorgeschreven meldingskanalen die in dit beleid worden genoemd, en om informatie over vermoedelijk
wangedrag direct beschikbaar te stellen aan het publiek.
Je dient je ervan bewust te zijn dat als je vermoedelijk wangedrag meldt aan een persoon of een organisatie
die niet in dit beleid wordt genoemd, zoals het waarschuwen van de media, je hoogstwaarschijnlijk alle
rechten uit hoofde van dit beleid zult verliezen, en dat je mogelijk ook geen bescherming krijgt onder de lokale
wetgeving inzake openbaarmaking van informatie in het algemeen belang.
Een openbare bekendmaking moet worden gezien als een laatste redmiddel en is alleen van toepassing
op zaken die van invloed zijn op het algemeen belang. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kun je
informatie over vermoedelijk wangedrag openbaar maken, zonder je rechten te verliezen.
Je kunt worden beschermd als je een openbare bekendmaking doet in de volgende omstandigheden:
Je hebt vermoedelijk wangedrag intern en/of extern gemeld, maar er is geen passende actie ondernomen
naar aanleiding van je melding binnen de vereiste termijnen.22
 Je denkt dat je represailleseen zou krijgen voor het kenbaar maken van een zorg, of
 Je denkt dat er weinig kans is dat het probleem effectief wordt aangepakt (bv. wanneer bewijs kan
worden verborgen of vernietigd), of
 Het vermoedelijk wangedrag kan een dreigend of duidelijk gevaar voor het algemeen belang vormen
(bijvoorbeeld een noodsituatie of een risico op onomkeerbare schade, zoals een belangrijke gebeurtenis
die de stabiliteit van het financiële stelsel ondermijnt).


Als je informatie in het publieke domein deelt, dien je je ervan bewust te zijn dat er mogelijk geen vereisten
zijn met betrekking tot de vertrouwelijkheid van je identiteit. Je moet nadenken over de impact van het
doen van een openbare bekendmaking en of je in staat bent om (het risico van) het openbaar worden van
uw identiteit te accepteren.
Voordat je een dergelijke openbaarmaking doet, dien je contact op te nemen met een onafhankelijke
juridisch adviseur om advies te krijgen over de relevante vereisten voor dit soort openbaarmakingen. Je kunt
ook advies inwinnen bij onafhankelijke instanties die zijn opgericht om advies en begeleiding te bieden bij
kwesties van algemeen belang.23
21 Voor meer informatie verwijzen wij je naar de landenpagina's in bijlage 3.
22 Als je het interne kanaal gebruikt, mag de verwachte termijn niet langer zijn dan drie maanden. Deze termijn geldt ook voor het gebruik van een extern kanaal, maar in naar
behoren gemotiveerde gevallen kan de verwachte termijn zes maanden zijn. De termijnen kunnen per land verschillen, zie ook de voetnoot hierboven.
23 Voor meer informatie verwijzen wij je naar de landenschema’s in bijlage 3.
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5. Ondersteuning
en bescherming
Een van de doelstellingen van dit beleid is ervoor te zorgen dat iedereen die een vermoedelijk wangedrag
meldt of bekendmaakt, wordt ondersteund en beschermd tegen negatieve gevolgen die verband houden
met het uiten van een bezorgdheid.
Het is belangrijk dat je je gesteund en beschermd voelt door het bedrijf om zaken onder de aandacht van
het management te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de reputatie en integriteit van het bedrijf, zijn
medewerkers of onze belanghebbenden. Aegon heeft specifieke maatregelen vastgesteld om steun te
verlenen en om situaties aan te pakken die een risico op represailles met zich meebrengen, zoals hieronder
beschreven. Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop wij je steunen en beschermen, met inbegrip van de
immuniteiten tegen strafrechtelijke, civiele en disciplinaire procedures.

5.1 Ondersteuning van jou
Wanneer je een vermoedelijk wangedrag meldt, zullen wij je adviseren over de ondersteuning die beschikbaar
is gedurende het hele proces van het zich uitspreken en zul je ook worden geraadpleegd over jouw eventuele
ondersteuningsbehoeften.
Je hebt recht op steun van Aegon voor, tijdens en na het uiten van je bezorgdheid. Als je ondersteuning
nodig hebt, moet u ondersteuning vragen aan een collega (met respect voor het vertrouwelijkheidsbeleid),
je directe manager, een Vertrouwenspersoon of een HR-vertegenwoordiger. Je kunt ook contact opnemen
met de Speak Up-coördinator of een van de beschikbare Speak Up-kanalen gebruiken om aanvullende
of specifieke ondersteuning aan te vragen.
Als je aanvullende of specifieke ondersteuning nodig hebt, zal de Speak Up-coördinator met je nagaan of
er behoefte is aan ondersteuning, en indien nodig actie ondernemen en coördineren om je te ondersteunen.
Voorbeelden van ondersteuning:
 Aanvullende informatie en begeleiding van specifieke interne en externe bronnen;
 Het aanstellen van een TVertrouwenspersoon of een Support and Protection Officer, zoals beschreven
in paragraaf 5.1, om je bij te staan;24
 Professionele begeleiding;
 Aanvullende maatregelen om je identiteit te beschermen; of
 Aanvullende maatregelen om represaillemaatregelen te voorkomen of in te perken.

24 Neem contact op met je lokale HR-vertegenwoordiger om na te gaan of er een Vertrouwenspersoon op juw locatie is aangesteld.
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De melding van wangedrag in het kader van dit beleid kan ook vallen onder de lokale wetgeving inzake
de openbaarmaking van informatie van algemeen belang. In gevallen waarin je een openbaar belang aan
een bevoegde autoriteit bekendmaakt, kun je ook in aanmerking komen voor steunmaatregelen van een
regelgevende autoriteit of een andere onafhankelijke externe instantie zoals gedefinieerd in de lokale
wetgeving inzake openbaarmaking van informatie van algemeen belang.25
5.1.1
Speak Up-informatiebronnen en begeleiding
Als je niet zeker weet wat je moet doen of tot wie je je moet wenden, moet je overleggen met je manager,
HR-vertegenwoordiger of met een collega die je vertrouwt en die je kan adviseren. Je kunt ook contact
opnemen met een Vertowenspersoonr (zie paragraaf 5.1.2), of met een Ethisch of Compliance Officer.
Daarnaast biedt Aegon Speak Up de volgende opties voor advies:
Met de Ask-a-Question functie op www.aegon.com/speakup/report kun je anoniem vragen stellen. Je vraag
wordt doorgestuurd naar de Speak Up-coördinator die de juiste materiedeskundige erbij betrekt. Je ontvangt
een antwoord via de door jou gewenste contactmethode (telefonisch of per e-mail), of als je anoniem wilt
blijven, kun je de status van je vraag controleren met behulp van het toegangsnummer en wachtwoord dat
je bij het indienen van de vraag hebt aangemaakt.
Je kunt ook de Aegon Speak Up Toolkit op www.aegonspeakup.com gebruiken of de app-versie downloaden
in de Apple App Store of de Google Play Store. Top of FormDe Aegon Speak Up Toolkit helpt jou je voor te
bereiden op het naar voren brengen van een zorg op het werk. Het biedt ondersteuning en begeleidt jou bij
elke stap van je Speak Up Journey. Je wordt niet geïdentificeerd wanneer je de app gebruikt of de website
bezoekt. We gebruiken geen cookies of andere mechanismen om te traceren of te volgen.
5.1.2
Vertrouwenspersoon
Je kunt je zorgen ook strikt vertrouwelijk bespreken met een onafhankelijke Vertrouwenspersoon. 26 Het zijn
collega’s uit verschillende functies en niveaus in de organisatie die deze rol op zich nemen naast hun bestaande
functie en die een professionele geheimhoudingsplicht hebben.
Je kunt vertrouwelijk spreken met een Vertrouwenspersoon zonder dat het management hiervan op de
hoogte is. Je kunt bijvoorbeeld spreken over ongepast gedrag op de werkplek, een werkgerelateerd conflict
of vermoedelijk wangedrag op de werkplek. Na een informeel gesprek kan de Vertrouwenspersoon u
informatie en advies geven, of jouw ondersteunen en begeleiden bij het nemen van formele stappen.
Onder dit beleid kan de Vertrouwenspersoon je helpen bij het maken van een melding via een van de Speak Upkanalen, of een melding namens jou indienen als je (gedeeltelijk) ‘anoniem’ wilt blijven. De Vertrouwenspersoon
kan als intermediair tussen jou en Aegon optreden gedurende het hele proces. De Vertrouwenspersoon beslist
niet of een zaak wordt onderzocht, noch zal de Vertrouwenspersoon een dergelijk onderzoek uitvoeren of eraan
deelnemen.
De Vertrouwenspersoon zal je doorverwijzen naar een andere Vertrouwenspersoon binnen Aegon als er
sprake is van belangenverstrengeling, de schijn daarvan, of als de Vertrouwenspersoon zijn taak niet
onbevooroordeeld kan uitvoeren. De Vertrouwenspersoon zal altijd de opties voor doorverwijzing met je
bespreken voordat hij contact opneemt met een andere Vertrouwenspersoon.
Meer informatie over Vertrouwenspersoon en hun contactgegevens vind je op het intranet.
25 De ondersteuning en bescherming die door externe meldingskanalen wordt geboden, kan per land verschillen. Raadpleeg de landenpagina's in bijlage 3.
26 Houd er rekening mee dat het concept van een Vertrouwenspersoon, zoals beschreven in deze paragraaf, mogelijk niet wordt ondersteund of beschikbaar is op jouw locatie.
Neem voor meer informatie contact op met jouw lokale HR-vertegenwoordiger.
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5.1.3
Support and Protection Officer
In voorkomende gevallen kan de Speak Up-coördinator, in overleg met jou, besluiten om een Support and
Protection Officer aan te stellen. Een Support and Protection Officer is een rol die in het kader van dit
beleid is vastgesteld en wordt meestal uitgevoerd door een seniorlid van het (lokale) management, het
(lokale) hoofd van de HR-afdeling, of een benoemde afgevaardigde met voldoende anciënniteit en de
vereiste vaardigheden om ondersteuning te bieden en jouw belangen te beschermen gedurende het Speak
Up-proces en daarna. Deze rol is niet verenigbaar met andere rollen die in het kader van dit beleid zijn
vastgesteld. Potentiële kandidaten worden voorafgaand aan hun benoeming met je besproken.
De Support and Protection Officer moet een persoon zijn bij wie je je op je gemak voelt, die kan luisteren en
advies kan geven, en die jou waar nodig kan vergezellen naar interviews en bijeenkomsten in verband met het
onderzoek, maar de Support and Protection Officer heeft ook een rol in het beschermen van je identiteit, en het
voorkomen of beperken van represaillemaatregelen waarmee je wordt bedreigd of die tegen je worden genomen,
voor het uiten van een zorg. Vanwege zijn of haar positie in het bedrijf heeft de Support and Protection Officer
de bevoegdheid om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om jouw belangen te beschermen.

5.2 Bescherming tegen represailles
Een represaille is een nadelige arbeidsactie die tegen jou wordt ondernomen omdat je aangifte hebt gedaan
of een vermoedelijk wangedrag hebt bekendgemaakt, of omdat je hebt deelgenomen aan een onderzoek.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:
 Schorsing, op non-actief plaatsen, ontslag of gelijkwaardige maatregelen;
 Degradatie of het onthouden van promotie;
 Overdracht van taken, verandering van plaats van tewerkstelling, loonsverlaging, wijziging van de arbeidsduur;
 Het onthouden van training;
 Een negatieve prestatiebeoordeling of werkgelegenheidsreferentie;
 Het opleggen of uitvoeren van een disciplinaire maatregel, berisping of andere straf, met inbegrip van
een financiële sanctie;
 Dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
 Discriminatie, nadelige of oneerlijke behandeling;
 Het niet omzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een reguliere arbeidsovereenkomst, waarbij
u de gerechtvaardigde verwachting had dat u een reguliere baan zou worden aangeboden;
 Het niet verlengen of vroegtijdig beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
 Schade door het bedrijf, ook aan uw reputatie, met name in de social media, of financieel verlies, met
inbegrip van zakelijk verlies en inkomensverlies;
 Het opstellen van een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor de hele sector
of industrie, wat kan betekenen dat u in de toekomst geen werk zult vinden in de sector of de industrie;
 Voortijdige beëindiging of opzegging van een contract voor goederen of diensten;
 Annulering van een licentie of vergunning;
 Het onthullen van uw identiteit als de persoon die een melding of openbaarmaking heeft gedaan als een
manier om u schade te berokkenen.
Represailles tegen een andere persoon dan de melder, bijvoorbeeld een familielid, medewerker of iemand
die ten onrechte wordt verondersteld de melder te zijn, wordt ook beschouwd als vergelding als deze wordt
genomen naar aanleiding van een melding die in het kader van dit beleid is gedaan. Je dient je er ook van
bewust te zijn dat alle managers, als ze weten dat je een zorg hebt geuit, verplicht zijn om de lokale Speak
Up-coördinator te informeren als ze denken dat u nadeel ondervindt van het melden van wangedrag.
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Aegon verbiedt alle vormen van schadelijk gedrag.27 Elke daad van represaille zal worden behandeld als
een ernstige schending van de Aegon Gedragscode. Aegon kan hierop reageren met passende disciplinaire
maatregelen, die in de ernstigste gevallen kunnen leiden tot ontslag of beëindiging van een contractuele
verbintenis, al naar gelang het geval. Zij kunnen ook onderworpen zijn aan de burgerlijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid op grond van de plaatselijke wetgeving inzake het algemeen belang van openbaarheid
van informatie.
5.2.1
Welke acties zijn geen represailles?
Bescherming tegen represailles belet Aegon niet om arbeids- of contractgerelateerde beslissingen tegen u
te nemen, zoals een disciplinaire of prestatiemanagementactie als je betrokken bent geweest bij ongepast
gedrag, of als je prestaties onbevredigend zijn. Dergelijke maatregelen kunnen worden beschouwd als
redelijke maatregelen van het management en zijn daarom niet nadelig voor het uiten van een bezorgdheid,
op voorwaarde dat deze maatregelen niet het resultaat zijn van je melding van een vermoedelijk wangedrag.
Om te voorkomen dat redelijke beslissingen met betrekking tot je dienstverband of contractuele relatie
worden gezien als vergelding voor het doen van een melding of het openbaar maken van een melding,
moet Aegon aantonen dat de actie om een legitieme reden en op voldoende gronden is ondernomen. De
actie is redelijk en proportioneel, in overeenstemming met soortgelijke gevallen, en houdt geen verband
met je melding of openbaarmaking (d.w.z. dat dezelfde actie zou zijn ondernomen als je geen melding of
openbaarmaking had gedaan).
5.2.2
Wie wordt beschermd?
Indien je een zorg meldt in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in paragraaf 1.6, zal
Aegon alle redelijke maatregelen nemen om vergelding, inclusief dreigementen en pogingen tot vergelding,
tegen jou te voorkomen.
Aegon zal ook de volgende personen, indien van toepassing, tegen oneerlijke en negatieve behandeling
beschermen:
 Personen die jou bijstaan in het meldingsproces (zoals een door het bedrijf aangewezen
Vertrouwenspersoon);
 Personen die onderworpen zijn aan een zorg die wordt onderzocht;
 Personen die een onderzoek uitvoeren, begeleiden of eraan deelnemen (zoals onderzoekers, getuigen,
personeelsleden die door onderzoekers worden verzocht informatie te verstrekken);
 Derden die met jou verbonden zijn en die mogelijk represailles krijgen in een werkgerelateerde context,
zoals je collega’s of je familieleden;28 en
 Juridische entiteiten waarvan je eigenaar bent, die werken voor of anderszins verbonden zijn in een
werkgerelateerde context.
Een nadelige behandeling van een persoon die ten onrechte wordt verondersteld een melding te hebben
gedaan of een openbare bekendmaking te hebben gedaan, wordt ook beschouwd als vergelding en Aegon
zal deze persoon ook beschermen. Aegon biedt ook bescherming wanneer je bezwaar maakt tegen of
weigert deel te nemen aan een activiteit of taak waarvan je redelijkerwijs denkt dat deze in strijd is met
de wet, onze Gedragscode, het interne beleid en de interne procedures van het bedrijf of onze waarden.
Als u geen medewerker van Aegon bent, kunnen we misschien niet hetzelfde niveau van ondersteuning
bieden, maar we zullen reageren op elk redelijk verzoek om ondersteuning.
27 Dit beleid belet Aegon niet om arbeidsgerelateerde beslissingen te nemen die niet zijn ingegeven door het melden van vermoedelijk wangedrag (zie ook paragraaf 5.2.1). Nietgerelateerde disciplinaire of andere werkgerelateerde maatregelen tegen joi of anderen kunnen worden beschouwd als redelijke maatregelen van het management en mogen
daarom geen afbreuk doen aan de melding in het kader van dit beleid of de van toepassing zijnde wetgeving inzake de openbaarmaking van informatie in het algemeen belang.
28 De bescherming zou worden geboden aan familieleden die ook een arbeidsgerelateerde band met het bedrijf hebben.
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5.2.3
Wat zijn de voorwaarden voor bescherming?
Je komt in aanmerking voor bescherming onder dit beleid als:
I. Je redelijke gronden had om aan te nemen dat de informatie die je meldde, waar was op het moment van
de melding;
II. De informatie valt binnen de reikwijdte van dit beleid; en
III. Jouw bezorgdheid werd doorverwezen of gemeld via een van de Speak Up-kanalen
Als je een probleem meldt dat van invloed is op het algemeen belang, kun je ook in aanmerking komen voor
bescherming op grond van de plaatselijke wetgeving inzake openbaarmaking van informatie van algemeen
belang. Zie het landspecifieke addendum voor meer informatie (bijlage 3).
Als je op het moment van de melding opzettelijk en bewust verkeerde of misleidende informatie meldt,
geniet je geen bescherming onder dit beleid. Je kunt worden geconfronteerd met disciplinaire maatregelen
als bewezen is dat je opzettelijk een valse claim hebt ingediend om kwaadaardige redenen.
5.2.4
Welke preventieve maatregelen worden genomen om je te beschermen?
Zodra je melding van vermoedelijk wangedrag (inclusief represailles) is ontvangen via een van de Speak
Up-kanalen, zal de Speak Up Coördinator je melding beoordelen (zie ook paragraaf 3.2.3), en zal hij ook
beoordelen of er een risico is dat je identiteit bekend wordt tijdens een onderzoek, en of er een risico van
vergelding is voor jou of voor anderen met betrekking tot je melding.
In het geval van een anonieme melding zal de risicobeoordeling zich vooral richten op de vraag of de
identiteit van de anonieme melder gemakkelijk kan worden achterhaald of in de loop van een onderzoek
waarschijnlijk zal worden achterhaald. In voorkomend geval kan de beoordeling ook gericht zijn op de vraag
of er een risico bestaat dat andere personen ten onrechte als de melder worden geïdentificeerd en aan
represailles worden onderworpen.
Als uit de beoordeling blijkt dat het risico op represailles laag is, zal de Speak Up-coördinator geen
preventieve maatregelen nemen. Je wordt geïnformeerd over wat je moet doen en met wie je contact moet
opnemen als je bang bent voor of last hebt van represailles. Als uit de beoordeling blijkt dat represailles
waarschijnlijk zijn, zal de Speak Up-coördinator een Support and Protection Officer aanstellen, zoals
beschreven in paragraaf 5.1.3. De Support and Protection Officer zal samen met jou bepalen hoe je
represailles kunt voorkomen en inperken.
5.2.5
Hoe beoordelen we het risico op represailles?
Het is belangrijk om te weten of je bang bent voor een negatieve of oneerlijke behandeling als reactie op je
melding. Op deze manier kan de Speak Up-coördinator een geïnformeerde inschatting maken van het risico
op represailles en redelijke maatregelen nemen om je te beschermen.
De beoordeling is gebaseerd op een sjabloon met indicatoren die managers, Speak Up-coördinatoren
en hoofdonderzoekers kunnen waarschuwen als er problemen zijn die het waarschijnlijk maken dat er
represailles zullen optreden. De Speak Up-coördinator kan jou vragen stellen over je huidige werksituatie,
als er personen zijn met wie je hebt gesproken over je bezorgdheid of die je hebt verteld dat je een melding
hebt gedaan. Er kan je ook worden gevraagd hoe je denkt dat de personen die bij de melding betrokken zijn,
op je bezorgdheid reageren.
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Afhankelijk van de uitkomst kan worden bepaald of er aanvullende maatregelen voor bescherming nodig
zijn. De beoordeling kan erop wijzen dat je identiteit bekend is, of waarschijnlijk bekend zal worden, of
dat er represailles zijn of waarschijnlijk zullen komen. In dergelijke gevallen zullen passende maatregelen
worden genomen om vertrouwelijkheidskwesties te beheren of om represaillemaatregelen te voorkomen of
in te perken.
5.2.6		Wat als represailles waarschijnlijk zijn, zich hebben voorgedaan of als represailles dreigen?
U dient onmiddellijk je manager en de Speak Up-coördinator te informeren of een van de Speak Up-kanalen
te gebruiken als je denkt dat je wordt onderworpen aan represailles en dat dit waarschijnlijk het gevolg is
van het uiten van een vermoedelijk wangedrag.
We bepalen samen met jou de meest geschikte handelwijze. Het soort maatregelen hangt af van de
omstandigheden en de ernst van de represaille waaraan je mogelijk wordt blootgesteld. In de ernstigste
gevallen kan het nodig zijn uitzonderlijke maatregelen te nemen, zoals een tijdelijke overplaatsing, verhuizing
of verlof. Er moet niet automatisch worden aangenomen dat je degene bent die wordt overgeplaatst. Dit
hangt af van de omstandigheden van elk individueel geval en van jouw inspraak in de zaak.
Het is van het grootste belang dat de integriteit van Aegon Speak Up behouden blijft en dat de rechten van
alle belanghebbenden in het proces worden beschermd. Elke melding van een dreigende of daadwerkelijke
represaille zal zeer serieus worden genomen.
Een beschuldiging van represaille zal hetzelfde onderzoeksproces volgen als meldingen van vermoedelijk
wangedrag. Als een beschuldiging van represaille door middel van een intern onderzoek wordt gestaafd,
kan de persoon die represailles tegen jou heeft genomen, worden onderworpen aan een disciplinaire
maatregel. Represailles met een ernstiger karakter kunnen een strafbaar feit vormen en kunnen worden
doorverwezen naar de bevoegde plaatselijke gerechtelijke instantie..
Aegon zal passende maatregelen nemen tegen de verantwoordelijken, ongeacht hun positie in de
organisatie en in overeenstemming met het lokale disciplinaire beleid en de procedures. Als je bezorgdheid
in het algemeen belang is, kun je ook worden beschermd door de lokale wetgeving inzake openbaarmaking
van informatie (zie ook paragraaf 5.5 en bijlage 3).
5.2.7
Vergeldingsmonitoring
Wij zullen jou en andere personen in een onderzoek actief volgen om vast te stellen of er sprake is van
represailles in verband met je betrokkenheid bij het onderzoek. Dit is een lopende exercitie en kan worden
voortgezet nadat het onderzoek is afgerond.
De Speak Up-coördinator, de hoofdonderzoeker en de Support and Protection Officer, die betrokken zijn bij
de behandeling van je melding, zullen je werkomgeving controleren op tekenen van oneerlijke of negatieve
behandeling. Afhankelijk van de omstandigheden van elk individueel geval kan je manager en/of een
collega die je vertrouwt, ook een rol spelen bij het voorkomen of inperken van represailles.
Tijdens het onderzoek zal de hoofdonderzoeker eventuele veranderingen in de werkomgeving tijdens het
onderzoek signaleren en na afloop van het onderzoek zal er een periodieke follow-up plaatsvinden met alle
betrokken partijen om er zeker van te zijn dat je niet tegengewerkt wordt. In het kader van de follow-up
kan de Support and Protection Officer en/of de Speak Up-coördinator ook informeel met je nagaan hoe het
met je gaat (check-in methode).
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De Support and Protection Officer heeft de mogelijkheid om, met behulp van gegevensanalyse, te
controleren op de mogelijkheid van represailles. Wanneer de verkregen gegevens een indicatie geven van
mogelijke represailles, zal de Support and Protection Officer samenwerken met de Speak Up-coördinator
en nagaan of dit het geval is en zo nodig ingrijpen.

5.3 Bescherming van je identiteit (vertrouwelijkheid)
Alle meldingen die in het kader van dit beleid worden gedaan, zullen in alle fasen van het proces
vertrouwelijk worden behandeld. Als u een melding maakt, worden je identiteit en alle gegevens die jou
kunnen identificeren niet gedeeld, tenzij:
 Je uitdrukkelijk toestemming geeft om die gegevens te delen29, of
 Openbaarmaking wettelijk of gerechtelijk verplicht is.
Als het voor een onderzoek nodig is om informatie te delen waarmee je waarschijnlijk kunt worden geïdentificeerd,
zal Aegon alle redelijke maatregelen nemen om het risico dat je wordt geïdentificeerd, te beperken.
Om ons te helpen je identiteit vertrouwelijk te houden en het risico van represailles te voorkomen, moedigen wij
je aan om geen informatie te verstrekken aan collega’s en andere onbevoegde personen over het feit dat je een
zorg heeft geuit, inclusief de details van je zorg, de identiteit van een of meer personen die worden genoemd in
of worden beïnvloed door je onthulling, en de status of het resultaat van een volgend onderzoek.
Als je identiteit wettelijk verplicht is, kan het zijn dat Aegon je identiteit of informatie die jou waarschijnlijk
kan identificeren, moet bekendmaken aan advocaten, regelgevers en/of gerechtelijke instanties,
ongeacht of je daarvoor toestemming hebt gegeven. In dergelijke gevallen zal Aegon dit doen voor zover
dit noodzakelijk en proportioneel is. Wij zullen je adviseren wanneer je identiteit bekend moet worden
gemaakt, tenzij dit niet mogelijk is.
Onder bepaalde omstandigheden kan Aegon verplicht zijn om personen te informeren wanneer zij het
onderwerp van een onderzoek worden als gevolg van tegen hen geuite beschuldigingen. Wij zullen hen
informeren zodra objectief kan worden vastgesteld dat het vrijgeven van informatie geen nadelige gevolgen
heeft voor het onderzoek zelf. Voor zover mogelijk zullen wij je identiteit niet bekendmaken en zullen wij alle
redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat je wordt geïdentificeerd als de bron van de melding.
Aegon zorgt ervoor dat de gegevens van je melding en het eventuele latere onderzoek en de opvolging
ervan op een veilige manier worden opgeslagen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. De toegang tot
het casemanagementsysteem is beperkt tot personen met het juiste niveau van veiligheidsmachtiging en
een aangetoonde noodzaak om dit te weten.30
Iedereen die kennis krijgt van een melding, of betrokken raakt bij de behandeling, het onderzoek of de
oplossing van een melding, moet de vertrouwelijkheid respecteren. Als de vertrouwelijkheid in het gedrang
komt of dreigt te komen, zal Aegon samen met je bepalen hoe je kunt worden gesteund en beschermd
tegen een eventuele oneerlijke of negatieve behandeling.
Elke ongeoorloofde bekendmaking van je identiteit en alle andere informatie die u kan identificeren, kan
leiden tot disciplinaire maatregelen voor degenen die betrokken zijn bij de ongeoorloofde bekendmaking.
Deze openbaarmaking kan ook een strafbaar feit zijn en de betrokkenen kunnen ook strafrechtelijk en
civielrechtelijk worden vervolgd.
29 Als de toestemming wordt geweigerd, kan het zijn dat Aegon de zaak niet kan onderzoeken en eventueel oplossen.
30 Een "need-to-know basis"-vereist dat toegang tot het casemanagementsysteem, met inbegrip van de informatie over meldingen en onderzoeken die in het systeem zijn
geregistreerd, noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de taken die in het kader van dit beleid zijn toegewezen (bijv. om een probleem te onderzoeken of om een oplossing
te faciliteren).
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5.

Bescherming van je persoonsgegevens
Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens in het kader van het Aegon
Speak Up-beleid. Het beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we de gegevens
gebruiken, met wie we ze delen, hoe we ze beveiligen en hoe lang ze worden bewaard. Bij de verwerking
van je persoonsgegevens houdt Aegon zich aan de lokale wetten en interne en externe regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG’).
5.4.1
Doel van de Aegon Speak Up Service
De Aegon Speak Up Service is ons wereldwijde rapportage- en onderzoeksmanagementsysteem voor het
melden van vermoedelijk of waargenomen wangedrag en het stellen van vragen over ethiek en compliance
op een veilige en vertrouwelijke manier.
In het kader van Aegon Speak Up verwerkt Aegon je persoonsgegevens op basis van een van de volgende
wettelijke gronden:
I. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting om
een “speak up”-systeem op te zetten in rechtsgebieden waar Aegon aanwezig is; of
II. Aegon heeft een legitiem belang om het bedrijf en zijn belanghebbenden te beschermen tegen
onrechtmatig, onethisch en anderszins onbehoorlijk gedrag, waarbij wij er rekening mee houden of
onze belangen niet worden overschaduwd door de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de
betrokken personen.
Bovendien vereist Principe 2.6 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 dat Aegon een
procedure vaststelt voor het melden van vermoedelijk of geconstateerd wangedrag binnen het bedrijf en
zijn gelieerde onderneming, om op basis van deze meldingen passende maatregelen te nemen en ervoor
te zorgen dat medewerkers de mogelijkheid hebben om een melding te doen zonder hun rechtspositie in
gevaar te brengen.
5.4.2
Verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens
Aegon N.V., Postbus 85, 2501 CB Den Haag is de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van dit beleid. Persoonsgegevens die je via de Aegon Speak Up Service
verstrekt, worden opgeslagen in een beveiligde database die wordt gehost en beheerd door externe
dienstverlener Convercent Inc. op 3858 Walnut Street, Suite 255, Denver, CO 80205, VS, en die optreedt
als de gegevensverwerker namens en onder de instructie en het toezicht van Aegon. De database bevindt
zich in het Convercent Primary Data Center in Dublin, Ierland, en de back-upfaciliteit bevindt zich op de
Convercent Disaster Recovery Site in Frankfurt, Duitsland.
Alleen Aegon heeft toegang tot de gegevens. Convercent en andere partijen hebben geen toegang. Dit wordt
gewaarborgd door een gecertificeerde procedure met uitgebreide technische en organisatorische maatregelen.
5.4.3
Soorten verzamelde persoonsgegevens
De soorten persoonsgegevens en informatie die we via de Aegon Speak Up Service kunnen verkrijgen zijn
onder andere:
 Je contactgegevens, zoals je naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer (tenzij je je anoniem wilt
melden);
 De namen en andere persoonsgegevens van de personen die in je melding worden genoemd;
 Een beschrijving van elk vermoedelijk wangedrag, met inbegrip van alle relevante details;
 Documenten, foto’s, video’s en andere inhoud die je bij ons indient als ondersteunend bewijs;
 Eventuele vragen over ethiek en compliance.
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5.4.4
Hoe we je gegevens gebruiken
De door jou verstrekte persoonsgegevens en informatie worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor
ze zijn verzameld: De persoonsgegevens die je met ons deelt en de informatie die wij verzamelen in
verband met je melding zullen worden gebruikt om te beoordelen of wij een onderzoek moeten instellen.
Je persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het beheer van het meldings- en onderzoeksproces,
om met je te communiceren, om je te ondersteunen en te beschermen, en om eventueel noodzakelijke
vervolgmaatregelen te nemen.
Informatie over je melding kan ook worden verzameld om de effectiviteit van Aegon Speak Up te monitoren
en om samengevoegde cijfers en uitkomsten van onderzoeken te rapporteren aan het senior management
en onze raden van bestuur.
Daarbij zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens
nauwkeurig, volledig en betrouwbaar zijn met betrekking tot het beoogde gebruik ervan.
5.4.5
Wie heeft toegang tot je gegevens?
Je melding zal worden geëvalueerd door Group Regulatory Compliance op het hoofdkantoor van Aegon
in Den Haag en op basis van het type en de locatie van het gemelde probleem, aan degenen die zijn
aangewezen als de Speak Up-coördinator in elk lokaal bedrijf, waar een eerste beoordeling van je melding
wordt gemaakt. Afhankelijk van de uitkomst van een dergelijke beoordeling kan je melding leiden tot het
instellen van een onderzoek, een doorverwijzing of een afsluiting.
Je melding wordt toegewezen aan een speciaal team voor passende actie, waarbij de door jou verstrekte
persoonlijke gegevens en informatie toegankelijk zijn voor en verder worden verwerkt door relevante
medewerkers in de hele Aegon-organisatie, zoals Ethics and Compliance officers, HR-vertegenwoordigers,
Risk Managers, Internal Auditors en leden van de financiële of juridische afdeling, zowel op groepsniveau
als op lokaal niveau. Dit is afhankelijk van de aard, de complexiteit en de ernst van het probleem en van
de vraag of er personen op sleutelposities bij betrokken zijn. Daarom kunnen wij ook externe specialisten
inschakelen, zoals consultants, forensische accountants, auditoren of advocaten, om namens en onder
instructie en toezicht van Aegon een onderzoek bij te staan of te leiden.
Bovendien kan Aegon wettelijk verplicht zijn om informatie over bepaalde schendingen van de regels te
verstrekken aan regelgevers, gerechtelijke instanties, antitrustautoriteiten, gegevensbeschermingsautoritei
ten, rechtbanken en andere instanties.
5.4.6
Grensoverschrijdende overdrachten
Tijdens de verwerking van een melding of het uitvoeren van een volledig onderzoek kunnen gegevens
worden doorgegeven aan met Aegon gelieerde ondernemingen en derden in een land buiten de Europese
Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER), die niet geacht worden een passend niveau van
gegevensbescherming te bieden, zoals bepaald in de EU-bepalingen. Wanneer persoonsgegevens buiten de
EU/EER worden doorgegeven, valt de doorgifte van persoonsgegevens onder de EU-modelclausules en/of
de bindende bedrijfsvoorschriften van Aegon om een passend beschermingsniveau te waarborgen.
5.4.7
Hoe je persoonsgegevens worden beschermd
Alle communicatie tussen je computer en de online Aegon Speak Up Service maakt gebruik van HTTPS en
het TLS 1.2 protocol om de privacy van gegevens tijdens het transport te versleutelen en te beschermen.
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Het IP-adres van je computer wordt niet opgeslagen tijdens het gebruik van de online Aegon Speak Up
Service. Om de verbinding tussen je computer en de online Aegon Speak Up Service te behouden, wordt een
cookie met alleen de sessie-ID op je computer opgeslagen. De cookie is slechts geldig tot het einde van je
sessie en wordt ongeldig wanneer je de browser sluit. Hierdoor kun je beveiligde berichten sturen naar de
persoon of personen die je melding behandelen.
Alle gegevens die in het rapportage- en onderzoeksbeheersysteem worden verwerkt, worden beschermd in
een beveiligd RDBMS en versleuteld met geavanceerde AES-256-codering en digitaal certificaat.
De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot een zeer beperkte groep van speciaal opgeleide
medewerkers, die door Aegon uitdrukkelijk zijn geautoriseerd in verband met hun verantwoordelijkheden in
het kader van het Aegon Speak Up-beleid.
5.4.8
Gegevensbewaring
Persoonsgegevens die onder Aegon Speak Up worden verwerkt, worden onmiddellijk gewist als ze niet
meer nodig of gepast zijn.
Persoonsgegevens worden meestal veilig verwijderd door redactie31 binnen 6 maanden na afronding van
het onderzoek, tenzij er disciplinaire maatregelen of een gerechtelijke procedure wordt gestart tegen
de persoon die betrokken is bij het wangedrag, of de persoon die opzettelijk een valse of kwaadaardige
melding heeft gedaan. In dergelijke gevallen worden de persoonsgegevens bewaard tot 6 maanden na
afloop van deze procedure en de termijn voor het instellen van beroep.
In bepaalde situaties kan Aegon een legitiem belang hebben om de duur van de bovengenoemde
bewaartermijnen te verlengen, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om aan een toepasselijke wettelijke
verplichting te voldoen, of om toezicht uit te oefenen op represailles waarbij een voorafgaande beoordeling
heeft uitgewezen dat er een potentieel risico op represailles bestaat. Om ervoor te zorgen dat de melder,
getuigen en andere personen die betrokken zijn bij een onderzoek effectief worden beschermd tegen
represailles tijdens en na afloop van een onderzoek, worden de bovengenoemde bewaartermijnen met nog
eens 12 maanden verlengd.
Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding worden
niet verzameld of, indien ze per ongeluk worden verzameld, zonder onnodige vertraging verwijderd.
Persoonsgegevens met betrekking tot meldingen die buiten de reikwijdte van dit beleid blijken te vallen of
die tijdens de voorlopige beoordeling of het daaropvolgende onderzoek ongefundeerd zijn gebleken, zullen
op dezelfde manier worden benaderd.
5.4.9
Jouw rechten
Jij en de in een melding genoemde personen hebben het recht om te weten welke informatie onder Aegon
Speak Up wordt verwerkt. Daarnaast kun je ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te corrigeren of
te verwijderen. In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
en wanneer Aegon om je toestemming heeft gevraagd, kunt je deze toestemming te allen tijde intrekken.
In bepaalde gevallen zullen we u zo snel mogelijk informeren als u het onderwerp bent van een melding die
onder Aegon Speak Up wordt behandeld, behalve wanneer een dergelijke melding moet worden uitgesteld
om ervoor te zorgen dat een voorlopige beoordeling of onderzoek op geen enkele manier wordt belemmerd.
31 Redactie verwijst naar het proces van het permanent verwijderen van alle zichtbare persoonsgegevens uit een melding om ervoor te zorgen dat de identificatie van een melder
of een betrokken persoon niet langer mogelijk is. De verwijderde tekst wordt vervangen door de tekst [GEREDIGEERDE INFORMATIE], [GEREDIGEERD], of met redactietekens
die als zwarte markeringen verschijnen. Redactie stelt ons in staat om geanonimiseerde gegevens te bewaren voor samengevoegde rapportage, identificatie van patronen en
potentiële risico's die proactieve managementacties vereisen.
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Voor zover wettelijk mogelijk wordt uw identiteit als melder niet bekendgemaakt en worden alle redelijke
stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking
tot uw identiteit. Deze aanpak wordt ook toegepast als u getuige bent of anderszins betrokken bent bij
een onderzoek.
Elke weigering of uitstel van het vrijgeven van informatie aan het onderwerp van een onderzoek zal worden
gedocumenteerd, met inbegrip van de gronden waarop het besluit is gebaseerd en de redenen waarom het
van toepassing is op een specifieke situatie.
5.4.10 Veiligheidsbegeleiding bij het verzenden van bijlagen
Wanneer je een rapport of aanvullende informatie indient, heb je de mogelijkheid om bijlagen aan je
rapport toe te voegen. Als je je melding anoniem wilt indienen, dien je de volgende veiligheidsinformatie
in acht te nemen: Documenten kunnen (verborgen) persoonsgegevens bevatten, of informatie waarmee je
waarschijnlijk geïdentificeerd kunt worden.32 Om ervoor te zorgen dat jouw anonimiteit niet in het gedrang
komt, verzoeken wij je alle gevoelige informatie uit het document te verwijderen, zodat de informatie niet
wordt doorgegeven wanneer je ons het document toestuurt.33
5.4.11 Functionaris voor gegevensbescherming
Aegon heeft in de hele organisatie functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld. Als je
vragen of opmerkingen hebt over ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, als je gebruik wilt
maken van een van de bovenstaande rechten, of als je een klacht hebt over de manier waarop wij met
je persoonsgegevens omgaan met betrekking tot Aegon Speak Up, kun je per e-mail contact met ons
opnemen: groupdataprotectionofficer@aegon.com of fg@aegon.nl.
Raadpleeg de privacyverklaring van Aegon voor de verwerking van werknemersgegevens als je een medewerker
van Aegon bent en meer wilt weten over de manier waarop Aegon met je persoonsgegevens omgaat.

5.5 Aanvullende bescherming voor informatieverstrekking in het algemeen belang (binnen de EU)
Als je een melding doet of een openbare bekendmaking doet die in aanmerking komt voor bescherming op
grond van de toepasselijke lokale wetgeving inzake de openbaarmaking van informatie in het algemeen
belang, ben je op basis van je melding of openbare bekendmaking niet civielrechtelijk, strafrechtelijk,
administratief of arbeidsrechtelijk aansprakelijk. Dit belet echter niet dat je aansprakelijk kunt worden
gesteld voor je eigen gedrag dat door de melding of de openbare bekendmaking wordt onthuld.
De volgende beschermingsmaatregelen kunnen voor u beschikbaar zijn volgens de lokale wetgeving:
5.5.1
Bescherming tegen inbreuken op wettelijke of contractuele verplichtingen
Je bent beschermd tegen inbreuken op wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals vertrouwelijkheidsof geheimhoudingsovereenkomsten, en je bent op geen enkele wijze aansprakelijk34 voor het melden of
openbaar maken van informatie op voorwaarde dat je redelijke gronden had om aan te nemen dat het
melden of openbaar maken noodzakelijk was om een inbreuk aan het licht te brengen.

32 Een document kan verborgen metagegevens bevatten. Bijvoorbeeld informatie over het document en de inhoud ervan, zoals de naam van de auteur, de initialen, de
gebruikersnaam, de manager en de bedrijfsnaam, de trefwoorden, de copyrightinformatie en de locatie van het bestand.
33 Als je deze gegevens niet kunt verwijderen, vraag dan de hulp van iemand die je vertrouwt of overweeg een van de volgende opties: (i) kopieer de tekst van de bijlage in
je meldingstekst (in het geval van een webintake), (ii) druk het document af en schoon het op en voeg de gescande versie bij je melding, of (iii) verstuur het afgedrukte en
opgeschoonde document anoniem naar het postadres, zoals vermeld in paragraaf 2.2.1, en vergeet niet een verwijzing naar het zaaknummer te vermelden dat je aan het einde
van het meldingsproces hebt ontvangen.
34 Aansprakelijkheid van welke aard dan ook heeft de volgende betekenis: elke burgerlijke, strafrechtelijke, administratieve of arbeidsgerelateerde aansprakelijkheid.
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5.5.2
Vrijwaring van aansprakelijkheid
Je geniet vrijwaring van aansprakelijkheid wanneer je toegang krijgt of verkrijgt tot gemelde of openbaar
gemaakte informatie. Een dergelijke vrijwaring van aansprakelijkheid geldt niet in de volgende gevallen:
 Je bent niet beschermd tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid als je de wet overtreedt en een strafbaar
feit pleegt. Dergelijke gevallen blijven onderworpen aan het toepasselijke lokale recht.
 Je bent ook niet beschermd tegen enige andere mogelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit
handelingen of nalatigheden die geen verband houden met de melding of openbare bekendmaking of
die niet noodzakelijk zijn voor het onthullen van een inbreuk op de toepasselijke lokale wetgeving inzake
openbaarmaking van informatie in het algemeen belang. Op dergelijke gevallen blijft het toepasselijke
EU- of lokale recht van toepassing.
5.5.3
Omgekeerde bewijslast
Als je in een gerechtelijke procedure voor een rechtbank of een andere autoriteit kunt vaststellen dat je
een melding of een openbare bekendmaking hebt gedaan en schade hebt geleden, wordt aangenomen dat
de schade is veroorzaakt als vergelding voor je melding of openbare bekendmaking. In dergelijke gevallen
is het aan de persoon die de schadelijke maatregel heeft genomen om te bewijzen dat de maatregel op
naar behoren gerechtvaardigde gronden is gebaseerd (omgekeerde bewijslast). Je kunt toegang krijgen tot
corrigerende maatregelen tegen represailles, indien van toepassing.
Voorbeelden hiervan:
Herplaatsing in geval van ontslag, degradatie of overplaatsing, of van het onthouden van opleiding of promotie;
 Herstel van een geannuleerde licentie of contract;
 Vergoeding voor feitelijke en toekomstige financiële verliezen, zoals toekomstige inkomstenderving,
kosten in verband met een verandering van werkkring;
 Vergoeding van andere economische schade, zoals juridische kosten en kosten van medische behandeling,
en van immateriële schade, zoals pijn en lijden.



5.5.4
Voorlopige voorziening
Je kunt ook toegang krijgen tot een voorlopige voorziening in afwachting van de oplossing van een
gerechtelijke procedure, in overeenstemming met het nationale recht, om een einde te maken aan
bedreigingen, pogingen of voortdurende vergeldingsacties.
5.5.5
Bescherming tegen aansprakelijkheid in gerechtelijke procedures
Je bent beschermd tegen elke vorm van aansprakelijkheid in juridische procedures waarbij je kunt vertrouwen op
je melding of openbare bekendmaking om de zaak te laten seponeren, op voorwaarde dat je redelijke gronden
had om aan te nemen dat de melding of openbare bekendmaking noodzakelijk was voor het onthullen van een
schending onder de lokale wetten op de openbaarmaking van informatie in het algemeen belang.35

5.6 Bescherming van verdachten
Aegon erkent dat het feit dat er beschuldigingen worden geuit, bij de verdachte aanleiding kan geven
tot bezorgdheid over de vraag of hij tijdens en na het onderzoek eerlijk en onbevooroordeeld zal worden
behandeld. Aegon Speak Up zorgt ervoor dat de rechten van de verdachten worden gerespecteerd en dat zij
in het kader van dit beleid worden gesteund en beschermd. Dit beleid belet jou echter niet om onafhankelijk
juridisch advies in te winnen.
Als er een melding wordt ingediend waarin een persoon wordt beschuldigd van wangedrag, wordt de
verdachte zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, tenzij het risico bestaat dat de effectiviteit van de
onderzoekshandelingen anders in gevaar komt, bijvoorbeeld als het risico bestaat dat bewijsmateriaal
wordt verzwegen of vernietigd of dat getuigen worden geïntimideerd. In dergelijke gevallen zal de
verdachte op de hoogte worden gebracht zodra de omstandigheden dit toelaten.
35 In dit verband kunnen juridische procedures betrekking hebben op bijvoorbeeld smaad, schending van het auteursrecht, schending van de geheimhoudingsplicht, schending van
de regels inzake gegevensbescherming en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.
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De identiteit van de verdachte wordt, voor zover mogelijk, vertrouwelijk behandeld tijdens een grondig
onderzoek en in overeenstemming met dit beleid.
Indien een onderzoek nodig is, zal het worden uitgevoerd in overeenstemming met de onderzoeksprincipes
die in dit beleid zijn vastgelegd. De verdachte wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de
beschuldigingen voordat er negatieve bevindingen tegen hem worden gedaan.
Indien de bezorgdheid gedeeltelijk wordt gestaafd, zullen evenredige maatregelen worden overwogen als
reactie op hun wangedrag.

5.7 Disciplinaire maatregelen
De bevindingen van het onderzoek kunnen erop wijzen dat disciplinaire maatregelen gerechtvaardigd zijn.
Deze vaststelling zal gebaseerd zijn op het lokale beleid en de lokale procedures.
Enkele voorbeelden van overtredingen die om disciplinaire maatregelen vragen:
 Onwettig, onethisch of ander ongepast gedrag;
 Het rapporteren van valse of misleidende informatie om kwaadaardige redenen;
 De identiteit onthullen van de persoon die wangedrag heeft gemeld, betrokken is bij de melding, of heeft
deelgenomen aan een onderzoek; of
 Bedreigen met, aanmoedigen van of het nemen van vergeldingsmaatregelen.
Iedereen, ongeacht zijn of haar positie binnen het bedrijf, die naar het oordeel van het bedrijf betrokken
is geweest bij gedrag dat in strijd is met onze Gedragscode, kan naar goeddunken van het bedrijf worden
onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband. Bovendien
behoudt het bedrijf zich het recht voor om, in voorkomend geval, een burgerlijke rechtsvordering wegens
wangedrag in te stellen. Ernstige strafzaken moeten worden gemeld aan de bevoegde plaatselijke
gerechtelijke instanties of andere bevoegde regelgevende instanties (zie ook paragraaf 4.1).
Enkele voorbeelden van corrigerende maatregelen zijn, maar zijn niet beperkt tot, de volgende:
Een mondelinge of schriftelijke verontschuldiging;
 Een schriftelijke waarschuwing of berisping;
 Verandering van werkopdracht, indien van toepassing;
 Het individu op proef plaatsen;
 De prestatiebeoordeling van het individu verlagen;
 De bonusregeling verwijderen;
 Terugvordering van variabele beloning;
 Het dienstverband of de contractuele verbintenis beëindigen;
 De status van voorkeursleverancier intrekken, indien van toepassing.
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5.8 Geen recht op immuniteit
Als je een melding maakt over wangedrag en je eigen gedrag wordt in de melding betrokken, word je
niet beschermd tegen een onderzoek, disciplinaire maatregelen, strafrechtelijke vervolging of wettelijke
aansprakelijkheid voor je eigen wangedrag. Hetzelfde geldt voor anderen die deelnemen aan een onderzoek.
Als je echter betrokken bent bij ernstig wangedrag en besluit dit te melden, kan dit feit, onder bepaalde
voorwaarden, een verzachtende omstandigheid vormen in een latere disciplinaire procedure. Aegon zal in
individuele gevallen beslissen hoe zij in dergelijke omstandigheden te werk gaat.

5.9 Opleiding en bewustwording
Informatie over Aegon Speak Up wordt aan alle medewerkers gecommuniceerd wanneer zij bij Aegon in dienst
treden en zij worden, indien nodig, op de hoogte gebracht van eventuele updates. De communicatie over het
beleid aan de medewerkers gebeurt ook via de jaarlijkse bevestiging van de naleving van de Gedragscode.
De informatie is ook toegankelijk voor al onze belanghebbenden op onze wereldwijde website
(www.aegon.com/speakup).
Aegon Speak Up maakt deel uit van ons verplichte compliancegerichte trainingsprogramma en nieuwe
medewerkers zullen bij de introductie en ook periodiek worden bijgeschoold voor bestaande medewerkers.
De bewustmakingstraining van het personeel zal ervoor zorgen dat alle medewerkers weten hoe ze
wangedrag kunnen opsporen, welke actie ze moeten ondernemen wanneer ze wangedrag vermoeden,
hoe ze met hun meldingen zullen omgaan en welke steun en bescherming ze krijgen. Managers krijgen
een training om te herkennen wanneer een zaak binnen de reikwijdte van Aegon Speak Up valt en welke
actie ze moeten ondernemen, waarbij ze er onder andere voor moeten zorgen dat het personeel wordt
ondersteund en beschermd tegen represailles.
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de werking van Aegon Speak Up (bijv. het systeem voor de
intake van meldingen en het casemanagementsysteem) krijgen een gespecialiseerde opleiding om hen
te helpen bij het beheer en het onderzoek van de meldingen, en bij het ondersteunen en beschermen
van de personen die meldingen hebben gedaan.
Het Global Head of Regulatory Compliance is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkeling
en levering van effectieve training in heel Aegon met betrekking tot Aegon Speak Up.
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6. Evaluatie, toezicht
en melding
6.1 Evaluatie van Aegon Speak Up
Van tijd tot tijd kunnen medewerkers worden ondervraagd – bijvoorbeeld via de internationale
medewerkersenquête van Aegon – over hun bewustzijn van en vertrouwen in het programma, de ‘speak
up’-procedures en de houding van managers ten opzichte van Aegon Speak Up, zodat zwakke punten in een
vroeg stadium kunnen worden geïdentificeerd en verbeteringen kunnen worden aangebracht.36
Degenen die hun bezorgdheid hebben geuit of het onderwerp zijn geweest van een onderzoek, worden
aangemoedigd een enquête in te vullen om feedback te geven over hun ervaringen met Aegon Speak Up.37

6.2 Evaluatie van de externe Speak Up Service
De effectiviteit van de Aegon Speak Up Service, die wordt geëxploiteerd door Convercent, een externe
dienstverlener, wordt regelmatig getest om ervoor te zorgen dat de beschikbare kanalen toegankelijk zijn
en werken zoals verwacht. Dit gebeurt door het plaatsen van testoproepen naar de telefonische hulplijn
van Speak Up. Ervaringen met testoproepen worden terug gerapporteerd aan de dienstverlener, waar onze
beoordeling een mogelijkheid op een betere gebruikerservaring laat zien. Ook het proces van de webintake
en de intake met volmacht worden regelmatig getest, evenals de onderzoeksworkflow met behulp van de
casemanagementoplossing.

6.3 Juridische en regelgevende ontwikkelingen
We zullen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in alle relevante rechtsgebieden volgen
om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Met name wanneer het gaat om
gegevensbescherming, algemeen belang van openbaarheid van informatie en bescherming van klokkenluiders.

6.4 Rapporten
Op kwartaalbasis zal het Global Head of Regulatory Compliance een samengevoegd rapport uitbrengen
aan de Ethische Commissie, het management en de Auditcommissie van Aegon N.V. over alle actief
gemelde zaken onder Aegon Speak Up. Dit omvat het aantal en de meldingen, het aantal en de status van
de onderzoeken, de resultaten (met inbegrip van corrigerende en disciplinaire maatregelen naar aanleiding
van de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek), en bijzonderheden over de verleende steun en
de maatregelen die zijn genomen om personen tegen represailles te beschermen. Gemelde zorgen die een
aanzienlijk of onterecht risico inhouden, zullen onverwijld worden gemeld.

36 De enquêtes zijn vrijwillig en anoniem.
37 De enquête over de ervaring met Speak Up is vrijwillig en vertrouwelijk.
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De Ethische Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het management en de Auditcommissie van de Raad
van Commissarissen van Aegon N.V. over het functioneren en de effectiviteit van Aegon Speak Up, met
inbegrip van het bewustzijn van en het vertrouwen in het programma van de medewerkers. De Ethische
Commissie zal melding maken van belangrijke gevallen van wangedrag die zich in de loop van het jaar
hebben voorgedaan, alsmede van eventuele kwesties die zich hebben voorgedaan met betrekking tot
Aegon Speak Up. Bovendien wordt een samenvatting en de status van lopende materiële onderzoeken
gerapporteerd zonder dat de identiteit van de melder(s) of de betrokken persoon (personen) wordt
(worden) bekendgemaakt.
De Ethische Commissie geeft ook een post-case analyse van gegevens uit alle rapporten en latere onderzoeken
die trends aan het licht kunnen brengen of die zwakke punten en bedreigingen voor de effectiviteit van ons
complianceprogramma en het interne controlesysteem van Aegon aan het licht kunnen brengen.
Het jaarverslag wordt ook voorgelegd aan de ondernemingsraden van Aegon Corporate Center
en Aegon Nederland.
Op basis van de bovenstaande informatie zal het management nagaan of er wijzigingen, aanvullende
maatregelen of middelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het programma effectief is en dat het
personeel vertrouwen heeft in het programma.
In het Aegon-jaarverslag zullen het management en de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. de
aandeelhouders en andere belanghebbenden informeren over de wijze waarop Aegon Speak Up onze
bredere governance-doelstellingen ondersteunt, zoals duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord
ondernemen en waardecreatie op lange termijn. Het bevat informatie over het ontwerp en de effectiviteit
van Aegon Speak Up en wordt ondersteund door een selectie van sleutelfiguren die worden vergeleken
met de beschikbare onderzoeks- en sectorstandaarden.
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7. Rollen en
verantwoordelijkheden
Hieronder vindt je een overzicht van de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden die zijn toegewezen
aan personen en/of teams binnen het bedrijf die een rol spelen in Aegon Speak Up, en wat je gedurende
het hele proces van hen mag verwachten. Alle betrokkenen beschikken over de nodige deskundigheid,
ervaring, kennis en middelen om het meldings- en onderzoeksproces te ondersteunen en de betrokkenen
te ondersteunen en te beschermen.

7.1 Alle medewerkers
Alle medewerkers hebben de volgende belangrijke verplichtingen en verantwoordelijkheden:
Accepteer geen onwettig, onethisch of ander ongepast gedrag en meld het, zelfs in geval van twijfel, altijd;
 Steun anderen bij het uiten van een bezorgdheid en creëer een veilige omgeving om dit te doen;
 Behoud de vertrouwelijkheid wanneer je op de hoogte bent van de identiteit van een melder, een
verdachte of een andere persoon die meewerkt aan een onderzoek;
 Werk een melder, een verdachte of een andere persoon die meewerkt aan een onderzoek, niet tegen;
 Meld eventuele bedreigingen of represailles in verband met een melding van vermoedelijk wangedrag;
 Maak geen misbruik van dit beleid.


7.2 Managers
De manager heeft de volgende belangrijke verplichtingen en verantwoordelijkheden:
 Wees benaderbaar en ondersteunend voor personeel dat een zorg wil uiten over vermoedelijk
wangedrag;
 Heb een goed begrip van het Aegon Speak Up-beleid, en weet wie de lokale Speak Up-coördinatoren zijn.
 Voltooi de verplichte managementtraining met betrekking tot Aegon Speak Up;
 Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van Aegon Speak Up en dat het de beschikbare training
ondergaat;
 Steun personen van wie bekend is dat ze een zorg hebben geuit en zorg ervoor dat ze worden beschermd
tegen represailles;
 Zorg ervoor dat meldingen worden doorgegeven aan de Speak Up-coördinator, als de gemelde zorg zeer
ernstig is, zich kwalificeert als een algemeen belang van openbaarheid van informatie, of als er een risico
is op represailles tegen een teamlid;
 Zorg ervoor dat geconstateerde problemen op de werkplek worden verholpen;
 Neem geen represailles en handel niet op een manier die zou kunnen worden opgevat als een vergelding
tegen een melder of andere personen die bij het onderzoek betrokken kunnen zijn.
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7.3 Speak Up-coördinator
De Aegon Speak Up-coördinator heeft de volgende belangrijke verplichtingen en verantwoordelijkheden:
 Coördineren van ethische en compliancegerelateerde vragen die binnenkomen via de Speak Up-kanalen;
 Coördineer de meldingsintake en voer een eerste beoordeling uit om te bepalen of een melding binnen
de reikwijdte van dit beleid valt;
 Beslis of er een formeel onderzoek moet worden ingesteld of dat er andere passende maatregelen
moeten worden genomen, en door wie;
 Beslis over aanvullende ondersteunings- en beschermingsmaatregelen wanneer het risico van
identificatie van en represailles tegen de bij het Speak Up-proces betrokken personen waarschijnlijk is;
 Wijs een hoofdonderzoeker en de leden van het onderzoeksteam aan, of schakel een extern
onderzoeksteam in om een onderzoek bij te staan of te leiden;
 Coördineer en leid het onderzoeksproces;
 Houd regelmatig contact met de melder en zorg voor statusupdates en eventuele uitkomsten van het
meldingsintake- of onderzoeksproces;
 Treed op als beheerder van de Speak Up-kanalen en het casemanagementsysteem;
 Zorg ervoor dat de meldingen goed worden geregistreerd en veilig worden beheerd in het
casemanagementsysteem;
 Bescherm de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de melder, de verdachte en elke andere persoon die
meewerkt aan het onderzoek;
 Bescherm de melder, de verdachte en elke andere persoon die meewerkt aan het onderzoek tegen
represailles;
 Houd er toezicht op dat de instructies van de Ethische Commissie binnen de verwachte termijn naar
behoren worden uitgevoerd;
 Beoordeel en bespreek eventuele klachten van de melder over het meldingsintake- en het onderzoeksproces,
of er eventuele represailles zijn geweest of dreigen als gevolg van het doen van een melding;
 Ondersteun de Global Head of Regulatory Compliance bij de uitvoering van de taken en
verantwoordelijkheden in het kader van dit beleid.

7.4 Support and Protection Officer
De Support & Protection Officer heeft de volgende belangrijke verplichtingen en verantwoordelijkheden:
 Extra ondersteuning bieden aan personen die een vermoedelijk wangedrag melden;
 Alle redelijke maatregelen treffen om een melder, een verdachte of een andere persoon die meewerkt
aan een onderzoek, te beschermen;
 Zaken escaleren naar de Ethische Commissie wanneer is vastgesteld dat er ernstige represailles zijn geweest
of dreigen tegen de melder, een verdachte of een andere persoon die meewerkt aan een onderzoek;
 Een persoon die is aangesteld als Support and Protection Officer kan niet worden aangesteld als
onderzoeker met betrekking tot dezelfde zaak.
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7.5 Global Head of Regulatory Compliance
De Global Head of Regulatory Compliance heeft de volgende belangrijke verplichtingen en
verantwoordelijkheden:
 Handhaving van het beleid, met inbegrip van de periodieke herziening van de bijbehorende informatie
en richtlijnen;
 De richtlijnen en ondersteunende instrumenten op groepsniveau met betrekking tot dit beleid herzien
en onderhouden;
 Faciliteren van de verplichte training over het beleid en de meldingskanalen voor alle medewerkers,
inclusief aanvullende training voor leiding, management en personen die een specifieke rol hebben
gekregen in het kader van dit beleid;
 Verslag uitbrengen over de werking en de effectiviteit van Aegon Speak Up aan de Raad van Commissarissen
en het management van Aegon N.V., en informatie voor externe rapportage voorbereiden;
 Ervoor zorgen dat alle informatie met betrekking tot meldingen en onderzoeken op een veilige manier
wordt beheerd en dat er een strikt autorisatieproces wordt ingesteld;
 Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden van de Ethische Commissie, onder instructie en
toezicht van de Ethische Commissie;
 Toezicht houden op de meldingsintake, casemanagement, het onderzoeksproces, de follow-upmaatregelen
en de ondersteunings- en beschermingsmechanismen (met inbegrip van het toezicht op de represailles);
 Toezicht houden op hoe lokale businessunits hun verantwoordelijkheden in het kader van dit beleid
hebben genomen.

7.6 Ethische Commissie
De Ethische Commissie heeft de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden:
 Implementeren en onderhouden van een effectief programma om wangedrag te voorkomen en op te sporen;
 Machtigen van het gebruik van een onafhankelijke derde om een melding van vermoedelijk wangedrag
in bepaalde gevallen te onderzoeken;
 Beslissen over aanvullende ondersteunings- en beschermingsmaatregelen wanneer het risico van
identificatie van en represailles tegen de melder, de verdachte of iemand die meewerkt aan het
onderzoek, waarschijnlijk is;
 Bepalen of een melding van vermoedelijk wangedrag (gedeeltelijk) onderbouwd, ongefundeerd of
onbepaald is, en bepalen of er passende management- en/of disciplinaire maatregelen nodig zijn;
 Het juiste managementniveau binnen het bedrijf instrueren om de corrigerende maatregelen uit te
voeren en/of een disciplinaire procedure te starten binnen een redelijke termijn;
 Zaken beoordelen waarbij een persoon niet tevreden is met het meldingsintake- of het onderzoeksproces,
de resultaten ervan of mogelijke vervolgacties;
 Beoordelen en bespreken van eventuele klachten over represailles of eventuele bezorgdheid over het feit
dat een melding niet in overeenstemming met dit beleid is afgehandeld.
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8. Slotbepalingen
8.1 Bestuur
De Raad van Bestuur van Aegon N.V. houdt toezicht op en is eigenaar van Aegon Speak Up.38
Met inbegrip van het bewustzijn van de werknemers, de effectiviteit van de maatregelen ter ondersteuning
en bescherming van personen, de meldingsintake- en onderzoeksprocessen, de vervolgacties, het welzijn
van degenen die betrokken zijn bij het Speak Up-proces en hun vertrouwen in het programma.
Het Global Head of Regulatory Compliance is verantwoordelijk voor de implementatie en effectieve werking
van Aegon Speak Up. De Auditcommissie van de Raad van Commissarissen van Aegon N.V. is verantwoordelijk
voor het uiteindelijke toezicht op de opzet en de effectiviteit van het Aegon N.V. Speak Up-programma.
De Internal Audit afdeling biedt onafhankelijke zekerheid over de opzet en de effectiviteit van het Aegon
N.V. Speak Up-programma en controleert of de procedures operationeel effectief zijn. De audits worden
periodiek uitgevoerd op basis van een risicogebaseerde benadering, of op aanwijzing van de Raad van
Bestuur of de Auditcommissie.

8.2 Goedkeuring en ingangsdatum
Dit beleid is goedgekeurd door de Aegon N.V. Raad van Bestuur en zal per 1 november 2020 van kracht zijn.
en is in overleg en in overeenstemming met de Aegon Ondernemingsraden, zoals bedoeld in paragraaf 8.3
van dit beleid, ingesteld.
Dit beleid vervangt het “Aegon Global Ethics Line Policy” en de “Aegon N.V. Violations of Code of Conduct
Investigation procedure” met ingang van die datum. Gerelateerd wereldwijd en lokaal beleid en procedures
zullen worden aangepast aan het vernieuwde programma, de beschikbare meldingsmogelijkheden en de
bestaande beschermingsmechanismen.

38 Dit omvat de procedure voor het melden van vermoedelijk wangedrag, voor een passend en onafhankelijk onderzoek naar tekenen van wangedrag en een adequate follow-up
van eventuele aanbevelingen voor corrigerende maatregelen wanneer een inbreuk is ontdekt.
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8.3 Goedkeuring van de ondernemingsraad
In sommige landen is het wettelijk verplicht om te overleggen met of de goedkeuring te verkrijgen van
ondernemingsraden of werknemersvertegenwoordigers. De ondernemingsraad van Aegon Corporate Center
en Aegon Nederland hebben op grond van artikel 27, lid 1, sub m, van de Wet op de ondernemingsraden het
instemmingsrecht voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van dit beleid.
De centrale ondernemingsraad en de Europese ondernemingsraad van Aegon zullen worden geraadpleegd
over de goedkeuring, wijziging of intrekking van dit beleid.
Jaarlijks wordt met de ondernemingsraden een verslag over de werking van het Aegon N.V. Speak Upprogramma in het afgelopen jaar gedeeld, evenals de verwachtingen die Aegon heeft voor het komende jaar.

8.4 Toegankelijkheid
De nieuwste versie van dit beleid zal beschikbaar worden gesteld op de corporate website van Aegon N.V.
onder de volgende korte link: http://www.aegon.com/speakup en intern op relevante lokale intranetsites
(alleen toegankelijk voor personeel).
Het management van elke regionale of landunit zorgt ervoor dat dit beleid, de bijbehorende
beleidsdocumenten en andere bronnen (zoals beschreven in paragraaf 8.9) op hun lokale intranetsites
worden gepubliceerd. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld in de plaatselijke taal. Verder worden
de juiste namen en contactgegevens van de lokale Vertrouwenspersonen, Speak Up-coördinatoren (op
lokaal en groepsniveau) en de Ethische Commissie opgenomen en bijgehouden.
Het management van elke regionale of landunit zorgt er ook voor dat relevante informatie op hun
website wordt gepubliceerd om ervoor te zorgen dat personen die niet in dienst zijn van Aegon, zoals
klanten, zakelijke partners, aandeelhouders en het publiek in het algemeen, ook toegang hebben tot deze
informatie. De inhoud wordt afgestemd op de inhoud van de wereldwijde website.

8.5 Omstandigheden die niet gedekt zijn / Amendementen
De Ethische Commissie heeft het recht om te beslissen over alle omstandigheden die niet onder dit beleid
vallen. Dit geldt ook voor de interpretatie en toepassing van dit beleid bij onduidelijke bepalingen.
Voor belangrijke updates van dit beleid is de goedkeuring van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. vereist.
Wijzigingen die de bepalingen van dit beleid niet substantieel wijzigen, zoals redactionele wijzigingen, correcties
en kleinere updates, kunnen door de Ethische Commissie worden goedgekeurd. De ondernemingsraden worden
op de hoogte gebracht van kleine wijzigingen. Updates met betrekking tot Aegon Speak Up zullen met alle
medewerkers worden gecommuniceerd.
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8.6 Beleidsinbreuken
Elke inbreuk op dit beleid zal worden behandeld als een ernstige schending van de Gedragscode. Ze moeten
onmiddellijk worden gerapporteerd aan de Ethische Commissie, de Global Head of Regulatory Compliance,
de Speak Up-coördinator of via een van de Speak Up-kanalen.
Elke vermeende inbreuk op dit beleid zal serieus worden genomen en, indien van toepassing, afzonderlijk
worden onderzocht. Indien wordt vastgesteld dat het beleid is overtreden, kan Aegon disciplinaire
maatregelen overwegen, waaronder beëindiging van het dienstverband of contractuele verbintenis in de
ernstigste gevallen. Een persoon die betrokken is bij dergelijk gedrag kan ook worden blootgesteld aan
strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid voor een schending van de relevante lokale wetgeving.
Zie paragraaf 5.7 voor meer informatie over disciplinaire maatregelen en rechtsmiddelen.

8.7 Geen afstand van rechten en rechtsmiddelen
De rechten en rechtsmiddelen waarin dit beleid voorziet, kunnen niet worden opgeheven of beperkt door
enige overeenkomst, beleid, vorm of voorwaarde van tewerkstelling, met inbegrip van een voorafgaande
arbitrage- of schikkingsovereenkomst: Geen enkele wettelijke of contractuele verplichting kan jou beletten
je te melden, jou bescherming te ontzeggen of je te bestraffen voor het feit dat je je uitspreekt, als de door
jou verstrekte informatie noodzakelijk is om je bezorgdheid te uiten.
Zie paragraaf 1.4 voor eventuele conflicten met betrekking tot rechten en rechtsmiddelen tussen dit beleid
en de lokale wetgeving inzake openbaarmaking.

8.8 Herzieningsschema
Dit beleid zal ten minste om de twee jaar worden herzien of naarmate de wettelijke en regelgevende
vereisten of het beleid en de procedures van het bedrijf worden bijgewerkt.

8.9 Gerelateerde beleidsdocumenten en andere bronnen
Aegon Speak Up bestaat uit dit beleid en de volgende gerelateerde middelen:
 Aegon N.V. Gedragscode
– publiek beschikbaar
 Aegon Speak Up Toolkit (App en online)
– publiek beschikbaar
		(online, Apple App Store, Google Play Store)
 Aegon Speak Up Service (telefoon- en onlinedienst)
– publiek beschikbaar
 Aegon Guidance on Ethical Decision Making
– alleen voor intern gebruik
 Aegon Triage and Assessment Guidelines
– alleen voor intern gebruik
 Aegon Speak Up Investigation Manual
– alleen voor intern gebruik
 Aegon Retaliation Monitoring Guidelines
– alleen voor intern gebruik
 Aegon Speak Up Training Program
– alleen voor intern gebruik
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Bijlage 1 – Definities
In het kader van dit beleid gelden de volgende definities (gedefinieerde termen worden met een hoofdletter geschreven):
Aegon

Aegon N.V. en haar entiteiten,, inclusief dochtermaatschappijen en joint ventures die voor het grootste deel
in handen zijn van en gecontroleerd worden door Aegon N.V.

Aegon Speak Up

Een programma om veilige wegen en formele processen te bieden om personeel en derden in staat te
stellen problemen aan de orde te stellen zonder angst voor represailles. Het programma wordt beheerd
door het Global Head of Regulatory Compliance.

Zakelijke partners

Deze term moet ruim worden geïnterpreteerd en omvat opdrachtnemers, consultants, makelaars, agenten
en leveranciers.

Gedragscode

De Gedragscode van Aegon N.V. zoals gepubliceerd op www.aegon.com/coc en van toepassing op alle
werknemers binnen Aegon.

Bevoegde
autoriteiten

Dit kunnen gerechtelijke autoriteiten zijn, een inspectiedienst, regelgevende of toezichthoudende organen die
bevoegd zijn op de betrokken specifieke gebieden, of autoriteiten met een meer algemene bevoegdheid op
centraal staatsniveau, gerechtelijke instanties, anticorruptieorganen of ombudsmannen. Afhankelijk van de
lokale wetgeving en het soort probleem.

Compliance Officer
of Ethics Officer

De persoon die verantwoordelijk is voor de implementatie, het onderhoud en de continue verbetering van
het ethisch bewustzijn en het nalevingsprogramma binnen Aegon.

Convercent

Convercent is een onafhankelijk bedrijf dat door Aegon is gecontracteerd om wereldwijd vertrouwelijke
en anonieme online en telefonische meldingskanalen te bieden aan iedereen die een vermoeden van
wangedrag binnen Aegon aan de orde wil stellen, als alternatief voor de normale meldingsmogelijkheden
die binnen Aegon beschikbaar zijn.

Ethische Commissie De Ethische Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van meldingsintake en
onderzoek in het kader van dit beleid. Als een gemeld probleem een materieel risico inhoudt voor
de integriteit en de reputatie van de Aegon-Group of het financiële stelsel zal de kwestie worden
doorverwezen naar de Ethische Commissie. Deze commissie zal gedurende het hele proces de juiste
handelwijze bepalen.
Group Compliance
Officer

Een senior medewerker van de afdeling Group Regulatory Compliance van Aegon N.V., gevestigd op het
hoofdkantoor van Aegon in Den Haag

Speak Upcoördinator

Een medewerker die verantwoordelijk is voor het coördineren en managen van vragen over ethiek en
compliance, en het proces van de intake van meldingen en onderzoeken binnen haar of zijn businessunit.
Zie ook paragraaf 2.6, 2.7 en 7.3.

Support and
Protection Officer

Een rol die in het kader van dit beleid is vastgesteld en wordt meestal uitgevoerd door een seniorlid
van het (lokale) management, het (lokale) hoofd van de HR-afdeling, of een benoemde afgevaardigde
met voldoende anciënniteit en de vereiste vaardigheden om ondersteuning te bieden en jou belangen
te beschermen gedurende het Speak Up-proces en daarna. Zie ook paragraaf 5.1.3 en 7.4.

Vertrouwenspersoon Een persoon binnen of buiten de organisatie om zaken strikt vertrouwelijk te bespreken.Je kunt
vertrouwelijk met hen spreken zonder dat het management hiervan op de hoogte komt. Je kunt spreken
over zaken die verband houden met de werkplek. De Vertrouwenspersoon kan je informatie en advies
geven, of je ondersteunen en begeleiden bij het nemen van formele stappen om een situatie op te lossen.
Deze rol is niet in alle rechtsgebieden beschikbaar. Zie ook 5.1.2.
Wangedrag
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Bijlage 2 – Contactgegevens
Aegon-landenkantoren en -bedrijven
Als je contact wilt opnemen met Aegon in uw land, kun je hier de contactgegevens vinden van al onze
hoofdkantoren en bedrijven in jouw land: https://www.aegon.com/about/contact-us/

Group Compliance Officer Aegon N.V.
Als je vragen, zorgen of suggesties hebt over Aegon Speak Up, kun je contact opnemen via:
Aegon N.V.			
T.a.v. Group Compliance Officer
VERTROUWELIJK
Aegonplein 50
2591 TV DEN HAAG
Nederland
Postbus 85
2501 CD DEN HAAG
Nederland
Contact via e-mail: groupcomplianceofficer@aegon.com

Aegon Speak Up-coördinatoren
Voor namen en contactgegevens van Speak Up-coördinatoren verwijzen wij je naar je lokale intranet.

Aegon Speak Up-service
De Aegon Speak Up Service biedt een veilige omgeving voor iedereen die een zorg wil melden over vermoedelijk
of waargenomen wangedrag waarbij Aegon betrokken is. De Aegon Speak Up Service is een 24/7 speciale service
die namens Aegon wordt beheerd door Convercent, een volledig onafhankelijke externe partij.
De service biedt een verscheidenheid aan intake-kanalen in uw eigen taal. Deze kanalen ondersteunen
zowel vertrouwelijke als anonieme meldingen. Alle meldingen worden verzameld in één uniform
casemanagementsysteem voor onmiddellijke follow-up door een select team van speciaal aangewezen en
opgeleide medewerkers (Speak Up-coördinatoren) in heel Aegon.
Je kunt een van de volgende opties kiezen: (i) een telefonische hulplijn, (ii) online melding, of (iii) persoonlijke
melding bij volmacht:
I. De Aegon Speak Up-hulplijn bellen
Om met iemand van buiten het bedrijf te spreken, kun je bellen naar een speciale gratis hulplijn en telefonisch een
melding doen bij een getrainde Compliance medewerker. De nummers staan hieronder alleen vermeld voor
de belangrijkste landenkantoren en bedrijven van Aegon.
Houd er rekening mee dat dit geen noodlijn is. Als je een noodsituatie meldt, neem dan contact op met de juiste
hulpdienst of autoriteit binnen jouw specifieke regio of land, evenals met ons veiligheidspersoneel en/of
het noodhulpteam op locatie.
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Lijst van lokale gratis servicenummers:
Brazil

212 018 1111

Romania

0 800 360 228

China

00 800 1777 9999

Spain

900 905 460

Hong Kong

800 906 069

The Netherlands

0 800 022 0441

Hungary

00 800 1777 9999

The United Kingdom

0 808 189 1053

India

00 800 100 4175

The United States

800 461 9330

Poland

00 800 111 3819

Turkey

00 800 113 0803

Als jouw locatie hier niet wordt vermeld, ga dan naar de Aegon Speak Up Service online (URL hieronder), waar je
instructies kunt vinden over hoe je een gratis hulplijn in uw locatie kunt bellen.
II, Bezoek Aegon Speak Up Online
Als je je niet op je gemak om met een medewerker live te spreken, kun je gebruik maken van online melding.
Je kunt informatie in een online formulier typen en de tijd nemen om na te denken over wat je hebt geschreven
en de tekst bekijken voordat je deze indient.
Om online een melding te doen kun je terecht op www.aegon.com/speakup/report. Deze link brengt je direct
naar een veilige online portal die wordt mogelijk is gemaakt door Convercent. U kunt de link ook vinden via www.
convercent.com/report, waar je eerst de bedrijfsnaam moet invullen, voordat je een incident kunt melden.
III, Persoonlijke melding bij volmacht (open-deur melding)
De Aegon Speak Up Service maakt het ook mogelijk om persoonlijk (of bij volmacht) een melding te
doen. Wanneer je je zorgen rechtstreeks met een Vertrouwenspersoonr, een HR-vertegenwoordiger of
de lokale of Group Compliance Officer deelt, worden die gesprekken eenvoudig, namens jou, in hetzelfde
casemanagementsysteem ingevoerd voor de consistentie van het onderzoek en de rapportering.

Voorzitter van de Aegon N.V. Auditcommissie van de Raad van Commissarissen
Als er omstandigheden zijn waardoor je de bovenstaande Speak Up-kanalen moet omzeilen of als je een
probleem moet escaleren, kun je direct contact opnemen met de voorzitter van de Aegon N.V. Auditcommissie van
de Raad van Commissarissen door een brief te sturen naar het volgende adres:
Aegon N.V.			
T.a.v. de voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen
VERTROUWELIJK
Aegonplein 50
2591 TV DEN HAAG
Nederland
Postbus 85
2501 CD DEN HAAG
Nederland
Indien je niet tevreden bent met het resultaat en alleen als je bezorgdheid een zaak van algemeen belang is, kun
je overwegen om je bezorgdheid extern te melden aan de plaatselijke regelgevende instantie, de gerechtelijke
instantie of een andere relevante instantie, al naar gelang het geval. Raadpleeg voor meer informatie Hoofdstuk
4 ‘Externe meldingskanalen’ en de bijbehorende landenpagina’s in bijlage 3 van dit beleid Laatst bijgewerkt: 1
oktober 2020.
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Bijlage 3 – Landenpagina’s
Nederland
Addendum voor de activiteiten van de groep in Nederland.
In aanvulling op dit beleid dien je het volgende in acht te nemen als je vanuit Nederland een melding doet of als je
bezorgdheid betrekking heeft op gedrag met betrekking tot de bedrijfsvoering van Aegon in Nederland:

Wet- en regelgeving
Dit beleid is bedoeld om de naleving van de volgende wet- en/of regelgeving te ondersteunen:
 Wet Huis voor Klokkenluiders 2016
 Artikel 7:658c BW – Benadelingsverbod Klokkenluiders
 Wet op het financieel toezicht
 Artikel 23i van het Besluit prudentiële regels Wft
 Nederlandse Corporate Governance Code 2016, Principe 2.6 – Wangedrag en onregelmatigheden

Aegon Vertrouwenspersonen
Aegon heeft vertrouwenspersonen aangesteld met wie je vertrouwelijk kunt spreken zonder dat het management
daarvan op de hoogte is. Je kunt bijvoorbeeld spreken over ongepast gedrag op de werkplek, een werkgerelateerd
conflict of vermoedelijk wangedrag op de werkplek. Na een informeel gesprek kunnen zij jou informatie en advies
geven, of je ondersteunen en begeleiden bij het nemen van formele stappen.
Voor hun contactgegevens kun je de desbetreffende link hieronder volgen:
Aegon Nederland
http://intranet.ds.global/netherlands/over-aegon/meldpunt/Pages/default.aspx
Aegon Corporate Center
http://intranet.ds.gobal/corporate-center/hr/cchr-policies/Pages/Complaints.aspx

Externe melding
Naast de interne kanalen voor het melden van wangedrag, kun je ook uw bezorgdheid kenbaar maken aan de
bevoegde regelgevende instanties.
De bedrijfsvoering van Aegon wordt gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche
Bank (DNB). Zorgen kunnen desgewenst rechtstreeks en anoniem aan deze toezichthouders worden gemeld.
a.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Telefoon
+31 (0)800 - 6800 680
E-mail
meldingenformulier@afm.nl
Online
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-incidenten
Postadres
Autoriteit Financiële Markten
		
Postbus 11723
		
1001 GS Amsterdam
		
Nederland
b.

De Nederlandsche Bank
Telefoon
+31 (0)800 020 1086
E-mail
meldpuntmisstanden@dnb.nl
Online
https://www.dnb.nl/en/about-dnb/contact-us/complaints-handling-scheme-for-		
external-parties/040_DNBWhistleblowingDesk/index.jsp
Postadres
De Nederlandsche Bank
		
t.a.v. Klokkenluidersbalie
		
Postbus 98
		
1000 AB Amsterdam
		
Nederland
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Voordat je een melding doet, moet je er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat de AFM of DNB de aangewezen
organisatie is om jouw zorg te melden. Zowel de AFM als DNB stimuleren je om eerst intern een melding te doen
(lees: volg het Aegon Speak Up-beleid). Als je je daartoe niet in staat voelt, of als je niet zeker weet of de AFM of
DNB de juiste organisatie is voor jouw zorg, dan moet je contact met hen opnemen om je situatie te bespreken.
Het bedrijf respecteert de rechten, onder verschillende wetten, van medewerkers om hun zorgen vertrouwelijk
of anoniem te melden aan de van toepassing zijnde autoriteiten en zal niet op ongepaste wijze proberen om
dergelijke medewerkers te identificeren of tegen hen represailles te nemen.
Als je een misbruik vermoedt of waarneemt dat mogelijk het algemeen belang schaadt, dan kun je ook contact
opnemen met:
c.

Huis voor Klokkenluiders
Telefoon
+31 (0)88 133 10 00
E-Mail
info@huisvoorklokkenluiders.nl
Online
https://www.huisvoorklokkenluiders.nl
Postadres
Huis voor Klokkenluiders
		
Maliebaan 72
		
3581 CV Utrecht
		
(bezoek op afspraak)
		
Postbus 98
		
1000 AB Amsterdam

Medewerkers die in Nederland gevestigd zijn, hebben het recht om elk vermoeden van misbruik,
gebaseerd op redelijke gronden, dat plaatsvindt op de werkplek en gevolgen heeft voor het algemeen
belang openbaar te maken, bijvoorbeeld omdat het gaat om:




Een schending van de wettelijke voorschriften,
Een risico voor de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het milieu, of
Een ongepast handelen of nalaten dat de goede werking van de openbare dienst of een onderneming
in gevaar brengt.

De onderzoeksafdeling van de Nederlandse Klokkenluidersdienst doet onderzoek naar misstanden binnen
organisaties en naar het nadelig beïnvloeden van medewerkers door het melden van een misstand.
Meldingen van ernstige overtredingen van financiële wet- en regelgeving worden echter wel doorverwezen naar
de AFM of DNB, als bevoegde autoriteit.

Extern advies
Wij raden je aan te overwegen juridisch advies of hulp van een advocaat in te roepen voordat je dit soort
openbaarmakingen doet. Je kunt ook contact opnemen met de afdeling advies van de Nederlandse
Klokkenluidersdienst. Zij geven gratis vertrouwelijk advies en ondersteuning aan medewerkers die een mogelijke
misstand binnen hun organisatie willen melden.
Telefoon (Advieslijn)
088 1331 030 or
		
0800 9015 (free)
E-mail
advies@huisvoorklokkenluiders.nl
Laatst bijgewerkt:

1 october 2020

Dit landenpagina-addendum (en alle informatie die toegankelijk is via links in dit addendum) is alleen bedoeld ter informatie en vormt geen juridisch advies. U dient eerst
professioneel juridisch advies in te winnen voordat je actie onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van dit addendum.
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Het Verenigd Koninkrijk
Addendum voor de activiteiten van de groep in het Verenigd Koninkrijk.
In aanvulling op dit beleid dient u het volgende in acht te nemen als u vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) een melding
doet of als uw bezorgdheid betrekking heeft op gedrag met betrekking tot de bedrijfsvoering van Aegon in het VK:

Wet- en regelgeving
Dit beleid is bedoeld om de naleving van de volgende wet- en/of regelgeving te ondersteunen:
 Employment Rights Act 1996 (Wet op de arbeidsrechten)
 Public Interest Disclosure Act 2013 (Klokkenluidersregeling)
 PRA- en FCA-regels en -richtlijnen voor verzekeraars die onder de Solvency II-richtlijn (2009/138/EG)
vallen, als onderdeel van het Senior Managers Regime (SMR)
 Financial Conduct Authority Handbook (Handboek voor financiële gedragsregels) (SYSC) Hoofdstuk
18 en Beleidsverklaring 15/24 Klokkenluiden bij depositohouders en, op de PRA-lijst geplaatste
beleggingsondernemingen en verzekeraarsregelgeving

Aegon UK Whistleblower Champion (klokkenluiderskampioen)
In overeenstemming met de FCA- en PRA-regels heeft Aegon UK de voorzitter van de AUK Group Audit
Committee (een Senior Manager onder de Britse wetgeving) aangesteld als klokkenluiderskampioen voor de
bedrijfsactiviteiten van Aegon UK.
De Klokkenluiderskampioen is verantwoordelijk voor het waarborgen en bewaken van de integriteit,
onafhankelijkheid en effectiviteit van het Aegon Speak Up-programma voor zakelijke activiteiten van Aegon in
het VK, en voor het informeren van de FCA als Aegon UK een arbeidsrechtzaak verliest met een in het Verenigd
Koninkrijk gevestigde klokkenluider die met succes een claim heeft gebaseerd op schade die geleden is door het
maken van een beschermde openbaarmaking in het VK.
Aegon UK Internal Audit is verantwoordelijk voor het onafhankelijk onderzoeken van de onder Aegon Speak Up
geuite zorgen, wanneer deze zich voordoen. De resultaten van onderzoeken worden ten minste jaarlijks door de
Chief Internal Auditor gerapporteerd aan de Auditcommissie van de Aegon UK Groep, wanneer een medewerker of
tijdelijk medewerker in het Verenigd Koninkrijk een melding heeft gedaan.

Externe melding
Naast de interne kanalen voor het melden van wangedrag, kunt u ook uw bezorgdheid kenbaar maken aan de
bevoegde regelgevende instanties op voorwaarde dat uw bezorgdheid een “te rapporteren bezorgdheid” is (zoals
hieronder gedefinieerd).
Aegon UK wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) en de Prudential Regulation Authority (PRA).
Zorgen kunnen desgewenst rechtstreeks en anoniem aan deze toezichthouders worden gemeld.
a.

Financial Conduct Authority
Telefoon
+44 (0)20 7066 9200
E-mail
whistle@fca.org.uk
Online
https://www.the-fca.org.uk/firms/whistleblowing
Postadres
Intelligence Department (Ref. PIDA)
		
Financial Conduct Authority
		
12 Endeavour Square,
		
London, E20 1JN
		
United Kingdom
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b.

Prudential Regulation Authority
Telefoon
+44 (0)20 3461 8703
E-mail
PRAwhistleblowing@bankofengland.co.uk
Online
https://www.the-fca.org.uk/firms/whistleblowing
Postadres
Confidential Reporting (whistleblowing) IAWB Team
		
Legal Directorate
		
Bank of England
		
Threadneedle Street,
		
London, EC2R 8AH
		
United Kingdom
Voordat u een melding doet, moet u er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat de FCA of PRA de aangewezen
organisatie is om uw zorg te melden. Zowel de FCA als PRA stimuleren u om eerst intern een melding te doen
(lees: volg het Aegon Speak Up-beleid). Als u zich daartoe niet in staat voelt, of als u niet zeker weet of de FCA
of PRA de juiste organisatie is voor uw zorg, dan moet u contact met hen opnemen. Het bedrijf respecteert de
rechten, onder verschillende wetten, van medewerkers om hun zorgen vertrouwelijk of anoniem te melden aan
de van toepassing zijnde autoriteiten en zal niet op ongepaste wijze proberen om dergelijke medewerkers te
identificeren of tegen hen represailles te nemen.
Een bekendmaking aan het grote publiek (bijvoorbeeld via sociale netwerken of de media) moet worden gezien
als een laatste redmiddel en is alleen van toepassing op zaken die het algemeen belang raken. Alleen in
uitzonderlijke omstandigheden kunt u informatie over vermoedelijk of waargenomen wangedrag op deze manier
openbaar maken, zonder uw rechten te verliezen.

Extern advies

Wij raden u aan te overwegen juridisch advies of hulp van een advocaat in te roepen voordat u dit soort
openbaarmakingen doet. U kunt ook contact opnemen met Protect (voorheen bekend als: Public Concern at
Work), een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die gratis, juridisch en vertrouwelijk advies geeft. Protect kan
praten door middel van opties en u helpen een probleem aan te kaarten. U hoeft niet in het Verenigd Koninkrijk
gevestigd te zijn om van deze dienst gebruik te maken.
Protect
Telefoon (Advieslijn)
E-mail
Online
Postadres
		
		
		

+44 (0)20 3117 2520 (* option 1)
whistle@protect-advice.org.uk
https://protect-advice.org.uk/advice-line
The Green House
244-254 Cambridge Heath Road
London E2 9DA
United Kingdom

Te rapporteren zorg

Een Te rapporteren zorg wordt gedefinieerd als alles wat een “UK Protected Disclosure” zou zijn, wat een
openbaarmaking is die op redelijke gronden en op basis van het feit dat de persoon die de openbaarmaking doet
van mening is dat deze in wezen waar is, in het algemeen belang is en informatie bevat dat een of meer van de
volgende zaken zijn gepleegd, worden gepleegd of waarschijnlijk zullen worden gepleegd:
een strafbaar feit
i. Een schending van een wettelijke verplichting
ii. Een gerechtelijke dwaling
iv. Gevaar voor de gezondheid en veiligheid van een persoon
v. Schade aan het milieu, of
vi. Een opzettelijke verhulling met betrekking tot een van de bovenstaande zaken
Persoonlijke klachten (bijv. pesten, pesterijen, discriminatie) vallen niet onder de wetten algemeen belang van
openbaarheid van informatie, tenzij uw specifieke geval in het algemeen belang is. Persoonlijke klachten die als
niet in het algemeen belang worden beoordeeld, moeten aan de orde worden gesteld via het volgende beleid van
Aegon UK; het beleid inzake “Resolving Issues at Work” en/of het beleid inzake “Respect and Dignity”.
Laatst bijgewerkt:

1 october 2020

Dit landenpagina-addendum (en alle informatie die toegankelijk is via links in dit addendum) is alleen bedoeld ter informatie en vormt geen juridisch advies. U dient eerst
professioneel juridisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van dit addendum.
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De Verenigde Staten
Addendum voor de activiteiten van de groep in de Verenigde Staten.
In aanvulling op dit beleid dient u het volgende in acht te nemen als u vanuit de Verenigde Staten (VS) een melding
doet of als uw bezorgdheid betrekking heeft op gedrag met betrekking tot de bedrijfsvoering van Aegon in de VS:

Wet- en regelgeving
In de VS gevestigde werknemers kunnen klokkenluiders- en antivergeldingsmaatregelen hebben op grond van
een aantal Amerikaanse federale, staats- en lokale wetten, waaronder wetten die specifiek betrekking hebben op
beursgenoteerde bedrijven en de financiële-dienstensector.
Dit beleid is bedoeld om de naleving van de volgende wet- en/of regelgeving te ondersteunen:
 De Corporate and Criminal Fraud Accountability Act van 2002 (onderdeel van de Sarbanes-Oxley-wet)
 De Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010 (Dodd Frank)
 De Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
 Occupational Safety and Health Act 1970

Externe melding
Naast de interne kanalen voor het melden van wangedrag, kunt u ook uw bezorgdheid kenbaar maken aan de
bevoegde regelgevende of gerechtelijke instanties.
Niets in dit beleid is bedoeld om te voorkomen dat u uw zorg direct naar deze of andere regelgevende instanties
escaleert, inclusief het assisteren van of deelnemen aan een procedure (zoals het reageren op een vraag van, of
het leveren van een getuigenis aan een regelgevende instantie of een gerechtelijke instanties.
a.

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) – Office of the Whistleblower
Telefoon
1 866 96 FINRA (+1 866 963 4672)
		
(646) 315-7293 (outside the U.S.)
E-mail
whistleblower@finra.org
Online
http://www.finra.org/whistleblower
U kunt contact opnemen met FINRA met informatie over mogelijk frauduleuze, illegale of onethische
activiteiten waarbij Amerikaanse makelaars-handelaren betrokken zijn
b.

U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
Telefoon
(866) 873 5675 (Toll Free)
Fax
(202) 418 5975
E-mail
whistleblower@cftc.gov
Online
https://www.whistleblower.gov
Postadres
Commodity Futures Trading Commission
		
Whistleblower Office
		
1155 21st Street, NW
		
Washington, DC 20581
		
United States
U kunt het Klokkenluiderprogramma van de CFTC gebruiken om mogelijke overtredingen van de Commodity
Exchange Act te melden.
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c.

U.S. Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)
Telefoon
855 695 7974
E-mail
whistleblower@cfpb.gov
Online
https://www.consumerfinance.gov/policy-compliance/enforcement/information-		
industry-whistleblowers/
Postadres
Consumer Financial Protection Bureau
		
Attn SEFL, Office of Enforcement
		
1700 G Street, NW
		
Washington, D.C. 20552
		
United States
U kunt de CFPB waarschuwen voor mogelijke overtredingen van de federale financiële consumentenwetten.
d.

U.S. Department of Labor – Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
Telefoon
800 321 OSHA (0800 321 6742)
Online
https://www.whistleblowers.gov
		
U.S. Department of Labor
		
Occupational Safety & Health Administration
		
200 Constitution Avenue, NW
		
Room Number N3626
		
Washington, D.C. 20210
U kunt een klacht indienen bij de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration als u denkt
dat u bent ontslagen of vergeldingsmaatregelen hebt ondervonden voor het melden van zaken die onder de
wetten van het OSHA vallen.
e.

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) – Office of the Whistleblower
Telefoon
(202) 551 4790
Fax
(703) 813 9322
Online
http://www.sec.gov/whistleblower/submit-a-tip
E-mail
Securities and Exchange Commission
		
Attn SEC OWB
		
14420 Albermarle Point Place
		
Suite 102
		
Chantilly, VA 20151-1750
Mogelijke overtredingen van de federale effectenwetgeving kunt u melden bij de SEC
Voordat u een melding doet, moet u er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat uw bezorgdheid in strijd is met een
Amerikaanse federale, staats- of lokale wet en dat de bovengenoemde regelgevende of wetshandhavingsinstantie
de juiste organisatie is om uw bezorgdheid bekend te maken. Het bedrijf respecteert de rechten, onder verschillende
wetten, van medewerkers om hun zorgen vertrouwelijk of anoniem te melden aan de van toepassing zijnde
autoriteiten en zal niet op ongepaste wijze proberen om dergelijke medewerkers te identificeren of tegen hen
represailles te nemen.
Een openbaarmaking aan het grote publiek (bijvoorbeeld via sociale netwerken of de media) kan juridische
gevolgen hebben. Voordat u een dergelijke openbaarmaking doet, kunt u eventueel juridisch advies inwinnen.
Laatst bijgewerkt:

1 october 2020

Dit landenpagina-addendum (en alle informatie die toegankelijk is via links in dit addendum) is alleen bedoeld ter informatie en vormt geen juridisch advies. U dient eerst
professioneel juridisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van dit addendum.
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