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Leden per 31 december 2008

Mr. J.M. Boll (1942) is lid van de Vereniging 
sinds 1996. Van 1998 tot 2008 maakte hij deel 
uit van het Bestuur. De heer Boll is lid van de 
Raad van State. 

Mr. A.F. Bosma (1941) is lid van de Vereniging 
sinds 1983. De heer Bosma is assurantie-
tussenpersoon en directeur van MeerPolis B.V. 
De heer Bosma is oud landelijk voorzitter van de 
organisatie  voor tussenpersonen NBvA.

Mr. H.J.E. Bruins slot (1948) is sinds 1998 lid van 
de Vereniging. De heer Bruins Slot was voorzitter  
van de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Publieke Omroep. Daarvoor was hij onder meer 
secretaris-generaal van het Ministerie OCW en 
burgemeester van de Gemeente Apeldoorn.

Drs. H.A. Doek (1947) werd in 2008 lid van de 
Vereniging. De heer Doek is lid van de Eerste  Kamer 
der Staten-Generaal. Voorts bekleedt de heer Doek 
een aantal bestuurlijke en toezichthoudende neven-
functies.

Dr. W.M. van den Goorbergh (1948) is sinds 
2003 lid van de Vereniging en trad in 2004 
toe tot het Bestuur. In 2008 is hij benoemd tot 
voorzitter van het Bestuur. Tot 2002 was hij plv. 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank 
Nederland . Hij bekleedt thans diverse bestuurlijke 
en toezichthoudende functies. Zo is hij voorzitter 
van de Raad van Commissarissen van DELA en 
Welten. Voorts is hij commissaris bij N.V. Bank 
Nederlandse Gemeenten, NIBC Bank N.V. en 
OPG Groep N.V. De heer van den Goorbergh is lid 
van het toezichthoudend  orgaan van de Radboud 
 Universiteit Nijmegen en het UMC St. Radboud en 
is voorzitter van het Nexus Instituut.

Prof. Dr. P.J. Idenburg (1942) is lid van de 
 Vereniging sinds 1989 en sedert 1996 lid van 
het Bestuur. De heer Idenburg is executive coach. 
Voordien was de heer Idenburg o.a. plv. directeur-
generaal op het Ministerie van Economische  
Zaken , lid van de Groepsraad van Van Leer 
 Packaging Worldwide en hoogleraar aan de 
Universiteit  Twente en de TU Delft.

Prof. Dr. H.P.M. Knapen (1951) is sinds 2004 
lid van de Vereniging en werd in 2008 lid van het 
Bestuur. De heer Knapen was lid van de Raad 
van  Bestuur van PCM Uitgevers B.V. Hij is thans 
lid van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid  (WRR) en bijzonder hoogleraar 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast 
bekleedt hij een aantal bestuurlijke en toezicht-
houdende nevenfuncties.

Prof. Drs. P.P. Kohnstamm (1940) is lid van de 
 Vereniging sedert 1990. Van 1992 tot 2008 
maakte  de heer Kohnstamm deel uit van het 
 Bestuur, vanaf 1998 als voorzitter. Hij werkt als 
commissaris, bestuurder en adviseur. Hiervoor 
maakte  hij deel uit van de directie van Wilma 
Vastgoed  B.V. en was hij hoogleraar Vastgoedkunde  
aan de Universiteit van Amsterdam.

Mevrouw P.C. Krikke (1961) is sinds 2004 lid van 
de Vereniging. Mevrouw Krikke is burgemeester  
van de Gemeente Arnhem. Zij bekleedt tevens een 
aantal  bestuurlijke en toezichthoudende neven-
functies. 

Mevrouw Mr. P.C. Lodders-Elfferich (1940) is 
sinds 2002 lid van de Vereniging. Mevrouw Lodders 
was tot begin 2006 voorzitter van de Vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en 
ook van de Interkerkelijke Coördinatie Commissie  
Ontwikkelingssamenwerking (ICCO). Mevrouw 
Lodders  is voorzitter van de Visitatiecommissie 
Emancipatie, lid van de Raad van Toezicht van 
Fontys  Hogescholen en zij bekleedt nog diverse 
andere bestuurlijke functies.

H. Muller (1942) is lid van de Vereniging sinds 
2005. Thans is de heer Muller gepensioneerd. 
Hiervoor was hij federatiebestuurder en penning-
meester van de FNV. De heer Muller is commissaris 
bij SNS REAAL Groep N.V. en bij ASN Beleggings-
fondsen N.V. en bekleedt ook nog een aantal andere 
bestuurlijke en toezichthoudende nevenfuncties. 
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Mevrouw Drs. E.J. Mulock Houwer (1941) is lid 
van de Vereniging sinds 2002. Mevrouw Mulock 
Houwer was directeur-generaal bij het Ministerie 
van Justitie en daarvoor directeur-generaal Sociale 
Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid bij het Ministerie  
van Sociale Zaken. Zij is lid van het Bestuur van 
het Residentieorkest en lid van de Raad van 
Toezicht van de Hogeschool INHOLLAND en het 
Amphia Ziekenhuis. 

Prof. Dr. H.M. Pinedo (1943) is sinds 2001 lid 
van de Vereniging. Hij is adviseur van het VUmc en 
vice-voorzitter van het Bestuur van ZonMw.  
Daarnaast bekleedt hij een aantal andere neven-
functies. Hiervoor was hij hoogleraar Geneeskundige  
Oncologie van het VUmc, alsmede directeur van het 
VUmc Kankercentrum Amsterdam en hoofd van de 
afdeling Geneeskundige Oncologie VUmc.

R. spiekerman van Weezelenburg (1940) is lid van 
de Vereniging sinds 1995. De heer Spiekerman  van 
Weezelenburg was generaal-majoor der Mariniers 
en bekleedde de functie van commandant van het 
Korps Mariniers. Tot en met september 2002 was 
hij Kanselier der Nederlandse  Orden. Hij bekleedt 
een tweetal  bestuurlijke functies in museaal 
 verband.

Drs. Ing. H.P. spruijt (1949) is vanaf 2005 lid van 
de Vereniging en maakt sinds 2008 deel uit van het 
Bestuur. De heer Spruijt was lid van de Raad van 
Bestuur van Reed Elsevier N.V. Hij is voorzitter  van 
de Raad van Commissarissen van M&R de Monchy 
N.V. en van Koninklijke BDU Holding B.V., en lid 
van de Raad van Commissarissen  van Koninklijke 
Brill N.V. en Het Financieele Dagblad Holding B.V. 
De heer Spruijt is voorzitter van de  International 
 Publishers Association (IPA) in Genève.

Drs. J.B.M. streppel (1949) is lid en bestuurs-
lid van Vereniging AEGON sinds 2000. De heer 
Streppel  is lid van de Raad van Bestuur van  AEGON 
N.V. Voorts is hij commissaris bij Koninklijke  KPN 
N.V. en F. van Lanschot Bankiers N.V.

Mr. J.W.B. Westerburgen (1942) is in 2001 
gekozen  tot lid van de Vereniging en trad in 2003 
toe tot het Bestuur. Hij werd in 2004 tot vice-
voorzitter benoemd. Tot zijn pensionering in 2001 
was hij Joint Secretary en hoofd belastingen van 
Unilever N.V. en Unilever Plc. Hij is commissaris 
bij ASML Holding N.V. en Unibail-Rodamco S.A. 

Ir. A.R. Wynaendts (1960) is lid van de Vereniging 
en haar bestuur sinds 2008. De heer Wynaendts is 
voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.
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Doelstelling
Vereniging AEGON (‘de Vereniging’) behartigt 
als aandeelhouder op evenwichtige wijze de 
directe en indirecte belangen van AEGON N.V. en 
daarmee in een groep verbonden maatschappijen, 
van verzekerden, van medewerkers, van 
aandeelhouders en van andere relaties van deze 
maatschappijen. De Vereniging doet dit door 
effecten AEGON N.V. te bezitten en de daaraan 
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, 
uit te oefenen. Haar inkomsten bestaan uit 
opbrengsten uit deze effecten.

Historie
Vereniging AEGON is een vereniging naar Nederlands 
recht. Zij droeg tot 1983 de naam ‘Vereniging 
AGO’ en ontstond in 1978 als rechtsopvolger 
van AGO Onderlinge Levensverzekering-
maatschappij, die in het kader van een juridische 
reorganisatie van het AGO verzekeringsconcern 
werd gedemutualiseerd. Op deze wijze werd 
de Vereniging AGO de enige houdster van alle 
geplaatste aandelen in AGO Holding N.V.
Toen AGO en Ennia in 1983 fuseerden, droeg 
de Vereniging het gehele door haar gehouden 
aandelenkapitaal in AGO Holding N.V. over aan 
de beursgenoteerde vennootschap Ennia N.V. 
(waarvan de naam in AEGON N.V. werd gewijzigd) 
in ruil voor nieuw uit te geven gewone en 
preferente aandelen AEGON N.V. Tevens werd de 
naam van Vereniging AGO gewijzigd in Vereniging 
AEGON. Op grond van de bepalingen uit de 
Fusieovereenkomst-1983 verkreeg de Vereniging 
een aanzienlijk (minderheids)belang in gewone 
aandelen alsmede alle preferente aandelen, 
waardoor een meerderheid van het stemrecht in 
AEGON N.V. werd verworven. Bovendien verkreeg 
de Vereniging bij genoemde overeenkomst het 
recht om in geval van verwatering van haar 
stemrecht door een aandelenemissie, nieuwe 
preferente aandelen te nemen om zodoende haar, 
door de bij de fusie betrokken partijen gewenste, 
meerderheidspositie te kunnen handhaven, de 
zogenaamde optierechtregeling.

In september 2002 sloot de Vereniging 
met AEGON N.V. een Herkapitalisatie 
Overeenkomst. Deze overeenkomst vormde 
de basis voor de verkoop door de Vereniging 
van 350.000.000 gewone aandelen AEGON 
N.V. tegen een nettoprijs van € 9,76 per stuk. 

Met een gedeelte van de verkoopopbrengst 
reduceerde de Vereniging haar schulden. Voor 
het resterende gedeelte van haar schuld sloot 
de Vereniging een nieuwe kredietfaciliteit met 
een bankenconsortium. Alle gewone aandelen 
AEGON N.V. in het bezit van de Vereniging en de 
inkomsten uit preferente aandelen AEGON N.V. 
werden tot zekerheid verstrekt ten behoeve van 
deze kredietfaciliteit. Het resterende deel van de 
verkoopopbrengst (€ 2.064.000.000) stortte de 
Vereniging als agio op haar preferente aandelen 
AEGON N.V. in het streven de economische 
waarde van de preferente aandelen gelijk te laten 
zijn aan die van de gewone aandelen.

Door deze transacties werd het belang van 
de Vereniging in de gewone aandelen AEGON 
N.V. teruggebracht van circa 37% tot circa 
12% en daalde haar economisch belang in de 
stemgerech tigde aandelen van AEGON N.V. tot 
circa 33%. Het stemrecht van de Vereniging 
daalde daarnaast van ongeveer 52% naar 
ongeveer 33%.
In voornoemde Herkapitalisatie Overeenkomst 
werd overeengekomen dat de optieregeling bleef 
bestaan tot dit lagere zeggenschapsniveau. 
Daarbij gaf de Vereniging tevens aan bereid te 
zijn om, afhankelijk van de implementatie van 
bepaalde wijzigingen in de corporate governance 
van AEGON N.V., in de nabije toekomst haar 
stemrecht in AEGON N.V. verder terug te brengen 
naar circa 23,6%, welk percentage overeenkomt 
met het door de Vereniging ingebrachte kapitaal.

Op 26 mei 2003 vond een statutenwijziging plaats 
waarmee deze reductie van stemrecht werd 
geformaliseerd. De relatie met AEGON N.V. werd 
als volgt gewijzigd:
•	 	De	door	de	Vereniging	gehouden	440.000.000	

preferente aandelen, elk met een nominale 
waarde van € 0,12 werden omgezet in 
211.680.000 nieuwe preferente aandelen A, 
elk met een nominale waarde van € 0,25 
en het gestorte kapitaal op de preferente 
aandelen werd verhoogd met € 120.000 tot 
€ 52.920.000. Het stemrecht verbonden aan 
de nieuwe preferente aandelen (de preferente 
aandelen A alsmede de preferente aandelen B 
krachtens de optieregeling als hierna 
omschreven) werd overeenkomstig aangepast 
tot 25/12 stemmen per preferent aandeel.

DOELsTELLING EN HIsTORIE
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•	 	Tussen	de	Vereniging	en	AEGON	N.V.	werd	
een stemrechtregeling preferente aandelen 
aangegaan, waarin is vastgelegd dat de 
Vereniging vrijwillig afziet van het uitbrengen 
van 25/12 stem per preferent aandeel A of 
B. De Vereniging is overeengekomen om in 
plaats daarvan slechts één stem per preferent 
aandeel uit te brengen, tenzij er sprake is van 
een bijzondere aanleiding, zoals de verwerving 
van een belang van 15% in AEGON N.V., een 
bod tot overname van aandelen AEGON N.V., 
of een voorstel tot samenvoeging door één 
(rechts)persoon of een groep (rechts)personen, 
hetzij individueel hetzij als groep, welk bod 
niet door de Raad van Commissarissen en 
de Raad van Bestuur van AEGON N.V. is 
goedgekeurd. Indien de Vereniging op basis 
van eigen oordeelsvorming meent dat zich een 
bijzondere aanleiding voordoet, zal de Vereniging 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van AEGON N.V. daarvan in kennis stellen en 
zich het recht voorbehouden per bijzondere 
aanleiding haar volledige stemrecht van 25/12 
stemmen per preferent aandeel gedurende een 
beperkte periode van maximaal zes maanden uit 
te oefenen.

•	 	De	Vereniging	en	AEGON	N.V.	hebben	
de optieregeling als vastgelegd in de 
Fusieovereenkomst-1983 gewijzigd. Krachtens 
de gewijzigde optieregeling heeft de Vereniging 
bij uitgifte van aandelen door AEGON N.V. een 
optierecht op een zodanig aantal preferente 
aandelen B dat verwatering van haar stemrecht 
beneden haar geldende stemrechtpercentage 
wordt voorkomen of gecorrigeerd. De preferente 
aandelen B zullen in dat geval worden uitgegeven 
tegen de nominale waarde (€ 0,25), tenzij een 
hogere uitgiftekoers wordt overeengekomen.

In de jaren 2003 tot en met 2007 heeft de 
Vereniging onder haar optierecht preferente 
aandelen B verworven tegen nominale waarde ter 
correctie van verwatering van stemrecht wegens 
het stockdividend en verkoop van ingekochte eigen 
aandelen door AEGON N.V.
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Ontwikkelingen in 2008

Uitoefening stem- en dividendrechten
Evenals in voorgaande jaren heeft de Vereniging 
in 2008 invulling gegeven aan de statutaire 
doelstelling door aandelen AEGON N.V. in haar 
bezit te houden en de daaraan verbonden rechten 
uit te oefenen, met name het stemrecht.

Het stemrecht werd - in overeenstemming met 
het besluit van de Algemene Ledenvergadering - 
uitgeoefend op de jaarlijkse Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van AEGON N.V. op 23 april 
2008.

Op grond van de bij bestuursbesluit gemaakte 
keuzen werd het slotdividend 2007 en het interim-
dividend 2008 ontvangen in contanten.

Relatie Vereniging en AEGON N.V.
Op 31 december 2008 werden door de 
Vereniging in totaal 171.974.055 gewone 
aandelen, 211.680.000 preferente aandelen A en 
35.170.000 preferente aandelen B gehouden.

Daarnaast houdt de Vereniging vanaf 1 december 
2008 750 miljoen Convertible Core Capital 
Securities (converteerbare schuldpapieren) die 
door AEGON N.V. bij de Vereniging zijn geplaatst 
tegen de uitgifteprijs van € 4 per stuk. Deze 
transactie kwam tot stand in het kader van een 
overeenkomst tussen de Nederlandse Staat, 
AEGON N.V. en de Vereniging, welke ten doel 
had om aan AEGON N.V. € 3.000.000.000 aan 
additioneel kernkapitaal te verstrekken. De Staat 
heeft hiertoe aan de Vereniging een lening van 
€ 3.000.000.000 verstrekt. Vereniging AEGON 
participeert in deze structuur in het kader van 
haar statutaire doelstellingen.

Terzake van deze structuur loopt de Vereniging geen 
financiële risico’s. Alle baten en lasten van deze 
structuur komen voor rekening van AEGON N.V.

Het onder normale omstandigheden door de 
Vereniging uit te oefenen stemrecht - berekend op 
basis van het aantal uitstaande stemgerechtigde 
aandelen (exclusief de door AEGON N.V. 
ingekochte eigen aandelen) - bedraagt per 31 
december 2008 ongeveer 23,73 % (was 23,11%). 
In het geval dat zich een ‘bijzondere aanleiding’ 

voordoet, zal het stemrecht van de Vereniging 
voor de duur van maximaal zes maanden worden 
uitgeoefend voor het totale aantal beschikbare 
stemmen, dat per 31 december 2008 ongeveer 
33,77% bedraagt.

Leden en Bestuur
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
bestond per 31 december 2008 uit achttien leden. 
Zestien van deze leden zijn onafhankelijk van 
AEGON N.V. Zij zijn niet als werknemer of als oud-
werknemer aan AEGON N.V. of een van de aan 
haar gelieerde groepsmaatschappijen verbonden 
of verbonden geweest en evenmin zijn zij lid of 
lid geweest van de Raad van Commissarissen of 
de Raad van Bestuur van AEGON N.V. De twee 
overige leden maken deel uit van de Raad van 
Bestuur van AEGON N.V.

Het Bestuur van de Vereniging AEGON telt zeven 
leden, waarvan vijf leden, inclusief de voorzitter 
en de vice-voorzitter, niet aan de AEGON Groep 
verbonden zijn of zijn geweest. De twee overige 
leden zijn tevens lid van de Raad van Bestuur van 
AEGON N.V. 
In het verslagjaar trad de heer Shepard als lid en 
bestuurslid af. Hij werd in deze hoedanigheden 
opgevolgd door de heer Wynaendts. De heer Van 
den Goorbergh werd benoemd tot voorzitter van 
het bestuur als opvolger van de heer Kohnstamm, 
die als lid van de Vereniging aanbleef. De heer 
Boll trad af als bestuurslid en werd herkozen 
als lid van de Vereniging. De heer Knapen werd 
herkozen als lid en trad toe tot het Bestuur. 
Mevrouw Krikke werd als lid herkozen, evenals 
mevrouw Lodders-Elfferich. De heer Spruijt trad 
toe tot het Bestuur. De heer Doek werd als lid 
gekozen. Ook mevrouw Bensing werd gekozen 
als lid maar zij trad in de loop van het jaar om 
persoonlijke redenen weer terug.

Bezoldiging
Voor hun werkzaamheden wordt aan bestuursleden 
een vaste vergoeding toegekend. De overige leden 
ontvangen een vaste vergoeding en presentiegeld. 
Alle vergoedingen worden door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld.
Leden ontvingen in 2008 een vergoeding van 
€ 7.000 per jaar en € 1.000 per bijgewoonde 
vergadering. De voorzitter van het Bestuur ontving 
over 2008 een vergoeding van € 28.500 en 

VERsLAG VAN HET BEsTUUR 
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de vice-voorzitter ontving een vergoeding van  
€ 23.000. Voor de overige bestuursleden bedroeg 
deze vergoeding € 20.000.
Voor additionele werkzaamheden als leden van de 
Stuurgroep Langer Gezond Leven, in het kader van 
de uitwerking van een studie naar toekomstige 
nevendoelstellingen voor de Vereniging, werd 
aan de heer Westerburgen een vergoeding van 
€ 8.000 en aan mevrouw Lodders en de heren 
Idenburg, Knapen en Pinedo een vergoeding van 
€ 5.000 ieder uitgekeerd.

Nevendoelstellingen
In 2007 is de Vereniging begonnen met een 
oriëntatie op de ontwikkeling van mogelijke 
nevendoelstellingen op de langere termijn, 
binnen het kader van de vigerende statutaire 
doelstellingen. De aandacht richt zich op 
ontwikkelingen en vraagstukken rond vergrijzing 
en gezond oud worden. In dit kader heeft de 
Vereniging zich als partner verbonden aan de 
Stichting ILC Zorg voor Later en ondersteunt zij 
de stichting financieel. In 2007 was hiermee een 
bedrag van € 125.000 gemoeid, en in 2008 
€ 100.000. De Stichting ILC Zorg voor Later 
stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar en 
het debat over de eerder genoemde onderwerpen. 
Met steun van de Vereniging kan zij meer inhoud 
geven aan deze rol.

Leyden Academy on Vitality and Ageing
In 2008 werd de studie van de Vereniging 
toegespitst op de mogelijkheden voor verbetering 
van het vitaal en gezond ouder worden. Deze 
studie mondde op 11 november 2008 uit in 
de start van de Leyden Academy on Vitality 
and Ageing (LAVA). LAVA is als initiatief van 
de Vereniging een samenwerking met het 
Leids Universitair Medisch Centrum en staat 
onder leiding van Prof. Dr. R.G.J. Westendorp, 
hoogleraar Ouderengeneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit Leiden.
LAVA stelt zich ten doel een bijdrage te leveren 
aan het vitaal en gezond ouder worden en wil 
zich daarbij concentreren op de medische en 
sociaal-medische aspecten van vergrijzing. 
LAVA doet dit onder meer door het aanbieden 
van deeltijdscholing voor managers in de 
gezondheidszorg, door het aanbieden van een 
voltijdse en internationale masteropleiding aan 
talentvolle jonge artsen, en door het entameren 

en stimuleren van onderzoek en de vertaling ervan 
in de medische en sociaal-medische praktijk.
De Vereniging acht het van belang om naast haar 
hoofddoelstelling, in de geest van haar oorsprong 
als behartiger van onderlinge solidariteit, op deze 
wijze een maatschappelijke bijdrage te leveren.

De Leyden Academy on Vitality and Ageing is 
een activiteit van de gelijknamige besloten 
vennootschap, waarvan Vereniging AEGON 
de enig aandeelhouder is. De directie van 
LAVA B.V. wordt gevormd door Prof. Dr. R.G.J. 
Westendorp (voorzitter) en Dr. J.J. Meij. De raad 
van commissarissen bestaat uit Dr. M.A. van den 
Goorbergh (voorzitter), Prof. Dr. P.J. Idenburg, Prof. 
Dr. H.P.M. Knapen en Mr. J.W.B. Westerburgen.
In 2008 werd door de Vereniging € 1.000.000 in 
de vorm van aandelenkapitaal aan LAVA B.V. ter 
beschikking gesteld.

Jaarrekening 2008
Op grond van het gehanteerde stelsel van 
waarderingsgrondslagen zijn de gewone aandelen 
AEGON N.V. van de Vereniging tegen marktwaarde 
op de balans opgenomen en de preferente 
aandelen en de Convertible Core Capital Securities 
tegen verkrijgingsprijs respectievelijk nominale 
waarde. Op 31 december 2008 bedroeg de waarde 
van het aandelenbezit, exclusief de Convertible 
Core Capital Securities, € 2.903.775.000 
(31 december 2007: € 4.204.759.000).
De in het boekjaar ontstane ongerealiseerde 
waardeverschillen worden verantwoord in de staat 
van baten en lasten. Op grond hiervan is over 
2008 een bedrag van € 1.300.984.000 ten laste 
van het resultaat gebracht. 
Het resultaat over 2008 bedroeg € 1.137.606.000 
negatief (2007: € 255.739.000 negatief). Het 
resultaat wordt in belangrijke mate beïnvloed door 
wijzigingen in de beurswaarde van de aandelen.

Het Bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering 
voor de jaarrekening 2008 goed te keuren 
alsmede het Bestuur décharge voor het in 2008 
gevoerde bestuur te verlenen.

‘s-Gravenhage, 23 maart 2009 

Namens het Bestuur,

Dr. W.M. van den Goorbergh, Voorzitter 
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BALANs OP 31 DECEMBER

(na verdeling van het saldo van baten en lasten) 

Vaste Activa  2008 2007

Financiële vaste activa
Participaties AEGON N.V. beursgenoteerd 778.182 2.079.166
Participaties AEGON N.V. niet beursgenoteerd 2.125.593 2.125.593
Convertible Core Capital Securities AEGON N.V.* 3.000.000 -
Deelneming Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. 862 -

 5.904.637 4.204.759

Vlottende Activa

Vorderingen en overlopende activa 125.461 118.741
Liquide middelen 57 230

 125.518 118.971

Totaal Activa 6.030.155 4.323.730

Eigen Vermogen 1.856.662 2.994.268

Langlopende schulden
Kredietfaciliteit bankenconsortium 1.118.134 1.327.472
Senior Loan Staat der Nederlanden* 3.000.000 -
 4.118.134 1.327.472

Kortlopende schulden 55.359 1.990

Totaal Passiva 6.030.155 4.323.730

In duizenden euro’s

*  De door AEGON N.V. uitgegeven ‘Convertible Core Capital Securities’ zijn als actief opgenomen tegenover de ‘Senior Loan’ verstrekt door de 
Staat der Nederlanden. Deze financiële instrumenten houden verband met de versterking van het kernkapitaal van AEGON N.V. door de Staat der 
Nederlanden. Vereniging AEGON loopt, voor wat betreft deze financiële instrumenten, geen risico’s omdat alle economische voordelen en risico’s 
daarvan bij AEGON N.V. en de Staat der Nederlanden liggen.  
Vanwege het unieke karakter van de transactie en omwille van het inzicht in de structuur en de juridische positie van Vereniging AEGON zijn de 
twee financiële instrumenten op de balans van Vereniging AEGON tegen nominale waarde opgenomen.
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sTAAT VAN BATEN EN LAsTEN

 

Baten* 2008 2007

Dividend gewone aandelen 106.624 104.904
Dividend preferente aandelen 122.221 111.544

Totaal Baten 228.845 216.448

Lasten

Ongerealiseerd verlies op gewone aandelen 1.300.984 404.139
Financiële lasten 64.475 67.177
Kosten 854 871

Totaal Lasten 1.366.313 472.187

Resultaat deelneming -138 -

Resultaat - 1.137.606 - 255.739

In duizenden euro’s

*  Vereniging AEGON loopt geen financiële risico’s voor wat betreft de door AEGON N.V. uitgegeven ‘Convertible Core Capital Securities’ en de ‘Senior 
Loan’ verstrekt door de Staat der Nederlanden. Omdat alle economische  voordelen en risico’s van deze financiële instrumenten bij AEGON N.V. en de 
Staat der Nederlanden liggen, worden  vanwege het unieke karakter van de transactie en omwille van het inzicht in de structuur en de juridische  positie 
van Vereniging AEGON de voor- en nadelen in de staat van baten en lasten  opgenomen. Gezien het bijzondere karakter geschiedt dit op het moment 
dat de betalingen door  AEGON N.V. aan de Staat der Nederlanden daadwerkelijk zijn verricht. In 2008 zijn geen bedragen in de staat van baten en 
lasten begrepen.
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KAssTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele en beleggingsactiviteiten 2008 2007

Ontvangen dividend gewone aandelen 106.624 104.904
Ontvangen dividend preferente aandelen 111.544 84.916
Storting op preferente aandelen AEGON N.V. - - 1.470
Storting op aandelen Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. - 1.000 -
Dividendbelasting - 10.318
Ontvangen interest 122 225
Betaalde financiële lasten - 8.157 - 71.480
Betaalde kosten - 769 - 876

 208.364 126.537

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen van kredietfaciliteit - 209.337 -126.379
Deposito’s Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. 800 -

 - 208.537 - 126.379

Mutaties in liquide middelen - 173 158 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Onder de kasstroom uit financierings-
activiteiten is een kredietfaciliteit opgenomen waarvan de hoofdsom periodiek opnieuw wordt vastgesteld. 
Deze is mede afhankelijk van de waarde van het onderpand. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt 
verwezen naar de volgende pagina’s.

In duizenden euro’s



JAARREKENING 2008

14

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven

Inleiding
Over het op de 247 miljoen preferente aandelen AEGON N.V. gemiddeld gestorte kapitaal wordt, voor zover 
het resultaat door de Raad van Commissarissen van AEGON N.V. niet is bestemd voor de versterking van 
het eigen vermogen of vorming van reserves, een jaarlijks dividend betaald. Dit dividend is gelijk aan de 

“European Central Bank refinancing rate” op de eerste beursdag van Euronext Amsterdam van het boekjaar 
verhoogd met 1,75 procentpunt. Het dividend op de preferente aandelen over het huidige boekjaar is vast-
gesteld op 5,75% (voorgaand jaar 5,25%). 

Op 31 december 2008 houdt Vereniging AEGON 172 miljoen gewone aandelen AEGON N.V.

De financiële vaste activa van Vereniging AEGON, exclusief de Convertible Core Capital Securities AEGON 
N.V., hebben een waarde van ongeveer € 2.900.000.000 (waarbij de gewone aandelen gewaardeerd zijn 
tegen de slotkoers op Euronext Amsterdam op 31 december 2008 van € 4,525). Daartegenover heeft 
Vereniging AEGON een schuld van € 1.100.000.000 waarvoor kredietfaciliteiten tot 15 september 2010 
zijn overeengekomen.



VERENIGING AEGON

15

Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders vermeld zijn de posten van de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Participaties AEGON N.V. beursgenoteerd 
Deze post betreft de participatie in gewone aandelen AEGON N.V. De gewone aandelen zijn gewaardeerd 
tegen marktwaarde. 
Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden in de rekening van baten en lasten verantwoord. 
Ingeval van een dividend in aandelen wordt een bedrag ter grootte van de opbrengstwaarde toegevoegd 
aan de participatie en ten gunste van het resultaat gebracht. Terstond wordt een gelijk aantal aandelen 
verkocht en wordt het verschil tussen de opbrengstwaarde en de gemiddelde kostprijs van de aandelen als 
gerealiseerd resultaat verwerkt in de staat van baten en lasten.

De beurswaarde van de gewone aandelen bedraagt per 31 december 2008 € 778.182.000 (€ 4,525 per 
aandeel). Op 31 december 2007 bedroeg de beurswaarde € 2.079.166.000 (€ 12,09 per aandeel). 
De kostprijs van de gewone aandelen bedraagt ultimo 2008 € 2.437.324.000 (€ 14,17 per aandeel).

Mutatieoverzicht gewone aandelen:

  2008  2007

 Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Stand per 1 januari 171.974.055 2.097.166 171.974.055 2.483.305
Koersverschillen, gerealiseerd en 
ongerealiseerd - - 1.300.984 - - 404.139

stand per 31 december 171.974.055 778.182 171.974.055 2.079.166

TOELICHTING OP DE BALANs

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven
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Participaties AEGON N.V. niet beursgenoteerd
Deze post betreft de participatie in preferente aandelen AEGON N.V. De preferente aandelen zijn gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs. Over het op de preferente aandelen gestorte bedrag wordt een dividend verwacht, 
waarvan het percentage op jaarbasis gelijk is aan het door de Europese Centrale Bank vastgestelde rente-
percentage voor herfinancieringstransacties, verhoogd met 1,75 procentpunt, een en ander zoals geldend op 
de eerste beursdag van Euronext Amsterdam van het boekjaar, waarover het dividend wordt uitgekeerd. Over 
2008 zal een dividend van 5,75% worden uitgekeerd (2007: 5,25%). Dit verwachte dividend is opgenomen 
onder overlopende activa.

Mutatieoverzicht preferente aandelen:

  2008  2007

 Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Stand per 1 januari 246.850.000 2.125.593 240.970.000 2.124.123
Aankopen  - - 5.880.000 1.470

stand per 31 december 246.850.000 2.125.593 246.850.000 2.125.593

Dit betreft:

  2008  2007

 Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Preferente aandelen A 211.680.000 2.116.800 211.680.000 2.116.800
Preferente aandelen B  35.170.000 8.793 35.170.000 8.793

stand per 31 december 246.850.000 2.125.593 246.850.000 2.125.593

Op de preferente aandelen A en B is de nominale waarde gestort, daarenboven is op de preferente aandelen A 
nog een agio gestort. De rechten verbonden aan de preferente aandelen A en B zijn evenwel gelijk.
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Convertible Core Capital securities AEGON N.V. 
Deze post betreft 750 miljoen converteerbare schuldpapieren die door AEGON N.V. zijn geplaatst bij  
Vereniging AEGON tegen de uitgifteprijs van € 4 per stuk.

Mutatieoverzicht Convertible Core Capital Securities:

    2008

   Aantal Bedrag

Stand per 1 januari   - -
Geplaatst en volgestort    750.000.000 3.000.000

stand per 31 december    750.000.000 3.000.000

De converteerbare schuldpapieren houden verband met de versterking van het kernkapitaal van AEGON 
N.V. door de Staat der Nederlanden. Vereniging AEGON participeert in deze transactie in het kader van haar 
statutaire  doelstelling om op evenwichtige wijze de directe en indirecte belangen van AEGON N.V. te behartigen . 
Vereniging AEGON vervult daarbij feitelijk de rol van agent.

De Vereniging loopt dan ook geen risico’s, omdat aflossingen en interestbetalingen van de converteerbare 
schuldpapieren uit hoofde van de met de Staat der Nederlanden afgesloten Senior Loan direct toekomen 
aan de Staat der Nederlanden en Vereniging AEGON geen verplichtingen tegenover de Staat der Nederlanden  
heeft als AEGON N.V. tekort zou schieten in het betalen van aflossingen en/of interest. Rechtstreekse 
afwikkeling tussen AEGON N.V. en de Staat der Nederlanden vindt ook plaats bij de omwisseling van de 
converteerbare schuldpapieren in gewone aandelen AEGON N.V. Alle economische voordelen en risico’s van 
dit financiële instrument zijn derhalve voor rekening en risico van AEGON N.V. en de Staat der Nederlanden. 
Vereniging AEGON mag de converteerbare schuldpapieren niet aan een derde partij overdragen zonder voor-
afgaande toestemming van AEGON N.V. en de Staat der Nederlanden.

Vanwege het unieke karakter van de transactie en omwille van het inzicht in de structuur en juridische 
positie  van Vereniging AEGON zijn de converteerbare schuldpapieren op de balans van Vereniging AEGON 
 tegen nominale waarde opgenomen. De Vereniging wijkt hierbij af van de Richtlijnen voor de Jaarverslag-
geving omwille van het inzicht.

De looptijd van de converteerbare schuldpapieren is eeuwigdurend. AEGON N.V. is over de converteerbare 
schuldpapieren interest verschuldigd indien AEGON N.V. dividend op gewone aandelen uitbetaalt. AEGON N.V. 
heeft het recht de converteerbare schuldpapieren af te lossen en vanaf 1 december 2011 het recht de  
converteerbare schuldpapieren in een ruilverhouding 1:1 om te wisselen tegen gewone aandelen AEGON N.V.
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Deelneming Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V.
De 100% deelneming Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V., gevestigd in Leiden, is gewaardeerd 
tegen netto vermogenswaarde.

    2008

Balans per 1 januari    -
Volstorting geplaatst aandelenkapitaal    1.000
Resultaat deelneming 2008    - 138

Balans per 31 december    862

In 2008 heeft Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. haar activiteiten gestart. De activiteiten 
worden uitgeoefend in het kader van de nevendoelstellingen van Vereniging AEGON die zich richten op 
ontwikkelingen en vraagstukken rond vergrijzing en gezond oud worden.

Vorderingen en overlopende activa   2008 2007

Verwacht preferent dividend   122.221 111.544
Te vorderen en vooruitbetaalde rente swaps   3.240 7.197

   125.461 118.741

Eigen Vermogen   2008 2007

Balans per 1 januari   2.994.268 3.250.007
Resultaat boekjaar   -1.137.606 -255.739

Balans per 31 december   1.856.662 2.994.268
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Langlopende schulden   2008 2007

Schulden uit kredietfaciliteit   1.118.134 1.327.472

De Vereniging AEGON heeft een kredietfaciliteit afgesloten bij een syndicaat van banken onder leiding van 
ABN AMRO Bank N.V. Deze kredietfaciliteit bestaat uit een “Equity Repurchase Facility” (Repo faciliteit) en 
een “Revolving Repo Back-up Facility” (Back-up faciliteit). Beide faciliteiten eindigen 15 september 2010. 
Onder de Repo faciliteit kan de Vereniging voor maximaal € 1.350.000.000 (gezekerd met de gewone 
aandelen AEGON N.V.) transacties aangaan met het bankensyndicaat. Daarnaast heeft de Vereniging 
de beschikking over een Back-up faciliteit die aangesproken kan worden wanneer de contractueel 
overeengekomen waardedekking op basis van de gewone aandelen onvoldoende is. De overeengekomen 
vergoeding voor de faciliteiten is gebaseerd op Euribor tarieven verhoogd met een renteopslag.

Alle gewone aandelen AEGON N.V. en de inkomsten uit preferente aandelen AEGON N.V. zijn tot zekerheid 
verbonden ten behoeve van deze kredietfaciliteiten. Ultimo boekjaar 2008 waren alle gewone aandelen 
AEGON N.V. tot zekerheid ondergezet voor de Repo faciliteit. 

Vereniging AEGON heeft ten behoeve van het afdekken van renterisico’s een derivaten-contract afgesloten.  
Op 31 december 2008 was voor een totaal van € 1.200.000.000 (nominale waarde) rentederivaten 
opgenomen welke per die datum voor de Vereniging een negatieve marktwaarde vertegenwoordigden van  
€ 111.000 (31 december 2007 positief € 94.000). De opgebouwde renteverplichtingen van deze contracten 
zijn opgenomen onder de posten te vorderen en vooruitbetaalde rente swaps en te betalen rente swap.

   2008 2007

senior Loan staat der Nederlanden   3.000.000 -

De Staat der Nederlanden heeft, in verband met de versterking van het kernkapitaal van AEGON N.V., aan 
Vereniging AEGON een Senior Loan verstrekt ter financiering van de converteerbare schuldpapieren. De 
voorwaarden van de Senior Loan zijn gespiegeld aan de voorwaarden van de converteerbare schuldpapieren. 
Zie hiervoor de toelichting ‘Convertible Core Capital Securities’. Voor de Senior Loan houdt dit onder andere 
in dat voor de aflossingsverplichtingen en interestbetalingen dezelfde voorwaarden en condities gelden als 
die voor de converteerbare schuldpapieren en dat er nooit meer aan aflossing of rente aan de Staat der 
Nederlanden behoeft te worden betaald dan aan rente en aflossing op de converteerbare schuldpapieren 
van AEGON N.V. wordt ontvangen. Betalingen moet AEGON N.V. dan ook rechtstreeks aan de Staat der 
Nederlanden verrichten. De Senior Loan wordt evenals de converteerbare schuldpapieren tegen nominale 
waarde opgenomen. Vereniging AEGON wijkt hiermee af van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving omwille 
van het inzicht.

In het kader van de Senior Loan is de Vereniging verplicht haar volledige (indien nodig haar bijzondere) 
stemrecht op elke aandeelhoudersvergadering van AEGON N.V. op zodanige wijze uit te oefenen dat 
volledig recht wordt gedaan aan de uitvoering van alle verplichtingen of handelingen zoals vereist in de 
overeenkomsten met de Staat der Nederlanden en AEGON N.V.

De looptijd van de lening is eeuwigdurend. Vereniging AEGON kan de lening aflossen door het overdragen 
van de converteerbare schuldpapieren aan de Staat der Nederlanden. Tot zekerheid van de verplichtingen 
van de Vereniging aan de Staat der Nederlanden heeft Vereniging AEGON de converteerbare schuldpapieren 
aan de Staat der Nederlanden verpand.
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Kortlopende schulden   2008 2007

Deposito’s Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V.   800 -
Te betalen rente swap   52.030 -
Lopende interest   700 535
Provisies syndicaat van banken   1.691 1.404
Overig   138 51

   55.359 1.990



VERENIGING AEGON

21

TOELICHTING OP DE sTAAT VAN BATEN EN LAsTEN

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven

In de staat van baten en lasten worden de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten verantwoord.

Dividend gewone aandelen
Het dividend op gewone aandelen betreft het in het boekjaar ontvangen dividend. Ingeval van een dividend 
in aandelen is op het moment van uitkering de opbrengstwaarde van deze aandelen ten gunste van het 
resultaat gebracht.

Dividend preferente aandelen
Het dividend op de preferente aandelen bestaat uit het door de Europese Centrale Bank vastgestelde 
rentepercentage voor herfinancieringstransacties geldend op de eerste beursdag van Euronext Amsterdam 
van het boekjaar waarover het dividend wordt uitgekeerd, te verhogen met 1,75 procentpunt. Voor 2008 
is dit 5,75% (2007: 5,25%). Het dividend wordt toegerekend aan het verslagjaar waarover het wordt 
uitgekeerd.

Ongerealiseerd resultaat op gewone aandelen
Het ongerealiseerde verlies op gewone aandelen betreft de daling van de marktwaarde van de gewone 
aandelen AEGON N.V. in het boekjaar.

Financiële lasten
De financiële lasten zijn als volgt te specificeren:

   2008 2007

Interestlasten   56.775 59.290
Provisie financiële instellingen   7.832 8.112
Overige rentebaten   - 132 - 225

   64.475 67.177
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Convertible Core Capital securities AEGON N.V. en senior Loan staat der Nederlanden
Hoewel Vereniging AEGON geen financiële risico’s loopt voor wat betreft de door AEGON N.V. uitgegeven 
‘Convertible Core Capital Securities’ en de ‘Senior Loan’ verstrekt door de Staat der Nederlanden omdat 
alle economische voordelen en risico’s van deze financiële instrumenten bij AEGON N.V. en de Staat der 
Nederlanden liggen, worden vanwege het unieke karakter van de transactie en omwille van het inzicht 
in de structuur en juridische positie van Vereniging AEGON de voor- en nadelen in de staat van baten 
en lasten opgenomen. Vereniging AEGON wijkt hiermee af van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
omwille van het inzicht. Gezien het bijzondere karakter geschiedt de verwerking van de rechtstreekse 
betalingen door AEGON N.V. aan de Staat der Nederlanden in de staat van baten en lasten op het moment 
dat de feitelijke betalingen zijn verricht.

Kosten
In de kosten is begrepen het in het boekjaar als bezoldiging ten laste van de Vereniging gekomen bedrag 
voor de leden van het Bestuur, als bedoeld in artikel 383 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zijnde 
€ 161.000 (2007: € 160.000).

In het kader van begeleiding van de start en bewaking van de activiteiten van Leyden Academy on Vitality and 
Ageing B.V. werd aan bestuursleden aanvullend een totaalbedrag van € 13.000 uitgekeerd. Ten behoeve van 
de begeleiding en bewaking is, afgezien van de vergoeding aan bestuursleden (€ 13.000), aan leden van de 
Vereniging een vergoeding van € 15.000 uitgekeerd.
De overige kosten in het kader van de nevendoelstellingen bedroegen € 105.000. Hierin is een bijdrage 
aan Stichting ILC Zorg voor Later begrepen van € 100.000.

De reis- en verblijfkosten van bedrijfsbezoeken bedroegen € 44.000. Advieskosten beliepen een bedrag 
van € 100.000. Zij bestonden nagenoeg geheel uit externe kosten voor de start van Leyden Academy 
on Vitality and Ageing B.V. en voor contractonderhandelingen over de Senior Loan van de Staat der 
Nederlanden.

Voor nadere informatie over AEGON N.V. wordt verwezen naar de jaarrekening 2008 van AEGON N.V.

‘s-Gravenhage, 23 maart 2009

Het Bestuur

Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter 
Mr. J.W.B. Westerburgen, vice-voorzitter 
Prof. Dr. P.J. Idenburg 
Prof. Dr. H.P.M. Knapen 
Drs. Ing. H.P. Spruijt 
Drs. J.B.M. Streppel 
Ir. A.R. Wynaendts 
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ACCOUNTANTsVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2008 van Vereniging AEGON te Den Haag bestaande uit de balans per 31 
december 2008 en de staat van baten en lasten over 2008 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Vereniging AEGON is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het 
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken 
van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig 
te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is 
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 
van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 
van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 
die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem 
van Vereniging AEGON. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van 
de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het 
bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Vereniging AEGON per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 
artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 23 maart 2009

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. H. Hollander RA




