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Inleiding
Aegon Levensverzekering N.V. (hierna: Aegon) voert verschillende
pensioenregelingen uit. Deze regelingen verschillen van elkaar. Zo sterk
zelfs dat we verschillende beleggingsbeginselen hebben voor deze
regelingen. De verklaring die u nu voor u heeft, hoort bij het Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen.
Veel werknemers bouwen via hun werkgever een pensioenkapitaal op. Als
de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, komt dit pensioenkapitaal vrij. De
werknemer koopt hiervan een levenslange pensioenuitkering.
Bij Aegon kan de werknemer kiezen tussen een vast pensioen en een variabel
pensioen. Het variabele pensioen van Aegon heet het Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen. De hoogte van dit pensioen verandert één keer per jaar.
Het pensioen hangt namelijk af van het rendement op de beleggingen, de
ontwikkeling van de marktrente en gemiddelde levensverwachting. Ook voor
het partnerpensioen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunnen de klant
en zijn of haar partner kiezen tussen een vast partnerpensioen en een variabel
partnerpensioen. De partner mag ook afstand doen van het partnerpensioen.
Het pensioen van de klant gaat hierdoor omhoog.
Aegon is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid
is belangrijk voor klanten. Want wij beleggen voor hun rekening en risico. De
waarde van de beleggingen bepaalt uiteindelijk voor een belangrijk deel de
hoogte van het pensioen.
In dit document leest u wat de uitgangspunten zijn van het beleggingsbeleid
voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen.
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Missie, visie en strategie
Missie
Klanten een zo hoog mogelijk pensioen bieden na inflatie en binnen prudente risicotoleranties, zodat ze
levenslange financiële zekerheid kunnen opbouwen.

Visie
We beleggen de kapitalen van klanten volgens een strategische beleggingsmix. Die mix is zo samengesteld
dat er een optimale combinatie van rendement en risico ontstaat, passend bij de risicohouding, risicocapaciteit,
beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon van de klant.
We communiceren op transparante en effectieve wijze over het beleggingsbeleid, de toekomstige verwachtingen
en de resultaten uit het verleden.

Strategie
• We beleggen voor de klant volgens een risicoprofiel dat hij vaststelt via eenvoudige en begrijpelijke vragen.
• We stellen de klant periodiek op de hoogte van de resultaten. Dat doen we binnen de context van de
doelstellingen en het risicoprofiel van de klant. Daarmee heeft de klant voortdurend inzicht in de beleggingen,
de risico’s, de kosten en de rendementen.

Verdeling van de
verantwoordelijkheden
Het beleggingsbeleid is allereerst de verantwoordelijkheid van de directie van Aegon. Zij wordt hierbij ondersteund
door een eigen beleggingscommissie. Aegon belegt via beleggingsfondsen. Deze worden door Aegon Asset
Management beheerd. De administratie van de beleggingen wordt door Aegon zelf gedaan.
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We beleggen voor een zo goed
mogelijk pensioen voor de klant
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Profielen
Het Aegon Uitkerend Beleggingsprofiel kent drie risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief. Daarnaast
is er een zeer defensief risicoprofiel. Dat profiel is beschikbaar als de omstandigheden van de klant tijdens de
looptijd zodanig veranderen dat het risico zo veel mogelijk moet worden beperkt.
De aanvrager doorloopt een offerteproces. Dat proces kan leiden tot de keuze voor een Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen. Aegon stelt daarbij vast welk risicoprofiel het meest passend is.
Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen kent ook vier beleggingsprofielen, eveneens zeer defensief, defensief,
neutraal en offensief genoemd. Deze sluiten aan op de gelijknamige risicoprofielen. Is het risicoprofiel van de
klant vastgesteld? Dan zorgt Aegon er met het bijbehorende beleggingsprofiel voor dat het risico en rendement
van zijn beleggingen passen bij dit risicoprofiel.
De verhouding tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden blijft voor alle leeftijden gelijk binnen een
beleggingsprofiel. In de uitkeringsfase is er namelijk geen reden om het risico af te bouwen naarmate de klant
ouder wordt. Wel wordt de gevoeligheid voor wijzigingen in de rente verder verkleind naarmate de leeftijd van
de klant stijgt. Dat gebeurt totdat de kleinst mogelijke gevoeligheid is bereikt. Hierdoor wordt de gevoeligheid
van de uitkering voor de marktrente lager naarmate de leeftijd toeneemt. De leeftijd van de klant is bepalend
voor de mate waarin het renterisico wordt afgedekt. Maar binnen de vastrentende waarden wordt de looptijd
verlaagd om de afdekking van het renterisico zo dicht mogelijk bij de 100 procent te brengen.
Het kan natuurlijk zo zijn dat de klant na verloop van tijd meer of juist minder risico wil of kan nemen. Hierin
voorziet het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. De klant kan zijn risicoprofiel namelijk opnieuw vaststellen.
Blijkt dat hier een ander beleggingsprofiel bij past? Dan zet Aegon de klant over naar dat nieuwe profiel. Dat
gebeurt op 1 januari van het volgende jaar.
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Verhouding tussen de
beleggingscategorieën
Uitgangspunt van het beleggingsbeleid
Een zo goed mogelijk pensioen voor de klant. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het beleggingsbeleid voor dit
pensioen. We maken daarbij een passende afweging tussen rendement en risico. Met het woord risico bedoelen we hier niet
het beleggingsrisico maar het risico van een dalende pensioenuitkering1. Rendement is in deze context de mate waarin de
pensioenuitkering jaarlijks stijgt of daalt.

Beleggingsanalyse
Aegon voert ieder jaar een beleggingsanalyse uit. Daarbij streven we naar een zodanige verhouding tussen de
beleggingscategorieën dat er een optimale verhouding ontstaat tussen het risico en de verwachte pensioenuitkering.
Beleggingscategorieën zijn bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Iedere beleggingscategorie heeft specifieke risico’s en
verwachte rendementen. Dit kan resulteren in een aanpassing binnen het beleggingsprofiel en dus de daadwerkelijke
beleggingen van de klant.
In de analyse wordt voor ieder risicoprofiel een groot aantal mogelijke economische scenario’s doorgerekend. Ook worden
diverse beleggingsmogelijkheden beoordeeld. Vervolgens kiezen we het beleggingsprofiel met de beste verhouding tussen
het risico en de verwachte pensioenuitkering. We houden daarbij rekening met de risicohouding van klanten in dat specifieke
risicoprofiel.
Uit de beleggingsanalyse volgt een verdeling over de verschillende beleggingscategorieën. Die verdeling is vooral gericht op:
• Het rendement op zakelijke waarden op de lange termijn
• Het rendement op vastrentende waarden op de lange termijn
• De invloed van de rente op de pensioenuitkeringen (en daarmee de afdekking van het renterisico)
In de grafieken op de volgende pagina staan de beleggingscategorieën weergegeven voor een zeer defensief, een defensief,
een neutraal en een offensief beleggingsprofiel.

Renterisico
Het woord renterisico viel hierboven al even. Maar wat is dat nu precies? Als de marktrente stijgt, daalt de waarde van
vastrentende waarden. Tegelijkertijd kan voor iedere euro pensioenkapitaal meer pensioenuitkering worden uitbetaald.
Wanneer deze twee bewegingen niet exact hetzelfde effect op de pensioenuitkering hebben, is er sprake van een renterisico.
Het is mogelijk om dit renterisico af te dekken. Daarbij wordt de invloed van de rente op de pensioenuitkering en op de
waarde van de beleggingen in samenhang bepaald en geoptimaliseerd. De verwachte resterende levensduur van de klant
bepaalt met welke rentes rekening moet worden gehouden. De mate van het afdekken van het renterisico noemen we de
rentehedge. Met andere woorden: dit is het percentage van het renterisico dat wordt afgedekt. De mate van afdekking is
een streefgetal. In de praktijk zal de werkelijke afdekking altijd wat afwijken.
1. Het verschil tussen het beleggingsrisico en het risico van een lagere pensioenuitkering heeft vooral te maken met de marktrente. De stand van de marktrente bepaalt mede
welke pensioenuitkering mogelijk is bij een hoeveelheid beschikbaar kapitaal.
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Hieronder ziet u de beleggingsprofielen die voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen worden gebruikt. Op de
horizontale as staat de leeftijd van de klant. Op de verticale as staan het percentage zakelijke waarden, het percentage
vastrentende waarden en de hoogte van de rentehedge.
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De beleggingsbeginselen
In het vorige hoofdstuk werd al genoemd dat een zo goed mogelijk pensioen voor de klant het belangrijkste uitgangspunt
van het beleggingsbeleid is. Om dit te bereiken, kent het beleggingsbeleid van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen een
aantal aanvullende uitgangspunten. Die uitgangspunten gaan over:
• Beleggen en de pensioenuitkering
• Opbouw van de beleggingen
• Spreiding van de beleggingen
• Balans tussen pensioenuitkering en risico
• Onze beleggingsstijl
• Beperken van het renterisico
• Uitvoering van de beleggingen
• Verantwoord beleggen
• De verantwoordelijkheid van de fondsbeheerder

Beleggen en de pensioenuitkering
Beleggen is niet zonder risico. Risico betekent dat de waarde van de beleggingen kan variëren. Toch levert beleggen op de
lange termijn naar verwachting meer op dan sparen. Voor een hoger gemiddeld rendement op de lange termijn is het nemen
van meer beleggingsrisico’s onvermijdelijk.
Bij beleggen gaat het erom de juiste balans te vinden tussen rendement en risico. In het algemeen geldt dat een bepaalde
mate van risico moet worden geaccepteerd om met beleggingen een hoger gemiddeld rendement te bereiken. Ook al is het
gemiddelde rendement in het algemeen hoger, de opbrengsten per jaar verschillen meer.
Klanten met een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen hebben aangegeven een bepaald risico te kunnen en willen
accepteren. Maar natuurlijk is het wenselijk dit risico zo klein mogelijk te houden bij een gemiddeld zo hoog mogelijk
rendement. Er is een spanningsveld tussen de beleggingstermijnen waarnaar gekeken moet worden. Enerzijds zal een deel
van het beschikbare kapitaal over een lange periode belegd zijn, anderzijds dient er iedere maand geld beschikbaar te zijn
voor de pensioenuitkeringen. Deze langere periode wordt benut om het risico te verkleinen.
Het risicoprofiel van de klant bepaalt mede wat voor hem de juiste verhouding is tussen risico en rendement. Afhankelijk van
dit profiel wordt er in het beleggingsprofiel wat meer risico geaccepteerd om de kans op een zo hoog mogelijk gemiddeld
rendement te vergroten. Of wordt er juist een wat lager gemiddeld rendement geaccepteerd om het risico op sterk
schommelende uitkeringen te verkleinen.
Elk beleggingsprofiel bestaat uit een door ons vastgestelde combinatie van beleggingscategorieën. En elk beleggingsprofiel
heeft zijn eigen rendements- en risicokenmerken. Het doel van de beleggingen is het kunnen doen van een levenslange
pensioenuitkering aan de klant. Dat de hoogte van deze uitkering kan en zal fluctueren is inherent aan deze vorm van
pensioen. Bij het vaststellen van de balans tussen rendement en risico houden wij steeds rekening met dit doel.
Met ons beleggingsbeleid willen we de klant een zo groot mogelijke kans geven op een goed pensioen. Daarbij gaan we ook
uit van de prudent person-regel. Dit betekent dat we altijd in het belang van de klant beleggen. Het betekent onder andere
dat we de veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en het rendement van de beleggingen zo goed mogelijk nastreven.
Verklaring inzake de beleggingsbeginselen
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Opbouw van de beleggingen
De beleggingen voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen zijn opgebouwd uit twee lagen:
1. Beleggingsfondsen die beleggen in zakelijke waarden, vastrentende waarden en producten die het renterisico verkleinen.
2. Binnen ieder fonds een verdeling over specifieke categorieën beleggingen, zoals aandelen, vastgoed, staatsobligaties,
bedrijfsobligaties en obligaties in opkomende markten.
De verhouding waarin belegd wordt in de beleggingsfondsen is afhankelijk van het beleggingsprofiel en de leeftijd van
de klant. Deze verhouding kan hierdoor per jaar verschillen. De verhouding tussen de onderlinge categorieën binnen de
beleggingsfondsen wordt door onze vermogensbeheerder zo veel mogelijk constant gehouden.
Marktontwikkelingen zorgen ervoor dat deze verhoudingen veranderen. Geven aandelen in een bepaalde periode
bijvoorbeeld een hoger rendement dan obligaties? Dan neemt het relatieve belang van aandelen in de portefeuille
toe en dat van obligaties af. Het terugbrengen van de onderlinge verhoudingen tot de gewenste verhoudingen wordt
rebalancing genoemd. Dit wordt in beide lagen van de beleggingen gedaan. Binnen de beleggingsfondsen zorgt onze
vermogensbeheerder voor de rebalancing. Tussen de beleggingsfondsen wordt dit door Aegon gedaan. Wanneer in dit
document over rebalancing wordt gesproken, bedoelen we hiermee het proces van Aegon.

Spreiding van de beleggingen
Verschillende soorten beleggingen hebben verschillende verwachte rendementen en verschillende risico’s. Regelmatig komt
het voor dat als de waarde van de ene soort daalt, die van een andere soort juist stijgt. En andersom. Door de beleggingen
te spreiden zijn de schommelingen in de totale portefeuille vaak lager dan in de afzonderlijke deelportefeuilles.
Aegon gebruikt een gespreide beleggingsportefeuille. Door op een slimme manier gespreid te beleggen, is een hoger
verwacht rendement mogelijk met een zo laag mogelijk risico.
Tegelijkertijd heeft deze spreiding ook grenzen. Voordat er wordt belegd, voert Aegon onderzoek uit naar de toegevoegde
waarde van de verschillende beleggingscategorieën. Bij de uiteindelijke beleggingskeuze maken we een zorgvuldige
afweging tussen rendement, risico, complexiteit, uit te keren pensioenen en kosten.

Balans tussen pensioenuitkering en risico
We nemen alleen risico bij beleggen als we verwachten dat dit risico wordt beloond. Daarom moet het te verwachten
beleggingsrendement realistisch zijn. Ook moet het rendement voldoende compenseren voor het (aanvullende) risico dat
wordt gelopen. Het opgebouwde kapitaal wordt mede bepaald door de ontwikkeling in de marktrente. Daarnaast bepaalt de
marktrente hoeveel pensioenuitkering kan worden aangekocht voor het opgebouwde kapitaal. Verderop leest u hoe we het
renterisico beperken.
We hebben voor elk risicoprofiel een beleggingsprofiel dat is samengesteld uit beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen
zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in pensioenbeleggingen.
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Onze beleggingsstijl
Binnen de beleggingsfondsen gebruiken we de beleggingsstijl actief beleggen. Bij actief beleggen streven we actief naar
een beter rendement dan de benchmark (bijvoorbeeld de AEX). Dit kan een hoger rendement zijn, een lager risico of een
andere passende invulling. Met een benchmark wordt een onafhankelijk vastgestelde theoretische beleggingsportefeuille
bedoeld die representatief is voor een bepaalde vorm van beleggen. Zo is de AEX bijvoorbeeld representatief voor
Nederlandse aandelen. We vergelijken het resultaat van de portefeuille met de benchmark. Actief beleggen kan leiden tot
hogere kosten en een ander risico.
Actief beleggen staat tegenover passief beleggen. Bij passief beleggen wordt zo veel mogelijk een index gevolgd. Dit leidt in
het algemeen tot een iets lager rendement dan de index en iets lagere kosten dan bij actief beleggen.

Beperken van het renterisico
Bij beleggen zonder pensioendoelstelling zijn het rendement en het risico de relevante maatstaven. Bij beleggen met
pensioendoelstelling is niet het te bereiken kapitaal van belang, maar de pensioenuitkering die hiermee kan worden
verkregen.
Wanneer de (risicovrije) rente daalt, heeft dat een negatief effect op de hoogte van de pensioenuitkering. Dat komt doordat
het (risicovrije) rendement dat bereikt kan worden lager is. Nu zouden we het risico van een dalende rente natuurlijk kunnen
beperken. Maar dat zou ervoor zorgen dat de klant minder profiteert als de rente stijgt. We kijken dus niet alleen naar de
verhouding tussen het te bereiken beleggingsrendement en risico maar ook naar de mate waarin het nuttig is om renterisico
te lopen.

Uitvoering van de beleggingen
Aegon selecteert de beleggingsfondsen en zorgt voor de aan- en verkoop in deze fondsen door de tijd heen. Dit doen we op
zo’n manier dat de beleggingen voor elke klant in lijn zijn met ons beleggingsbeleid.
Dagelijks verandert de waarde van de beleggingsfondsen. Na een tijdje kan de verhouding tussen de waarde van de
beleggingsfondsen gaan afwijken van de beoogde verhouding. Daarom herbalanceren we de beleggingen (rebalancing). Dit
doen we in principe jaarlijks in januari. Maar we kunnen dit ook tussentijds doen. Bijvoorbeeld als de marktomstandigheden
hiertoe aanleiding geven. Zo zorgen we ervoor dat de verhouding tussen rendement en risico blijft passen bij het
risicoprofiel en de leeftijd van de klant.
We evalueren regelmatig de beleggingsfondsen waarin Aegon belegt. Ook evalueren we regelmatig de beheerder van deze
beleggingsfondsen. Bij de selectie en de evaluatie van de beleggingsfondsen kijken we:
• Of ze aansluiten op de beleggingsvisie van Aegon
• Naar de verwachte en gerealiseerde prestaties van de fondsen
• Naar de verwachte en gerealiseerde kosten (zoals in- en uitstapkosten)
• Of het beleggen van de fondsbeheerders en hun beloning aansluit bij het beleid van Aegon
• Of ze voldoen aan ons Beleid Verantwoord Beleggen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen
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Verantwoord beleggen
Aegon wil met de beleggingen niet alleen goede financiële resultaten behalen maar ook maatschappelijk verantwoorde.
Uitgangspunt is dat we beleggen in overeenstemming met onze normen en waarden en ons Beleid Verantwoord Beleggen.
We vinden dit onderwerp te belangrijk om af te doen met een enkele paragraaf. Daarom hebben we uitgebreid beschreven
hoe we ervoor zorgen dat onze beleggingen verantwoord zijn. Kijk hiervoor op www.aegon.nl/over-ons/verantwoordondernemen/verantwoord-beleggen. We gaan daar in op de volgende onderwerpen:
• Het beleid
• Onze aanpak
• Rapporten
• Verschillende cases:
-

Biodiversiteit

-

Toegang tot medicijnen

-

Actief aandeelhouderschap

Het beleid is ingedeeld in de volgende negen thema’s:
• Klimaatverandering
• Biodiversiteit
• Mensenrechten
• Werknemersrechten
• Gezondheid en welbevinden
• Goed ondernemingsbestuur
• Controversiële wapens en wapenhandel
• Financiële instituties
• Dierenrechten
Op onze website vindt u verschillende Engelstalige documenten die hier veel verder op ingaan.

De verantwoordelijkheid van de fondsbeheerder
Ieder beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsbeheerder. De fondsbeheerder is niet alleen verantwoordelijk voor
het beheer van de beleggingen. Hij is ook verantwoordelijk voor het uitoefenen van ons betrokkenheidsbeleid en actief
aandeelhouderschap richting de ondernemingen waarin is belegd. De fondsbeheerder moet zich daarbij onder meer houden
aan het prospectus dat geldt voor dat beleggingsfonds.
Aegon selecteert daarom alleen beleggingsfondsen waarvan de fondsbeheerder handelt in lijn met ons
betrokkenheidsbeleid en het bredere beleid voor verantwoord beleggen van Aegon.
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Kosten
Aegon wil transparant zijn over kosten. Kosten zijn van groot belang voor de resultaten van de beleggingen. En
daarmee voor de hoogte van het pensioen van de klant.
We rekenen kosten voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Drie dingen zijn daarbij heel
belangrijk:
• De klant hoeft niets bij te betalen. Want alle kosten verrekenen we met de beleggingen. Bijvoorbeeld via
het rendement op de beleggingen of door beleggingen te verkopen.
• De kosten wijzigen niet tijdens het pensioen. Behalve de administratiekosten, op de manier zoals hieronder
beschreven. En er komen ook geen nieuwe kosten bij.
• Alle kosten, inclusief de stijging van de administratiekosten, zijn al verwerkt in alle pensioenbedragen die
we noemen.
Hieronder ziet u waarom we deze kosten rekenen. Benieuwd hoe hoog de kosten zijn? Kijk op www.aegon.nl/ubp.
Voor klanten die al een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen hebben, gelden de kosten die staan vermeld op hun
polis.

Dit zijn de kosten bij de start van het pensioen
De klant heeft een pensioenkapitaal opgebouwd. Hiermee gaat hij of zij een Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen aankopen. We rekenen hiervoor eenmalig kosten. Deze kosten bestaan uit twee soorten
instapkosten. Het bedrag dat daarna overblijft, beleggen we voor de klant.
• Instapkosten Aegon Levensverzekering N.V.
Aegon Levensverzekering N.V. rekent eenmalige instapkosten voor het Aegon Uitkerend
Beleggingspensioen. Hiervoor maken we het pensioen in orde. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van het
pensioen in onze administratie en de systemen die daarvoor nodig zijn.
• Instapkosten fondsbeheerder
Met het pensioenkapitaal van de klant kopen we in één keer beleggingen in drie fondsen. De fondsbeheerder
rekent hiervoor eenmalig instapkosten.

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen
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Dit zijn de kosten tijdens het pensioen
Ook als de klant met pensioen is maken we kosten. Hieronder ziet u om welke kosten het gaat. Ontvangt de
partner van de klant later het variabele partnerpensioen? Ook voor dit pensioen gelden de kosten hieronder.
• Administratiekosten
De administratiekosten worden elk jaar per 1 januari met 2 procent verhoogd. We passen deze stijging
toe omdat we in de toekomst te maken krijgen met hogere prijzen. Met dit bedrag zorgen we voor een
zorgvuldige administratie en uitbetaling van het pensioen. Dat betekent dat financieel alles klopt en het
pensioen elke maand netjes op de rekening van de klant staat. We financieren de administratiekosten door
iedere maand een deel van de beleggingen te verkopen. Daardoor hoeven we deze kosten niet apart bij de
klant in rekening te brengen.
• Kosten voor het beheer van de beleggingen
Er zijn ook beheerkosten. Deze kosten zijn voor het werk dat nodig is om de persoonlijke beleggingen van
de klant te beheren en administreren. We financieren deze kosten door iedere maand een deel van de
beleggingen te verkopen. Daardoor hoeven we deze kosten niet apart bij de klant in rekening te brengen.
• Uitstapkosten fondsbeheerder
Iedere maand verkopen we een deel van de beleggingen in de drie fondsen. Dat doen we om het
maandelijkse pensioen te kunnen uitbetalen. De fondsbeheerder rekent hiervoor uitstapkosten. Dat
betekent dat we nét iets meer beleggingen verkopen dan we nodig hebben voor het pensioen. Daardoor
hoeven we deze kosten niet apart bij de klant in rekening te brengen.
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