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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deelnemers 
beleggen van vermogen 
in opties en andere 
financiële instrumenten. 
(p.3) 

Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deel-
nemers beleggen van 
vermogen in opties en 
andere financiële 
instrumenten. (3) 

Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en risico 
van de deelnemers 
beleggen van vermogen in 
opties en andere 
financiële instrumenten. 
(3) 

Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deelnemers 
beleggen van vermogen 
in opties en andere 
financiële instrumenten. 
(5) 

Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deelnemers 
beleggen van vermogen 
in opties en andere 
financiële instrumenten. 
(3) 

Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deelnemers 
beleggen van vermogen 
in opties en andere 
financiële instrumenten. 
(5) 

Het fonds heeft tot doel het 
voor rekening en risico van 
de deelnemers beleggen 
van vermogen in opties en 
andere financiële 
instrumenten. (5) 

      Bovenstaande grafiek geeft 
de ontwikkeling weer van 
de indices waarin het 
AEGON GarantieFonds 
belegt door middel van 
OTC-opties. (8) 

Beleggingen 
 
Het Spaarbeleg 
GarantieFonds belegt in 
OTC opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
Deze indices worden 
voor iedere portefeuille 
uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (p.8) 

Beleggingen 
 
Het AEGON 
GarantieFonds belegt 
in OTC opties gerela-
teerd aan één of meer 
indices. Deze indices 
worden voor iedere 
portefeuille uitgifte af-
zonderlijk bepaald. (8) 

Beleggingen 
 
Het AEGON 
GarantieFonds belegt in 
OTC opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
Deze indices worden voor 
iedere portefeuille uitgifte 
afzonderlijk bepaald. (7) 

Beleggingen en daarbij 
behorende risico’s  
Het AEGON 
GarantieFonds belegt in 
OTC opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
Deze indices worden 
voor iedere portefeuille 
uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (9) 

Beleggingen en daarbij 
behorende risico’s  
Het AEGON 
GarantieFonds belegt in 
OTC opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
Deze indices worden 
voor iedere portefeuille 
uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (9) 

 Beleggingen en 
bijbehorende risico’s 
Het Spaarbeleg 
GarantieFonds belegt in 
OTC-opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
Deze indices worden voor 
iedere portefeuille uitgifte 
afzonderlijk bepaald. (10) 

Beleggingen en daarbij 
behorende risico’s 
Het Aegon GarantieFonds 
belegt in OTC-opties 
gerelateerd aan één of 
meer indices. Deze indices 
worden voor iedere 
portefeuille uitgifte 
afzonderlijk bepaald. (11) 

     ln de OTC-optie is een 
belegging in een zero-
coupon bond opge-
nomen die in belangrijke 
mate voor het garantie-
element zorgt. Deze 
indices worden voor 
iedere portefeuille-uitgifte 
afzonderlijk bepaald. (10) 

ln de OTC-optie is een 
belegging in een zero-
coupon bond opgenomen 
die in belangrijke mate 
voor het garantie-element 
zorgt. Deze indices worden 
voor iedere portefeuille-
uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (11) 

Deze opties garanderen 
dat na 5 jaar een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 
aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (p.8) 

Deze opties 
garanderen dat na 5 
jaar een zeker 
percentage van de 
inleg wordt uitgekeerd, 
aangevuld met een 
eventuele stijging van 
de index. (8) 

Deze opties garanderen 
dat na 5 jaar een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 
aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (7) 

Deze opties garanderen 
dat na 5 jaar een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 
aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (9) 

Deze opties garanderen 
dat na 5 jaar een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 
aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (9) 

Deze opties garanderen 
dat aan het einde van de 
looptijd een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 
aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (10) 

Deze opties garanderen 
dat aan het einde van de 
looptijd een zeker percen-
tage van de inleg wordt 
uitgekeerd, aangevuld met 
een eventuele stijging van 
de index. (11) 

  De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de 
intrinsieke waarde, de 
tijdswaarde en verwach-
tingswaarde. (7) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de intrin-
sieke waarde, de tijds-
waarde en verwachtings-
waarde. (9) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de intrin-
sieke waarde, de tijds-
waarde en verwachtings-
waarde. (9) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de 
intrinsieke waarde, de 
tijdswaarde en 
verwachtingswaarde.(10) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de intrin-
sieke waarde, de 
tijdswaarde en verwach-
tingswaarde. (11) 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 

Aangezien de opties 
niet genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 
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waarde verkregen van 
gezaghebbende 
financiële instellingen 
(p.8) 

waarde verkregen van 
gezaghebbende 
financiële instellingen 
(8) 

waarde verkregen van 
gezaghebbende financiële 
instellingen (7) 

waarde verkregen van 
gezaghebbende 
financiële instellingen. (9) 

waarde verkregen van 
gezaghebbende 
financiële instellingen die 
tevens als tevens als 
tegenpartij van de OTC-
optiecontracten 
optreden.  (9) 

waarde verkregen van 
gezaghebbende finan-
ciële instellingen die 
tevens als tevens als 
tegenpartij van de OTC-
optiecontracten 
optreden. (10) 

waarde verkregen van 
gezaghebbende financiële 
instellingen die tevens als 
tegenpartij  van de OTC-
optiecontracten 
optreden. 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico af 
te dekken wordt er zeker-
heid (collateral = financieel 
onderpand) gesteld door de 
financiële instellingen met 
wie de contacten zijn 
aangegaan, waardoor de 
beleggingen zijn gewaar-
borgd.  
De collateral is 681,6 mio 
groot ultimo 1998 (8) 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico af 
te dekken wordt er zeker-
heid (collateral = financieel 
onderpand) gesteld door 
de financiële instellingen 
met wie de contracten zijn 
aangegaan, waardoor de 
beleggingen zijn gewaar-
borgd.  De collateral is 
fl. 1.500,6 mio groot 
ultimo 1999 en is niet in 
de jaarrekening 1999 
verantwoord. (8) 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico af 
te dekken wordt er zeker-
heid (collateral = financieel 
onderpand) gesteld door 
de financiële instellingen 
met wie de contracten zijn 
aangegaan, waardoor de 
beleggingen zijn gewaar-
borgd.  De omvang van de 
waarborg is fl. 2,3 mrd. (7) 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico 
af te dekken wordt er 
zekerheid (collateral = 
financieel onderpand) 
gesteld door de financiële 
instellingen met wie de 
contracten zijn aange-
gaan, waardoor de 
beleggingen zijn gewaar-
borgd De omvang van 
deze waarborg is fl. 
2,7mrd. (9) 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico af 
te dekken wordt er 
zekerheid (collateral = 
financieel onderpand) 
gesteld door de financiële 
instellingen met wie de 
contracten zijn aangegaan, 
waardoor de beleggingen 
zijn gewaarborgd. De 
omvang van deze 
waarborg fluctueer in 
samenhang met de 
beleggingen. (9) 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico 
af te dekken wordt er 
zekerheid (collateral = 
financieel onderpand) 
gesteld door de financiële 
instellingen met wie de 
OTC-optiecontracten 
zijn aangegaan, waardoor 
de beleggingen zijn 
gewaarborgd. De omvang 
van deze waarborg 
fluctueert In samenhang 
met de beleggingen. (11) 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico af 
te dekken wordt er 
zekerheid (collateral 
=financieel onderpand) 
gesteld door de financiële 
instellingen met welke de 
OTC-optiecontracten zijn 
aangegaan, waardoor de 
beleggingen zijn 
gewaarborgd. De omvang 
van deze waarborg 
fluctueert in samenhang 
met de beleggingen. (11) 

     Met de volgende 
financiële instellingen zijn 
OTC- optiecontracten 
aangegaan: 
— BNP Paris 
— Merill Lynch 
— UBS Warbur 
— Deutsche Bank (11) 

Met de volgende financiële 
instellingen zijn 
OTC-optiecontracten 
aangegaan: 
— BNP Paris 
— Merill Lynch 
— UBS Warburg 
— Deutsche Bank 

De collateral is 681,6 mio 
groot ultimo 1998 (8) 

De collateral is fl. 
1.500,6 mio groot 
ultimo 1999 

De omvang van de 
waarborg is fl. 2,3 mrd. (7) 

De omvang van deze 
waarborg is fl. 2,7mrd. (9) 

 De omvang van de totale 
waarborg voor het 
AEGON GarantieFonds 
bedraagt € 878 miljoen 
per 31 december 2003. 
(p. 10) 

De omvang van de totale 
waarborg voor het AEGON 
GarantieFonds fluctueert 
en bedraagt 
€ 603 miljoen per 31 
december 2004. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deelnemers 
beleggen van vermogen 
in opties en andere 
financiële instrumenten. 
(5) 

Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deelnemers 
beleggen van vermogen 
in opties en andere 
financiële instrumenten. 
(5) 

Het fonds heeft tot doel 
het voor rekening en 
risico van de deelnemers 
beleggen van vermogen 
in opties en andere 
financiële instrumenten. 
(4) 

Het fonds heeft tot doel het 
voor rekening en risico van 
de deelnemers beleggen van 
vermogen in opties en 
andere financiële 
instrumenten. (4) 

Het fonds heeft tot doel het voor rekening 
en risico van de deelnemers beleggen van 
vermogen in opties en andere financiële 
instrumenten. (4) 

Het fonds heeft tot doel het voor 
rekening en risico van de 
deelnemers beleggen van 
vermogen in opties en andere 
financiële instrumenten. (4) 

Bovenstaande grafiek 
geeft de ontwikkeling 
weer van de indices 
waarin het AEGON 
GarantieFonds belegt 
door middel van OTC-
opties. (11) 

Bovenstaande grafiek 
geeft de ontwikkeling 
weer van de indices 
waarin het AEGON 
GarantieFonds belegt 
door middel van OTC 
opties. (11) 

Onderstaande grafiek 
geeft de ontwikkeling 
weer van de indices 
waarin het AEGON 
GarantieFonds belegt 
door middel van OTC-
opties. (11) 

Onderstaande grafiek geeft 
de ontwikkeling weer van de 
indices waarin het AEGON 
GarantieFonds belegt door 
middel van OTC-opties. (8) 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling 
weer van de indices waarin het AEGON 
GarantieFonds belegt door middel van 
OTC-opties. (6) 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling 
weer van de indices waarin het AEGON 
GarantieFonds belegt door middel van OTC-
opties. (6) 

   De beschrijving van de bedrijfsvoe-
ring en het systeem van interne 
controle kunnen geen zekerheid 
bieden dat zich nooit afwijkingen 
zullen voordoen, maar zijn ontworpen 
om een redelijke mate van zekerheid 
te verkrijgen over de effectiviteit van 
de interne  beheersingsmaatregelen 
aangaande de risico’s gerelateerd 
aan de activiteiten van het AEGON 
Garantiefonds. Periodiek worden op 
systematische wijze de significante 
risico’s bepaald. Het bestaande 
stelsel van interne  beheersingsmaat-
regelen mitigeert deze risico’s, 
Op basis van de met betrekking tot 
de periode 1januari tot en met 31 
december 2007 verkregen   
management informatie ten aanzien 
van de uitgevoerde processen en de 
daarin opgenomen interne 
beheersingsmaatregelen alsmede uit 
specifieke controles daaromtrent, 
hebben wij vastgesteld dat deze  
beheersingsmaatregelen conform de 
beschrijving zijn uitgevoerd. Er zijn 
hierbij geen materiële tekortkomingen 
geconstateerd. Ten aanzien van de 
niet materiële tekortkomingen zijn 
corrigerende maatregelen getroffen 
dan wel is een programma van 
verbeteringen opgesteld. (9) 

Wij hebben voor de bedrijfsvoering niet 
geconstateerd dat deze niet effectief en 
niet overeenkomstig de beschrijving 
functioneert. Ten aanzien van de niet 
materiële tekortkomingen zijn corrigerende 
maatregelen getroffen dan wel is een 
programma van verbeteringen opgesteld. 
Derhalve verklaren wij met een redelijke 
mate van zekerheid dat de bedrijfsvoe-
ring gedurende het verslagjaar 1 januari 
2009 tot en met 5 januari 2010 december 
2008 effectief en overeenkomstig de 
beschrijving heeft gefunctioneerd (6) 

Wij hebben voor de bedrijfsvoering 
niet geconstateerd dat deze niet 
effectief en niet overeenkomstig de 
beschrijving functioneert. Ten 
aanzien van de niet materiële 
tekortkomingen zijn corrigerende 
maatregelen getroffen dan wel is 
een programma van verbeteringen 
opgesteld. 
Derhalve verklaren wij met een 
redelijke mate van zekerheid dat de 
bedrijfsvoering gedurende het 
verslagjaar 1 januari 2009 tot en 
met 5 januari 2010 december 2008 
effectief en overeenkomstig de 
beschrijving heeft gefunctioneerd. 
(6) 

    Aandelen 
De onzekerheid over de gevolgen van de 
kredietcrisis en de wereldwijd ingezette recessie 
blijven het komende jaar het sentiment op 
aandelenmarkten bepalen. De nog actieve 
maandportefeuilles lopen maximaal tot einde 
2009. De optiecomponenten zijn, gezien de 
sterke dalingen van het afgelopen jaar, out-of-
the-money waardoor het opwaartse potentieel 
per maandportefeuille beperkt zal zijn en in 
sterke mate afhankelijk van het eventuele herstel 

Aandelen 
De onzekerheid over de gevolgen van de 
kredietcrisis en de wereldwijd ingezette 
recessie blijven het komende jaar het 
sentiment op aandelenmarkten bepalen. De 
nog actieve maandportefeuilles lopen 
maximaal tot einde 2009. De optiecom-
ponenten zijn, gezien de sterke dalingen van 
het afgelopen jaar, out-of-the-money waardoor 
het opwaartse potentieel per maand-
portefeuille beperkt zal zijn en in sterke mate 
afhankelijk van het eventuele herstel van de 
beurzen in 2009. Het neerwaartse risico per 



4 
 

van de beurzen in 2009. Het neerwaartse risico 
per maandportefeuille is geheel afgedekt door 
de garantiewaarde van 100% van de inleg. Het 
Fonds is hierdoor niet gevoelig voor sterk neer-
waartse bewegingen in de markt. (7) 

maandportefeuille is geheel afgedekt door de 
garantiewaarde van 100% van de inleg. Het 
Fonds is hierdoor niet gevoelig voor sterk 
neerwaartse bewegingen in de markt. (7) 

  Beleggingen 
Derivaten    
[Tevoren heette dit 
alleen: Beleggingen] (11) 

Beleggingen 
Derivaten (10) 

Beleggingen 
Derivaten 
(8) 

Beleggingen 
Derivaten (8) 

    Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Uitgifte van aandelen 
Inkoop van aandelen 

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 
Uitgifte van aandelen 
Inkoop van aandelen 

    4.4.2 Beleggingen 
De beleggingen van het Fonds betreffen 
garantiecontracten, bestaande uit een 
zero-coupon obligatie en een OTC 
optiecomponent. De garantiecontracten 
betreffen derivaten die in principe worden 
aangehouden tot het einde van de looptijd 
en maken daardoor geen onderdeel uit van 
de handelsportefeuille van het Fonds. (10) 

4.4.2 Beleggingen 
De beleggingen van het Fonds betreffen 
garantiecontracten, bestaande uit een 
zero-coupon obligatie en een OTC 
optiecomponent. De garantiecon-
tracten betreffen derivaten die in 
principe worden aangehouden tot het 
einde van de looptijd en maken daardoor 
geen onderdeel uit van de handels-
portefeuille van het Fonds. Alle 
garantiecontracten zijn ultimo 2009 
afgelopen 

Beleggingen en daarbij 
behorende risico’s 
Het Aegon 
GarantieFonds belegt in 
OTC-opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
Deze indices worden 
voor iedere portefeuille 
uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (11) 

Beleggingen en daarbij 
behorende risico’s 
Het Aegon 
GarantieFonds belegt in 
OTC-opties gerelateerd 
aan één of meer indices.. 
(11) 

Beleggingen en daarbij 
behorende risico’s 
Het Aegon 
GarantieFonds belegt in 
Over-The-Counter 
(OTC)-opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
(11) 

Beleggingen  
Het Aegon GarantieFonds 
belegt in Over-The-Counter 
(OTC)-opties gerelateerd 
aan één of meer indices. 
(12) 

Het AEGON GarantieFonds belegt in Over-
The-Counter (OTC-)opties gerelateerd aan 
één of meer indices. (10) 

Het AEGON GarantieFonds belegt 
in Over-The-Counter (OTC-)opties 
gerelateerd aan één of meer 
indices. 
(10) 

ln de OTC-optie is een 
belegging in een zero-
coupon bond 
opgenomen die in 
belangrijke mate voor het 
garantie-element zorgt. 
Deze indices worden 
voor iedere portefeuille-
uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (11) 

ln de OTC-optie is een 
belegging in een zero-
coupon bond 
opgenomen die in 
belangrijke mate voor het 
garantie-element zorgt..  
Deze indices worden 
voor iedere portefeuille 
uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (11) 

ln de OTC-optie is een 
belegging in een zero-
coupon bond  opgeno-
men die in belangrijke 
mate voor het garantie-
element zorgt. Deze 
indices worden voor 
iedere portefeuille uitgifte 
afzonderlijk bepaald. (11) 

ln de OTC-optie is een 
belegging in een zero-
coupon bond opgenomen 
die in belangrijke mate voor 
het garantie-element zorgt. 
Deze indices worden 
voor iedere portefeuille-
uitgifte afzonderlijk bepaald 
(12)  

In de OTC-optie is een belegging in een 
zerocoupon bond opgenomen die in 
belangrijke mate voor het garantie-element 
zorgt. Deze indices worden voor iedere 
portefeuille-uitgifte afzonderlijk bepaald 
(10)  

ln de OTC-optie is een belegging in 
een zero-coupon bond  opgenomen 
die in belangrijke mate voor het 
garantie-element zorgt. Deze 
indices worden voor iedere 
portefeuille-uitgifte afzonderlijk 
bepaald. (10) 

Deze opties garanderen 
dat aan het einde van de 
looptijd een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 

Deze opties garanderen 
dat aan het einde van de 
looptijd een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 

Deze opties garanderen 
dat aan het einde van de 
looptijd een zeker 
percentage van de inleg 
wordt uitgekeerd, 

Deze opties garanderen dat 
aan het einde van de looptijd 
een zeker percentage van de 
inleg wordt uitgekeerd, 
aangevuld met een ventuele 

Deze opties garanderen dat aan het einde 
van de looptijd een zeker percentage van 
de inleg wordt uitgekeerd, aangevuld met 
een eventuele stijging van de index. (10) 

Deze opties garanderen dat aan 
het einde van de looptijd een zeker 
percentage van de inleg wordt 
uitgekeerd, aangevuld met een 
eventuele stijging van de index. (10) 
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aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (11) 

aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (11) 

aangevuld met een 
eventuele stijging van de 
index. (11) 

stijging van de index. (12) 

    Criteria opname in balans 
Het Fonds neemt financiële instrumenten 
in de balans op zodra zij partij wordt in de 
contractuele bepalingen van het financiële 
instrument. De reële waarde van de 
financiële instrumenten bij eerste opname 
is gelijk aan de kostprijs van de financiële 
instrumenten. (10) 

Criteria opname in balans 
Het Fonds neemt financiële instru-
menten in de balans op zodra zij 
partij wordt in de contractuele 
bepalingen van het financiële instru-
ment. De reële waarde van de 
financiële instrumenten bij eerste 
opname is gelijk aan de kostprijs 
van de financiële instrumenten. 
(10) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de 
intrinsieke waarde, de 
tijdswaarde en 
verwachtingswaarde. (ii) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de 
intrinsieke waarde, de 
tijdswaarde en ver-
wachtingswaarde. (11) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de intrin-
sieke waarde, de tijds-
waarde en verwachtings-
waarde. (11) 

De reële waarde van de 
optie bestaat uit drie 
componenten: de intrinsieke 
waarde, de tijdswaarde en 
verwachtingswaarde. (12)  

De reële waarde van de opties bestaat uit 
drie componenten: de intrinsieke waarde, 
de tijdswaarde en verwachtingswaarde. 
(10) 

De reële waarde van de opties 
bestaat uit drie componenten: de 
intrinsieke waarde, de tijdswaarde 
en verwachtingswaarde. 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is infor-
matie over de reële 
waarde verkregen van 
gezaghebbende finan-
ciële instellingen die 
tevens als tegenpartij  
van de OTC-optiecon-
tracten optreden. (11) 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 
waarde verkregen van 
gezaghebbende 
financiële instellingen die 
tevens als tegenpartij  
van de OTC-optie-
contracen optreden. (11) 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is 
informatie over de reële 
waarde verkregen van 
gezaghebbende finan-
ciële instellingen die 
tevens als tegenpartij  
van de OTC-optiecon-
tracten optreden. (11) 

Aangezien de opties niet 
genoteerd zijn, is informatie 
over de reële waarde 
verkregen van gezagheb-
bende financiële instellingen 
die tevens als tegenpartij  
van de OTC-optiecon-
tracten optreden. (12) 

Aangezien de opties niet genoteerd zijn, is 
informatie over de reële waarde verkregen 
van gezaghebbende financiële instellingen 
die tevens als tegenpartij  van de OTC-
optiecontracten optreden. (10) 

Aangezien de opties niet genoteerd 
zijn, is informatie over de reële 
waarde verkregen van 
gezaghebbende financiële 
instellingen die tevens als 
tegenpartij  van de OTC-
optiecontracten optreden 

    Presentatie derivaten 
De positieve marktwaarde van de 
derivaten wordt onder de beleggingen 
gepresenteerd. De negatieve marktwaarde 
van derivaten wordt als beleggingen aan 
de passiefzijde van de balans gepresen-
teerd. Eventuele saldering van derivaten 
in de balans vindt plaats indien aan de 
salderingsvoorwaarden is voldaan. In de 
mutatieoverzichten worden de totale 
beleggingen verantwoord. (10) 

Presentatie derivaten 
De positieve marktwaarde van de 
derivaten wordt onder de beleggingen 
gepresenteerd. De negatieve 
marktwaarde van derivaten wordt als 
beleggingen aan de passiefzijde van de 
balans gepresenteerd. Eventuele 
saldering van derivaten in de balans 
vindt plaats indien aan de 
salderingsvoorwaarden is voldaan. In de 
mutatieoverzichten worden de totale 
beleggingen verantwoord. (10) 

  Derivaten van Febr 
2001 t/m Jan 2006 

 Mutatieoverzicht beleggingen 
Derivaten  (11) 

Mutatieoverzicht beleggingen 
Derivaten (11) 

  ‘Relevante risico’s ten 
aanzien van de 
financiële instrumenten 
van het Fonds’ . 
(1) Marktrisico 
[relevante passage: Het 
AEGON GarantieFonds 
belegt voor 100% in 

Relevante risico’s ten 
aanzien van de financiële 
instrumenten van het 
Fonds 
Marktrisico 
…. . Het AEGON 
GarantieFonds belegt voor 
100% in indexgerelateerde 

4.4.3 Risico's ten aanzien van de 
financiële instrumenten 
1. Valutarisico is het risico dat de waarde 
van een financieel instrument zal 
fluctueren als gevolg van veranderingen 
van valutawisselkoersen. 
2. Marktrisico is het risico dat de waarde 
van een financieel instrument zal 

4.4.3 Risico's ten aanzien van de 
financiële instrumenten 
1. Valutarisico is het risico dat de 
waarde van een financieel 
instrument zal fluctueren als 
gevolg van veranderingen van 
valutawisselkoersen. 
2. Marktrisico is het risico dat de 



6 
 

indexgerelateerde OTC-
opties en loopt hierdoor 
een significant 
marktrisico’.  TD: de 
voorgaande 
jaarverslagen spraken 
vooral over garanties, 
zoals ook de titel van het 
fond aangeeft].  
(2) Renterisico 
[relevante passage:’ Het 
AEGON GarantieFonds 
belegt deels in 
interestdragende 
financiële instrumenten 
(de zero-coupons) in 
portefeuille en loopt 
hierdoor een significant 
marktrisico 
 
3) Valuta risico 
 
4) Krediet risico. 
Kredietrisico is te 
omschrijven als het risico 
dat tegenpartijen (de 
uitgevende instelling van 
de OTC opties) niet aan 
de contractuele 
verplichtingen kunnen 
voldoen. ‘Het krediet-
risico wordt zoveel 
mogelijk beperkt door het 
opvragen van collateral 
(financieel onderpand) en 
doordat alleen met 
partijen met een hoge 
creditrating zaken wordt 
gedaan.’  (12) 

OTC-opties en loopthierdoor 
een significant marktrisico. 
 
Renterisico 
…  Het AEGON Garantie-
Fonds belegt deels in 
interestdragende 
financiële instrumenten 
(de zero-coupons) in 
portefeuille en loopt hierdoor 
een significant marktrisico. 
 
Valutarisico 
Valutarisico is te omschrijven 
als het risico dat de waarde 
van een financieel instru-
ment zal fluctueren als 
gevolg van veranderingen in 
de wisselkoersen. Aangezien 
het AEGON GarantieFonds 
geen transacties in vreemde 
valuta aangaat, is het 
valutarisico niet significant. 
 
Kredietrisico is te mschrijven 
als het risico dat tegenpar-
tijen (de uitgevende instelling 
van de OTC opties) niet aan 
de contractuele  verplich-
tingen kunnen voldoen 
…. 
Liquiditeitsrisico (13) 

 

fluctueren als gevolg van veranderingen 
van marktprijzen, veroorzaakt door 
factoren die uitsluitend gelden voor het 
individuele instrument of de emittent 
hiervan, of door factoren die alle 
instrumenten die verhandeld worden in de 
markt beïnvloeden. 
3. Renterisico is het risico dat de waarde 
van een financieel instrument zal 
fluctueren als gevolg van veranderingen 
van de marktrente. 
 
Het begrip prijsrisico omvat niet alleen de 
kans op verliezen maar ook de kans op 
winsten. 
 
 
 
Marktrisico 
Het AEGON GarantieFonds belegt in een 
OTC product waarin zowel een 
optiecomponent als een 
garantiecomponent is opgenomen. Ten 
aanzien van het optiecomponent is het 
AEGON GarantieFonds blootgesteld aan 
een significant marktrisico. (11) 
 
 
Renterisico 
Het AEGON GarantieFonds belegt deels in 
interestdragende financiële instrumen-
ten (de zero-coupons) en loopt hierdoor 
een significant renterisico. (12) 
 
Kredietrisico  bij Waarborg 

waarde van een financieel 
instrument zal fluctueren als 
gevolg van veranderingen van 
marktprijzen, veroorzaakt door 
factoren die uitsluitend gelden voor 
het individuele instrument of de 
emittent hiervan, of door factoren 
die alle instrumenten die 
verhandeld worden in de markt 
beïnvloeden. 
3. Renterisico is het risico dat de 
waarde van een financieel 
instrument zal fluctueren als 
gevolg van veranderingen van de 
marktrente. 
 
Het begrip prijsrisico omvat niet 
alleen de kans op verliezen maar 
ook de kans op winsten. 
 
Valutarisico 
Het Fonds heeft alleen euro 
beleggingen en is hierdoor niet 
blootgesteld aan een significant 
valutarisico. 
 
Marktrisico 
Het AEGON GarantieFonds heeft 
ultimo geen beleggingen uitstaan en 
is uit dien hoofde niet blootgesteld 
aan marktrisico. (11) 
 
Renterisico 
Het fonds heeft ultimo geen 
beleggingen uitstaan en is uit dien 
hoofde niet blootgesteld aan 
renterisico. (12) 

  Portefeuilleoverzicht 
Derivaten  
van Febr 2001 t/m Jan 2006 
Totaal derivaten 

1.  
Mutatieoverzicht 
beleggingen 
Derivaten  (13) 
 

Portefeuilleoverzicht 
Derivaten (vanaf  Februari 
2002 t/m Jan 2006) 
Totaal derivaten 
 
Mutatieoverzicht 
beleggingen 
Derivaten 

  

Waarborg 
Om het debiteurenrisico 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico 

Waarborg 
Om het debiteurenrisico af te 

Kredietrisico  (was: Waarborg) 
Om het debiteurenrisico af te dekken wordt 

Kredietrisico 
Het fonds heeft ultimo geen 
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af te dekken wordt er 
zekerheid (collateral 
=financieel onderpand) 
gesteld door de financiële 
instellingen met welke de 
OTC-optiecontracten 
zijn aangegaan, 
waardoor de beleggingen 
zijn gewaarborgd. De 
omvang van deze 
waarborg fluctueert in 
samenhang met de 
beleggingen. (11) 

af te dekken wordt er 
zekerheid (collateral = 
financieel onderpand) 
gesteld door de financiële 
instellingen met welke de 
OTC-optiecontracten 
zijn aangegaan, 
waardoor de beleggingen 
zijn gewaarborgd. De 
omvang van deze 
waarborg fluctueert in 
samenhang met de 
beleggingen. (11) 

af te dekken wordt 
zekerheid (collateral = 
financieel onderpand) 
gesteld door de financiële 
instellingen waarmee de 
OTCoptiecontracten 
zijn aangegaan. Hierdoor 
worden de beleggingen 
gewaarborgd.. De 
omvang van deze 
waarborg fluctueert in 
samenhang met de 
beleggingen. (15) 

dekken wordt zekerheid 
(collateral = financieel 
onderpand) gesteld door de 
financiële instellingen 
waarmee de OTC-
optiecontracten zijn 
aangegaan. Hierdoor worden 
de beleggingen 
gewaarborgd. De omvang 
van deze waarborg fluctueert 
in samenhang met de 
beleggingen. (16) 

zekerheid ( collateral = financieel 
onderpand) gesteld door de financiële 
instellingen waarmee de OTC-
optiecontracten zijn aangegaan. Hierdoor 
worden de beleggingen gewaarborgd. De 
omvang van deze waarborg fluctueert in 
samenhang met de beleggingen. Hierdoor 
worden de beleggingen gewaarborgd. De 
omvang van deze waarborg fluctueert in 
samenhang met de beleggingen. (12)  

beleggingen uitstaan en is uit dien 
hoofde niet blootgesteld aan 
kredietrisico. (12) 
 
Kasstroomrisico 
Het fonds heeft ultimo geen 
beleggingen uitstaan en is uit dien 
hoofde niet blootgesteld aan 
kasstroomrisico. (12) 
 

    Portefeuille overzicht (12) 
Derivaten (april 2004 tot en met januari 
2006) 
Totaal derivaten 

Portefeullieoverzicht (12) 
Derivaten  
van april 2004 t/m januari 2006 
Totaal derivaten   

Met de volgende 
financiële instellingen zijn 
OTC-optiecontracten 
aangegaan: 
— BNP Paris 
— Merill Lynch 
— UBS Warburg 
— Deutsche Bank (11) 

Met de volgende 
financiële instellingen zijn  
OTC-optiecontracten 
aangegaan: 
— BNP Paris 
— Merill Lynch 
— UBS Warburg 
— Deutsche Bank (11) 

Met de volgende 
financiële instellingen zijn 
OTC optiecontracten 
aangegaan: 
— BNP Paris 
— UBS Warburg 
— Morgan Stanley (15) 

Met de volgende financiële 
instellingen zijn OTC-
optiecontracten 
aangegaan: 
— BNP Paris 
— UBS Warburg 
— Morgan Stanley (16) 

Met de volgende financiële instellingen zijn 
OTC-optiecontracten aangegaan: 
— BNP Paris 
— UBS Warburg 
— Morgan Stanley (12) 

Met de volgende financiële 
instellingen zijn OTC-
optiecontracten aangegaan: 
— BNP Paris 
— UBS Warburg 
— Morgan Stanley 

  Stembeleid 
De beleggingen van het 
AEGON GarantieFonds 
bestaan uit OTC opties. 
Hierdoor is geen sprake 
van stemrechten op de 
beleggingsportefeuille en 
derhalve is geen  stem-
beleid geformuleerd. (15) 

Stembeleid 
De beleggingen van het 
AEGON GarantieFonds 
bestaan uit OTC opties. 
Hierdoor is geen sprake van 
stemrechten op de 
beleggingsportefeuille en 
derhalve is geen stembeleid 
geformuleerd. 

Stembeleid 
De beleggingen van het AEGON 
GarantieFonds bestaan uit OTC opties. 
Hierdoor is geen sprake van stemrechten 
op de beleggingsportefeuille en derhalve is 
geen stembeleid geformuleerd 

Stembeleid 
De beleggingen van het AEGON 
GarantieFonds bestaan uit OTC 
opties. Hierdoor is geen sprake van 
stemrechten op de 
beleggingsportefeuille en derhalve 
is geen stembeleid geformuleerd 

De omvang van de totale 
waarborg voor het 
AEGON GarantieFonds 
fluctueert en bedraagt 
€ 603 miljoen per 31 
december 2004. 

De omvang van de totale 
waarborg voor het 
AEGON GarantieFonds 
fluctueert en bedraagt 
€ 173 miljoen per 31 
december 2005. (p. 11) 

De omvang van de totale 
waarborg voor het 
AEGON GarantieFonds 
fluctueert en bedraagt € 
47 miljoen per 31 
december 2006 (31 
december 2005: € 173 
miljoen) waardoor een 
restrisico voor het Fonds 
overblijft.. (p. 15) 

Per 31 december 2007 is, 
mede als gevolg van de 
verdere expiraties van de 
maandportefeuilles, geen 
waarborg meer aanwezig (31 
december 2006: € 47 
miljoen) waardoor een 
restrisico voor het Fonds 
overblijft. 

Per 31 december 2008 is, evenals ultimo 
2007, mede als gevolg van de verdere 
expiraties van de maandportefeuilles, geen 
waarborg meer aanwezig waardoor een 
restrisico voor het Fonds overblijft 

 

 


