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Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van aegon n.v. (de 'vennootschap') te houden op donderdag 29 

april 2010 om 10.00 uur ’s-morgens in het hoofdkantoor van aegon, aegonplein 50, ’s-gravenhage.

agenDa

1.	 opening	(*)

2.	 presentatie	over	de	gang	van	zaken	en	belangrijke	gebeurtenissen	in	2009	(*)

3.1	 Jaarverslag	2009	(*)
3.2	 Corporate	governance	hoofdstuk	in	het	Jaarverslag	2009	(*)
3.3	 Jaarrekening	2009:	voorstel	tot	vaststelling	van	de	Jaarrekening	2009

4.	 Dividend	over	het	boekjaar	2009	(*)

5.	 voorstel	tot	het	verlenen	van	kwijting	aan	de	leden	van	de	raad	van	bestuur

6.	 voorstel	tot	het	verlenen	van	kwijting	aan	de	leden	van	de	raad	van	Commissarissen

7.	 voorstel	tot	benoeming	van	de	externe	accountant

8.	 voorstel	tot	wijziging	van	de	statuten	van	de	vennootschap

9.	 voorstel	tot	vaststelling	van	het	nieuwe	beloningsbeleid	van	de	raad	van	bestuur

10.	 voorstel	tot	wijziging	van	het	beloningsbeleid	van	de	raad	van	Commissarissen

1 1.	 voorstel	tot	herbenoeming	van	de	heer	k.J.	storm	als	lid	van	de	raad	van	Commissarissen

12.	 voorstel	tot	machtiging	van	de	raad	van	bestuur	tot	uitgifte	van	gewone	aandelen

13.	 voorstel	tot	machtiging	van	de	raad	van	bestuur	tot	beperking	of	uitsluiting	van	voorkeursrechten	bij	de	uitgifte	van		
	 gewone	aandelen

14.	 voorstel	tot	machtiging	van	de	raad	van	bestuur	tot	uitgifte	van	gewone	aandelen	in	het	kader	van	incentive	plannen

15.	 voorstel	tot	machtiging	van	de	raad	van	bestuur	tot	verkrijging	van	eigen	aandelen	door	de	vennootschap

16.	 Aftreden	van	de	heer	D.g.	eustace	als	lid	van	de	raad	van	Commissarissen(*)

17.	 Wat	verder	ter	tafel	komt	(*)

18.	 sluiting	(*)

Het	jaarverslag	2009	is	in	de	engelse	taal	beschikbaar	op	Aegon’s	website	(www.aegon.com),	evenals	een	Jaaroverzicht	in	

het	nederlands.	De	documenten	kunnen	worden	besteld	door	middel	van	het	formulier	op	de	website.

(*)	over	deze	agendapunten	wordt	niet	gestemd.
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TOeliChTing Op De agenDa

1. opening

opening	van	de	vergadering	door	de	voorzitter,	de	heer	

D.g.	eustace.	De	conceptnotulen	van	de	op	22	april	2009	

gehouden	vergadering	zijn	op	22	juli	2009	openbaar	gemaakt	

op	Aegon’s	website	en	zijn	sindsdien	beschikbaar	geweest	

voor	commentaar.	De	notulen	zijn	op	22	oktober	2009	

ondertekend	door	de	voorzitter	en	de	secretaris	en	waren	

sindsdien	openbaar	op	Aegon’s	website,	www.aegon.com.

2. Presentatie over de gang van zaken en belangrijke 

gebeurtenissen in 2009

De	raad	van	bestuur	zal	een	presentatie	geven	over	de	gang	

van	zaken	in	de	onderneming	gedurende	2009.	

3.1  Jaarverslag 2009

3.2  Corporate governance hoofdstuk in het  

 Jaarverslag 2009

3.3  Jaarrekening 2009: voorstel tot vaststelling van  

 de Jaarrekening 2009

bespreking	van	het	Jaarverslag	2009,	waaronder	het	

verslag	van	de	raad	van	bestuur,	het	verslag	van	de	raad	

van	Commissarissen,	de	Corporate	governance	van	de	

vennootschap	en	de	Jaarrekening	2009.	voorgesteld	wordt	

de	Jaarrekening	over	het	boekjaar	2009	vast	te	stellen.

4. dividend over het boekjaar 2009

Aegon’s	dividendbeleid	is	besproken	tijdens	vorige	

aandeelhoudersvergaderingen.	Dit	beleid	is	onveranderd	

gebleven.	Het	beleid	is	gericht	op	het	aan	houders	van	

gewone	aandelen	betalen	van	een	adequaat	en	groeiend	

dividend,	indien	de	cashflow	en	kapitaalspositie	dat	toelaten.	

De	cashflow	wordt	bepaald	door	het	vermogen	van	de	

dochtervennootschappen	om	dividend	uit	te	keren	aan	

Aegon	n.v.	onder	behoud	van	een	sterke	kapitalisatie.	De	

kapitaalspositie	wordt	bepaald	door	de	verhouding	tussen	de	

verschillende	kapitaalscomponenten,	zoals	eigen	vermogen	

en	(junior)	achtergestelde	leningen.

omdat	de	marktomstandigheden	onzeker	blijven,	is	de	

vennootschap	van	mening	dat	het	verstandig	is	om	nog	

steeds	een	substantiële	kapitaalbuffer	aan	te	houden,	zoals	

die	wordt	weerspiegeld	door	Aegon's	sterke	kapitaalpositie.	

Hoewel	de	afboekingen	gedurende	de	tweede	helft	van	het	

jaar	zijn	verbeterd,	lagen	ze	nog	wel	op	een	hoger	niveau.	

Daardoor	waren	de	kasstromen	van	de	operationele	bedrijven	

lager.	Als	gevolg	daarvan	zal	Aegon	geen	dividend	uitkeren	

aan	houders	van	gewone	aandelen.

mededelingen van huishoudelijke aard:

 °  voor het uitoefenen van stemrechten is registratie vóór aanvang van de vergadering vereist. Zie ook de mededelingen onder 

het kopje 'Toegang tot de vergadering en stemrechten' en 'aanwezigheidsregistratie' op bladzijde 9 van deze agenda.

 °  elektronisch stemmen ter vergadering: Bij registratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch 

stemkastje en een stemkaart die gebruikt moeten worden wanneer er tijdens de vergadering gestemd wordt.

 °  het maken van audio-/visuele opnamen in de vergadering is niet toegestaan tenzij vóór de vergadering hiervoor 

schriftelijk toestemming is gegeven.

 ° na de vergadering zullen er sandwiches geserveerd worden buiten de zaal.

 °  de voorzitter zal de vergadering voorzitten in het engels.

 ° voor simultane vertalingen (nederlands/engels en engels/nederlands) wordt gezorgd.
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5. voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van 

de raad van Bestuur

voorgesteld	wordt	te	besluiten	tot	verlening	van	kwijting	aan	

de	leden	van	de	raad	van	bestuur	voor	de	uitoefening	van	hun	

taak,	voor	zover	daarvan	blijkt	uit	het	Jaarverslag	over	het	

boekjaar	2009	of	uit	informatie	die	anderszins	voorafgaand	

aan	de	vaststelling	van	de	Jaarrekening	2009	aan	de	

Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders	is	verstrekt.

6. voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van 

de raad van Commissarissen

voorgesteld	wordt	te	besluiten	tot	verlening	van	kwijting	aan	

de	leden	van	de	raad	van	Commissarissen	voor	de	uitoefening	

van	hun	taak,	voor	zover	daarvan	blijkt	uit	het	Jaarverslag	

over	het	boekjaar	2009	of	uit	informatie	die	anderszins	

voorafgaand	aan	de	vaststelling	van	de	Jaarrekening	2009	aan	

de	Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders	is	verstrekt.	

7. voorstel tot benoeming van de externe accountant

Conform	het	advies	van	de	Audit	Committee	wordt	voorgesteld	

te	besluiten	om	ernst	&	Young	de	wettelijk	vereiste	opdracht	

te	verlenen	tot	onderzoek	van	de	Jaarrekening	over	het	

boekjaar	2010.	Het	partner	rotatieschema	voorziet	er	in	dat	

de	lead	partner	niet	langer	dan	vijf	jaar	in	functie	is	en	dat	de	

engagement	partner	niet	langer	dan	zeven	jaar	in	functie	is.

8. voorstel tot wijziging van de statuten van de 

vennootschap

De	raad	van	bestuur	stelt,	met	goedkeuring	van	de	raad	

van	Commissarissen,	voor	om	de	statuten	van	Aegon	n.v.	te	

wijzigen.	De	volledige	tekst	van	de	voorgestelde	wijziging	en	

de	uitleg	daarbij	staan	vermeld	op	pagina	10	tot	en	met	15	van	

deze	agenda.

9. voorstel tot vaststelling van het nieuwe Beloningsbeleid 

van de raad van Bestuur

voorgesteld	wordt	om	een	nieuw	beloningbeleid	voor	de	

leden	van	de	raad	van	bestuur	vast	te	stellen.	Het	huidige	

beloningsbeleid	is	in	2007	door	aandeelhouders	vastgesteld.	

Het	huidige	beloningsbeleid	staat	beschreven	op	pagina's	

66-68	van	het	Jaarverslag	2009.	Het	voorstel	voor	een	

nieuw	beloningsbeleid	voor	de	leden	van	de	raad	van	

bestuur	staat	vermeld	op	pagina	16	tot	en	met	21	van	deze	

agenda.	na	vaststelling	door	de	Algemene	vergadering	van	

Aandeelhouders	zal	het	met	ingang	van	1	januari	2010	van	

kracht	zijn.	

10. voorstel tot wijziging van het Beloningsbeleid van de 

raad van Commissarissen

voorgesteld	wordt	om	het	beloningsbeleid	voor	de	leden	van	

de	raad	van	Commissarissen	per	1	januari	2010	als	volgt	aan		

te	passen.

	° Commissievergaderingen:	onder	het	huidige	

beloningsbeleid	wordt	een	aanwezigheidsvergoeding	

gegeven	voor	elke	commissievergadering	die	in	persoon	

wordt	bijgewoond.	gegeven	de	huidige	technische	

vergadermiddelen	wordt	voorgesteld	om	de	vergoeding	

ook	toe	te	kennen	wanneer	aan	de	commissie-

vergaderingen	wordt	deelgenomen	via	video-	of	

telefoonverbinding.

	° vergaderingen	van	de	raad	van	Commissarissen:	

onder	het	huidige	beloningsbeleid	wordt	geen	

aanwezigheidsvergoeding	gegeven	voor	het	bijwonen	

van	de	zeven	reguliere	jaarlijkse	vergaderingen	

(kwartaalresultaten,	jaarverslag,	strategie	en	budget).	

voorgesteld	wordt	een	vergoeding	van	eUr	3.000	te	

geven	voor	het	bijwonen	in	persoon,	dan	wel	via	video-		

of	telefoonverbinding,	van	extra	vergaderingen	van	de	

raad	van	Commissarissen	buiten	de	genoemde	reguliere	

zeven	vergaderingen.
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Hoewel	de	basisbeloning	voor	leden	van	de	raad	van	

Commissarissen	van	Aegon	lager	is	dan	hetgeen	in	de	markt	

gebruikelijk	is,	heeft	de	raad	van	Commissarissen	besloten	geen	

algemene	verhoging	van	deze	basisbeloning	voor	te	stellen.

11. voorstel tot herbenoeming van de heer K.J. storm als 

lid van de raad van Commissarissen

voorgesteld	wordt	de	heer	k.J.	storm	te	herbenoemen	

als	lid	van	de	raad	van	Commissarissen	per	29	april	2010	

voor	een	nieuwe	termijn	van	vier	jaar,	omdat	zijn	huidige	

zittingstermijn	op	die	dag	afloopt.	Hij	is	herbenoembaar	

en	beschikbaar	voor	herbenoeming.	De	krachtens	de	wet	

vereiste	gegevens	betreffende	de	heer	storm	staan	vermeld	

op	pagina	22	van	deze	agenda.

12. voorstel tot machtiging van de raad van Bestuur tot 

uitgifte van gewone aandelen

voorgesteld	wordt	het	volgende	besluit	te	nemen:

“De	Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders	besluit	

hierbij	de	raad	van	bestuur	aan	te	wijzen,	voor	een	periode	

van	achttien	(18)	maanden	en	met	ingang	van	29	april	

2010,	als	het	vennootschapsorgaan	dat,	na	voorafgaande	

goedkeuring	door	de	raad	van	Commissarissen,	bevoegd	

is	te	besluiten	tot	uitgifte	van	gewone	aandelen	en	het	

verlenen	van	rechten	tot	het	nemen	van	gewone	aandelen	in	

de	vennootschap.	Deze	bevoegdheid	is	jaarlijks	beperkt	tot	

10%	van	het	kapitaal	plus	10%	van	het	kapitaal	uitsluitend	

indien	wordt	geëmitteerd	ter	gelegenheid	van	een	overname	

van	een	onderneming	of	vennootschap.	onder	kapitaal	

wordt	verstaan	het	totale	nominale	bedrag	van	de	gewone	

aandelen,	die	zijn	geplaatst	op	het	moment	dat	voor	de	eerste	

maal	in	het	betreffende	jaar	van	de	betrokken	bevoegdheid	

gebruik	wordt	gemaakt.	Deze	machtiging	kan	uitsluitend	op	

een	door	de	raad	van	Commissarissen	goedgekeurd	voorstel	

van	de	raad	van	bestuur	worden	ingetrokken	door	de	

Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders.”

Toelichting:

in	overeenstemming	met	nederlands	recht	wordt	voorgesteld	

om	de	raad	van	bestuur	te	machtigen	om	te	besluiten	

tot	een	emissie	van	gewone	aandelen,	na	goedkeuring	

van	de	raad	van	Commissarissen.	Dit	geeft	de	raad	van	

bestuur	de	nodige	flexibiliteit	en	de	mogelijkheid	om	snel	te	

reageren	op	omstandigheden	die	een	emissie	van	gewone	

aandelen	noodzakelijk	maken,	zonder	te	hoeven	wachten	

op	voorafgaande	goedkeuring	van	aandeelhouders.	Deze	

machtiging	kan	voor	ieder	doel,	anders	dan	in	het	kader	

van	incentiveplannen,	gebruikt	worden	en	is	beperkt	zoals	

uitdrukkelijk	bepaald	in	de	tekst	van	deze	voorgestelde	

machtiging.	Alle	persberichten	met	betrekking	tot	de	uitgifte	

van	gewone	aandelen	worden	op	de	aegon.com	website	

geplaatst.	indien	aangenomen,	vervangt	dit	besluit	de	op		

22	april	2009	gegeven	machtiging.

13. voorstel tot machtiging van de raad van Bestuur 

tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de 

uitgifte van gewone aandelen

voorgesteld	wordt	het	volgende	besluit	te	nemen:

“De	Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders	besluit	

hierbij	de	raad	van	bestuur	aan	te	wijzen,	voor	een	periode	

van	achttien	(18)	maanden	en	met	ingang	van	29	april	

2010,	als	het	vennootschapsorgaan	dat,	na	voorafgaande	

goedkeuring	door	de	raad	van	Commissarissen,	bevoegd	

is	tot	beperking	of	uitsluiting	van	het	voorkeursrecht	van	

de	aandeelhouders	bij	uitgifte	van	gewone	aandelen	in	

de	vennootschap	of	het	toekennen	van	rechten	tot	het	

nemen	van	gewone	aandelen	in	de	vennootschap,	met	dien	

verstande	dat	deze	bevoegdheid	jaarlijks	is	beperkt	tot	

10%	van	het	kapitaal,	plus	10%	van	het	kapitaal	uitsluitend	

indien	wordt	geëmitteerd	ter	gelegenheid	van	een	overname	

van	een	onderneming	of	vennootschap.	onder	kapitaal	

wordt	verstaan	het	totale	nominale	bedrag	van	de	gewone	

aandelen,	die	zijn	geplaatst	op	het	moment	dat	voor	de	eerste	

maal	in	het	betreffende	jaar	van	de	betrokken	bevoegdheid	

gebruik	wordt	gemaakt.	Deze	machtiging	kan	uitsluitend	op	
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een	door	de	raad	van	Commissarissen	goedgekeurd	voorstel	

van	de	raad	van	bestuur	door	de	Algemene	vergadering	van	

Aandeelhouders	worden	ingetrokken.”

Toelichting:

in	overeenstemming	met	nederlands	recht	wordt	voorgesteld	

om	de	raad	van	bestuur	te	machtigen	om	het	voorkeursrecht	

van	aandeelhouders	bij	uitgifte	van	gewone	aandelen		

Aegon	n.v.	(of	het	toekennen	van	rechten	tot	het	nemen	van	

gewone	aandelen)	te	beperken	of	uit	te	sluiten,	na	goedkeuring	

van	de	raad	van	Commissarissen.	Deze	bevoegdheid,	tezamen	

met	die	van	agendapunt	12,	geeft	de	raad	van	bestuur	de	

nodige	flexibiliteit	en	de	mogelijkheid	om	snel	te	reageren	

op	omstandigheden	die	een	emissie	van	gewone	aandelen	

zonder	of	met	beperkte	voorkeursrechten	noodzakelijk	maken,	

zonder	te	hoeven	wachten	op	voorafgaande	goedkeuring	van	

aandeelhouders.	Deze	machtiging	is	beperkt	zoals	uitdrukkelijk	

bepaald	in	de	tekst	van	deze	voorgestelde	machtiging.	

persberichten	met	betrekking	tot	de	uitgifte	van	gewone	

aandelen	worden	op	de	aegon.com	website	geplaatst.	indien	

aangenomen,	vervangt	dit	besluit	de	op	22	april	2009	gegeven	

machtiging.

14. voorstel tot machtiging raad van Bestuur tot uitgifte 

van gewone aandelen in het kader van incentive plannen

voorgesteld	wordt	het	volgende	besluit	te	nemen:

“De	Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders	besluit	hierbij	

de	raad	van	bestuur	te	machtigen,	voor	een	periode	van	

achttien	(18)	maanden	en	met	ingang	van	29	april	2010,	tot	

uitgifte	van	gewone	aandelen	en/of	tot	toekenning	van	rechten	

tot	het	nemen	van	gewone	aandelen	aan	werknemers	van	

Aegon	n.v.	en/of	ondernemingen	waarmee	Aegon	n.v.	een	

groep	vormt,	in	het	kader	van	een	voor	de	hele	Aegon	groep	

ingesteld	incentiveplan	of	het	beloningsbeleid	voor	de	raad	

van	bestuur,	zoals	vastgesteld.	Deze	machtiging	is	per	jaar	

beperkt	tot	1%	van	de	totale	nominale	waarde	van	de	gewone	

aandelen	die	zijn	geplaatst	op	het	moment	dat	voor	de	eerste	

maal	in	het	betreffende	jaar	van	de	betrokken	bevoegdheid	

gebruik	wordt	gemaakt.	Deze	machtiging	kan	uitsluitend	op	

een	door	de	raad	van	Commissarissen	goedgekeurd	voorstel	

van	de	raad	van	bestuur	door	de	Algemene	vergadering	van	

Aandeelhouders	worden	ingetrokken.”

Toelichting:

Deze	machtiging	is	gelijk	aan	die	in	voorgaande	jaren	met	

uitzondering	van	2009,	toen	geen	machtiging	werd	gevraagd.	

Aegon	heeft	een	'long-term	incentive	Compensation	

program'	ontwikkeld	voor	het	senior	management	inclusief	de	

raad	van	bestuur.	Deze	machtiging	betreft	mede	de	aandelen	

die	worden	toegekend	aan	de	leden	van	de	raad	van	bestuur,	

in	het	kader	van	het	beloningsbeleid	voor	de	raad	van	bestuur,	

als	voorgesteld	onder	agendapunt	9.

15. voorstel tot machtiging raad van Bestuur tot 

verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

voorgesteld	wordt	het	volgende	besluit	te	nemen:

“De	Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders	besluit	hierbij	

de	raad	van	bestuur	te	machtigen,	voor	een	periode	van	

achttien	(18)	maanden	en	met	ingang	van	29	april	2010,	tot	

verkrijging	van	eigen	aandelen	anders	dan	om	niet.	Het	aantal	

te	verkrijgen	aandelen	is	bepaald	op	ten	hoogste	tien	procent	

van	Aegon’s	geplaatste	aandelenkapitaal.	gewone	aandelen	

mogen	worden	verkregen	tegen	een	prijs	van	niet	meer	dan	

10%	boven	de	onmiddellijk	aan	de	verkrijging	voorafgaande	

ter	plaatse	geldende	beurskoers.	preferente	aandelen	mogen	

worden	verkregen	tegen	een	prijs	van	niet	meer	dan	10%	

boven	het	gemiddeld	daarop	gestorte	bedrag,	vermeerderd	

met	opgelopen,	nog	niet	uitgekeerd	dividend.”

Toelichting:

Deze	machtiging	is	gelijk	aan	die	in	voorgaande	jaren.	Hoewel	

de	wet	en	de	statuten	(als	gewijzigd,	zie	agenda	punt	8)	een	

inkoop	van	eigen	aandelen	anders	dan	om	niet	mogelijk	maken	

in	die	zin	dat	de	som	van	het	nominale	bedrag	van	de	aandelen	

in	haar	kapitaal	die	de	vennootschap	verkrijgt,	houdt	of	in	pand	

houdt	of	die	worden	gehouden	door	een	dochtermaatschappij,	
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niet	meer	mag	belopen	dan	de	helft	van	het	geplaatste	

kapitaal,	wordt	voorgesteld	deze	bevoegdheid	te	beperken	tot	

tien	procent	van	Aegon’s	geplaatste	aandelenkapitaal.	Deze	

bevoegdheid	geeft	de	raad	van	bestuur	de	nodige	flexibiliteit	

en	de	mogelijkheid	om	snel	te	reageren	op	omstandigheden	

die	inkoop	van	eigen	aandelen	noodzakelijk	maken	en	kan	

voor	ieder	doel	gebruikt	worden.	indien	aangenomen,	

vervangt	dit	besluit	de	op	22	april	2009	gegeven	machtiging.

	

16. aftreden van de heer d.g. eustace als lid van de raad 

van Commissarissen

De	heer	eustace	treedt	per	29	april	2010,	aan	het	einde	van	

de	vergadering,	af	als	lid	van	de	raad	van	Commissarissen.	

De	heer	r.J.	routs	volgt	hem	op	als	voorzitter.

17. Wat verder ter tafel komt 

18. sluiting
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Toegang tot de vergadering en stemrechten

De	raad	van	bestuur	heeft	besloten	dat	de	registratie-

datum	voor	de	jaarlijkse	Algemene	vergadering	van	

Aandeelhouders	in	2010	is:	30	maart	2010.	Dit	is	de	

datum	waarop	men	aandeelhouder	moet	zijn	(na	verwer-

king	van	alle	bijschrijvingen	en	afschrijvingen	per	die	

datum)	om	de	vergaderrechten	en	stemrechten	te	kunnen	

uitoefenen	tijdens	de	jaarlijkse	Algemene	vergadering	

van	Aandeelhouders	van	Aegon	n.v.	in	2010.	Aandelen	

behoeven	niet	te	worden	geblokkeerd	tot	de	datum	van	de	

aandeelhoudersvergadering.	op	aandelen	verworven	na	

30	maart	2010	kunnen	door	de	houder	geen	vergader-

rechten	en	stemrechten	worden	uitgeoefend	op	de	aandeel-

houdersvergadering	van	Aegon	n.v.	op	29	april	2010.

om	toegang	tot	de	vergadering	te	krijgen	moeten	aandeel-

houders	die	hun	aandelen	giraal	aanhouden,	respectievelijk	

hun	gevolmachtigden,	zich	uiterlijk	op	22	april	2010	—	via	

hun	bank	of	commissionair	of	andere	aangesloten	instelling	

in	nederland	in	de	zin	van	de	Wet	giraal	effectenverkeer	—	

aanmelden	bij	royal	bank	of	scotland	('rbs')	te	Amsterdam	

onder	overlegging	van	een	verklaring	van	de	betreffende	

aangesloten	instelling	ter	zake	van	hun	aandelenbezit	op	

de	bovenvermelde	registratiedatum.	Aandeelhouders	

ingeschreven	in	het	register	van	aandeelhouders	van	

de	vennootschap	moeten	uiterlijk	22	april	2010	aan	de	

vennootschap	schriftelijk	kennis	geven	van	hun	voornemen	

de	vergadering	bij	te	wonen.	

De	agenda	met	toelichting	en	bijlagen	zal	worden	

toegestuurd	aan	de	aandeelhouders	die	in	het	register	van	de	

vennootschap	zijn	ingeschreven	en	aan	de	aandeelhouders	

die	gebruik	maken	van	de	diensten	van	de	stichting	

Communicatiekanaal	Aandeelhouders.	Aandeelhouders	

kunnen	hun	stemrecht	ook	uitoefenen	zonder	de	

aandeelhoudersvergadering	bij	te	wonen,	door	middel	van	

een	schriftelijke	of	elektronische	steminstructie	aan	de	

aangewezen	gevolmachtigde.	Dit	kan	door	gebruikmaking	

van	het	e-voting	systeem	van	rbs	(www.rbs.com/evoting),	

dan	wel	via	de	stichting	Communicatiekanaal	(www.

communicatiekanaal.nl).

aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders	of	hun	gevolmachtigden	kunnen	

hun	stemrecht	op	de	aandeelhoudersvergadering	

2010	alleen	uitoefenen	indien	zij	zich	hebben	laten	

registreren	direct	voorafgaand	aan	de	vergadering.	Deze	

aanwezigheidsregistratie	vindt	plaats	bij	de	ingang	van	de	

vergaderzaal	vanaf	09.00	uur	’s-morgens	tot	de	aanvang	van	

de	vergadering	om	10.00	uur	‘s-morgens.	Aandeelhouders	

of	hun	gevolmachtigden	dienen	zich	te	legitimeren	met	

een	geldig	legitimatiebewijs.	gevolmachtigden	dienen	een	

schriftelijke	volmacht	te	tonen.	na	registratie	ontvangen	

geregistreerde	aandeelhouders	en	gevolmachtigden	

een	elektronisch	stemkastje	en	een	stemkaart	voor	het	

uitbrengen	van	hun	stem	ter	vergadering.	

schriftelijke vragen

Aegon	biedt	aandeelhouders	tot	22	april	2010	de	

mogelijkheid	om	schriftelijk	vragen	te	stellen	over	de	

agendapunten.	Deze	vragen	worden,	eventueel	gebundeld,	

tijdens	de	Algemene	vergadering	van	Aandeelhouders	

behandeld	en	besproken.	De	vragen	dienen	te	worden	gericht	

aan	investor	relations	via	ir@aegon.com.

Den	Haag,	24	maart	2010

namens	de	raad	van	Commissarissen,

D.g.	eustace,	voorzitter

Bijlagen:	
voorstel	tot	wijziging	van	de	statuten	van	de	vennootschap.
voorstel	tot	vaststelling	van	het	nieuwe	beloningsbeleid	van	de	raad	
van	bestuur.
informatie	met	betrekking	tot	voorgestelde	herbenoeming	in	de	raad	
van	Commissarissen.
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Bijlage 1

voorsTel ToT sTaTuTenWiJZiging van aegon n.v. gevesTigd Te ‘s-gravenhage.

Het	onderhavige	voorstel	tot	statutenwijziging	van	Aegon	n.v.	heeft	een	technisch	karakter	en	houdt	hoofdzakelijk	verband	

met	enkele	recente	en	verwachte	wetswijzigingen.	elk	van	de	voorgestelde	wijzigingen	wordt	hierna	afzonderlijk	toegelicht.

Het	voorstel	tot	statutenwijziging	houdt	mede	in	het	verlenen	van	machtiging	aan	iedere	directeur	en	aan	iedere	kandidaat-

notaris	en	notarieel	medewerker,	verbonden	aan	Allen	&	overy	llp,	advocaten,	notarissen	en	belastingadviseurs,	kantoor	

Amsterdam,	om	op	het	ontwerp	van	de	akte	van	statutenwijziging	de	vereiste	ministeriële	verklaring	van	geen	bezwaar	aan	te	

vragen	en	om	de	akte	van	statutenwijziging	te	doen	passeren.

TeKsTvoorsTel

Hieronder	volgt	de	woordelijke	tekst	van	de	voorgestelde	wijzigingen.

in	de	linkerkolom	is	in	sommige	gevallen	de	tekst	van	de	te	wijzigen	bepalingen	van	de	nu	geldende	statuten	opgenomen.	

Hieronder	in	de	rechterkolom	zijn	uitsluitend	de	voorgestelde	wijzigingen	van	de	statuten	opgenomen.	bepalingen	van	de	

huidige	statuten	die	niet	in	de	linkerkolom	zijn	vermeld,	blijven	ongewijzigd.

bestaande	tekst: voorgestelde	tekst:

artikel 12. eigen aandelen.

Artikel 12.2 (b)

het	nominale	bedrag	van	de	aandelen	of	certificaten	

daarvan	die	de	vennootschap	verkrijgt,	houdt	of	

in	pand	houdt	of	die	worden	gehouden	door	een	

dochtermaatschappij,	niet	meer	beloopt	dan	een	tiende	

van	het	geplaatste	kapitaal	van	de	vennootschap.

Artikel 12.2(b) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

het	nominale	bedrag	van	de	aandelen	of	certificaten	daarvan	die	

de	vennootschap	verkrijgt,	houdt	of	in	pand	houdt	of	die	worden	

gehouden	door	een	dochtermaatschappij,	niet	meer	beloopt	

dan	vijftig	procent	(50%)	van	het	geplaatste	kapitaal	van	de	

vennootschap.

Toelichting:	

overeenkomstig	een	wetswijziging	die	van	kracht	is	geworden	op	1	1	juni	2008	ter	uitvoering	van	de	eg	richtlijn	2006/8,	

wordt	de	wettelijke	drempel	voor	de	verkrijgen	van	eigen	aandelen	verhoogd	van	10%	naar	50%.	De	wijziging	brengt	geen	

verandering	in	het	beleid	van	de	vennootschap	met	betrekking	tot	inkoop	van	aandelen.	
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artikel 19. vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

Na artikel 19.1 wordt een nieuw lid 19.2 ingevoegd, luidende als 

volgt:

De	raad	van	bestuur	kan	functionarissen	met	algemene	of	

beperkte	vertegenwoordigingsbevoegdheid	aanstellen.	ieder	

van	hen	vertegenwoordigt	de	vennootschap	met	inachtneming	

van	de	begrenzing	aan	zijn	bevoegdheid	gesteld.	De	titulatuur	

van	deze	functionarissen	wordt	door	de	raad	van	bestuur	

bepaald.	De	vertegenwoordigingsbevoegdheid	van	een	aldus	

benoemde	functionaris	kan	zich	niet	uitstrekken	tot	gevallen	

waarin	de	vennootschap	een	tegenstrijdig	belang	heeft	met	de	

desbetreffende	functionaris	of	met	één	of	meer	leden	van	de	

raad	van	bestuur.

Toelichting:	

een	regeling	inzake	procuratiehouders	ontbreekt	op	dit	moment	in	de	statuten	van	de	vennootschap.	Thans	wordt	

voorgesteld	een	dergelijke	regeling	op	te	nemen,	ter	ondersteuning	van	de	bevoegdheid	van	procuratiehouders	om	de	

vennootschap	te	vertegenwoordigen.

Artikel 19.2

in	geval	van	een	tegenstrijdig	belang	tussen	de	

vennootschap	en	een	lid	van	de	raad	van	bestuur,	wijst	

de	raad	van	commissarissen	een	lid	van	de	raad	van	

bestuur	of	een	lid	van	de	raad	van	commissarissen	aan	

om	de	vennootschap	te	vertegenwoordigen.	De	algemene	

vergadering	is	steeds	bevoegd	één	of	meer	andere	

personen	daartoe	aan	te	wijzen.

Artikel 19.2 (oud) wordt gewijzigd in artikel 19.3 (nieuw) en komt 

te luiden als volgt:

in	geval	van	een	tegenstrijdig	belang	tussen	de	vennootschap	

en	een	lid	van	de	raad	van	bestuur,	kan	de	raad	van	

commissarissen	een	lid	van	de	raad	van	bestuur	of	een	lid	van	

de	raad	van	commissarissen	aanwijzen	om	de	vennootschap	te	

vertegenwoordigen.

Toelichting:	

De	voorgestelde	wijziging	sluit	aan	bij	de	regeling	volgens	wetsvoorstel	31763	dat	recentelijk	door	de	Tweede	kamer	

is	aangenomen.	De	wijziging	brengt	geen	verandering	in	de	wijze	waarop	binnen	de	vennootschap	met	(potentieel)	

tegenstrijdige	belangen	wordt	omgegaan.
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artikel 20. goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

Artikel 20.2 (c)

aanvrage	van	notering	of	van	intrekking	der	notering	van	

de	onder	(a)	en	(b)	bedoelde	stukken	in	de	prijscourant	

van	enige	beurs;

Artikel 20.2(c) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

aanvrage	van	toelating	van	de	onder	(a)	en	(b)	bedoelde	

stukken	tot	een	gereglementeerde	markt	of	multilaterale	

handelsfaciliteit	zoals	bedoeld	in	Artikel	1:1	van	de	Wet	op	het	

financieel	toezicht,	of	een	vergelijkbare	gereglementeerde	

markt	of	multilaterale	handelsfaciliteit	van	een	staat	die	geen	

lidstaat	is,	dan	wel	de	intrekking	van	zodanige	toelating;

Toelichting:	

De	voorgestelde	wijziging	betreft	een	redactionele	aanpassing	aan	de	tekst	van	de	Wet	op	het	financieel	toezicht,	zoals	

recentelijk	gewijzigd.

artikel 29. Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 29.2

Jaarlijks	binnen	vijf	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar,	

behoudens	verlenging	van	deze	termijn	met	ten	hoogste	

zes	maanden	door	de	algemene	vergadering	op	grond	van	

bijzondere	omstandigheden,	maakt	de	raad	van	bestuur	

een	jaarrekening	op	en	legt	deze	voor	de	aandeelhouders	

ter	inzage	ten	kantore	van	de	vennootschap.	binnen	deze	

termijn	legt	de	raad	van	bestuur	ook	het	jaarverslag	ter	

inzage	voor	de	aandeelhouders.

Artikel 29.2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Jaarlijks	binnen	vier	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	maakt	

de	raad	van	bestuur	een	jaarrekening	op	en	legt	deze	voor	de	

aandeelhouders	ter	inzage	ten	kantore	van	de	vennootschap1.	

binnen	deze	termijn	legt	de	raad	van	bestuur	ook	het	

jaarverslag	ter	inzage	voor	de	aandeelhouders.

Toelichting:	

in	verband	met	de	implementatie	van	de	europese	transparantie	richtlijn	op	1	januari	2009	is	de	statutaire	periode	voor	

het	voorbereiden	van	de	jaarrekening	en	het	jaarverslag	gewijzigd	van	vijf	maanden	naar	vier	maanden	na	afloop	van	het	

boekjaar.

1		op	29	maart	2010	is	het	wijzigingsvoorstel	van	artikel	29.2	gewijzigd	door	de	volgende	zinsnede	weg	te	laten:	“,	behoudens	verlenging	van	deze	termijn	met	ten	hoogste	zes	maanden	

door	de	algemene	vergadering	op	grond	van	bijzondere	omstandigheden,”	om	te	voldoen	aan	artikel	2:101	lid	1	burgerlijk	Wetboek.	
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artikel 32. Winst en uitkeringen.

Artikel 32.3

Uit	de	nettowinst,	zoals	die	blijkt	uit	de	winst-	en	

verliesrekening,	wordt	vervolgens,	voor	zover	na	

eventuele	reservering	overeenkomstig	artikel	32.1	

mogelijk,	op	de	preferente	aandelen	A	en	b,	over	het	

bedrag	dat	gemiddeld	op	de	preferente	aandelen	van	de	

desbetreffende	soort	is	gestort	(nominaal	en,	waar	van	

toepassing,	als	agio)	een	dividend	uitgekeerd,	waarvan	het	

percentage	op	jaarbasis	gelijk	is	aan	het	door	de	europese	

Centrale	bank	vastgestelde	rentepercentage	voor	basis-

herfinancieringstransacties,	te	verhogen	met	één	en	

vijfenzeventighonderdste	(1,75)	procentpunt,	een	en	ander	

geldend	voor	de	eerste	beursdag	van	euronext	Amsterdam	

van	het	boekjaar,	waarover	het	dividend	wordt	uitgekeerd.

overigens	wordt	op	de	preferente	aandelen	niet	meer	

dividend	uitgekeerd.

Artikel 32.3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Uit	de	nettowinst,	zoals	die	blijkt	uit	de	winst-	en	

verliesrekening,	wordt	vervolgens,	voor	zover	na	eventuele	

reservering	overeenkomstig	artikel	32.1	mogelijk,	op	de	

preferente	aandelen	A	en	b,	over	het	bedrag	dat	gemiddeld	

op	de	preferente	aandelen	van	de	desbetreffende	soort	is	

gestort	(nominaal	en,	waar	van	toepassing,	als	agio)	een	

dividend	uitgekeerd,	waarvan	het	percentage	op	jaarbasis	

gelijk	is	aan	het	door	de	europese	Centrale	bank	vastgestelde	

rentepercentage	voor	basisherfinancieringstransacties,

te	verhogen	met	één	en	vijfenzeventighonderdste	(1,75)	

procentpunt,	een	en	ander	geldend	voor	de	eerste	beursdag	

van	euronext	Amsterdam	van	het	boekjaar,	waarover	het	

dividend	wordt	uitgekeerd.	overigens	wordt	op	de	preferente	

aandelen	niet	meer	dividend	uitgekeerd.	De	raad	van	bestuur	is	

bevoegd,	onder	goedkeuring	van	de	raad	van	commissarissen,	

om	te	bepalen	dat	een	betaling	van	preferent	dividend	ten	

laste	komt	van	reserves	van	de	vennootschap.	

Toelichting:	

De	toevoeging	van	de	laatste	volzin	aan	dit	artikel	dient	ter	verduidelijking	van	de	bestaande	bevoegdheidsverdeling	binnen	

de	vennootschap	met	betrekking	tot	het	doen	van	uitkeringen.
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artikel 36. oproeping en agenda van vergaderingen.

Artikel 36.2

De	oproeping	geschiedt	niet	later	dan	op	de	vijftiende	dag	

voor	die	van	de	vergadering.

Artikel 36.2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

De	oproeping	geschiedt	niet	later	dan	op	de	vijftiende	dag	voor	

die	van	de	vergadering	of	zodanig	langere	oproepingstermijn	als	

de	wet	voorschrijft.	

Toelichting:	

De	voorgestelde	wijziging	loopt	vooruit	op	de	wetswijziging	ter	implementatie	van	de	europese	richtlijn	

aandeelhoudersrechten	(eg	2007/36),	waarbij	de	oproepingstermijn	van	algemene	vergaderingen	van	aandeelhouders	

(thans	vijftien	dagen)	zal	worden	verlengd.

Artikel 36.4

Aandeelhouders	die	alleen	of	gezamenlijk	ten	minste	

een/tiende	procent	(0,1%)	van	het	geplaatste	kapitaal	

vertegenwoordigen	of	van	wie	de	aandelen	volgens	de	

officiële	prijscourant	van	euronext	Amsterdam	n.v.	(of	

een	daarvoor	in	de	plaats	tredende	publicatie)	alleen	of	

gezamenlijk	ten	minste	een	waarde	van	vijftig	miljoen	

euro	(eUr	50.000.000)	vertegenwoordigen,	hebben	

het	recht	om	aan	de	raad	van	bestuur	of	de	raad	van	

commissarissen	het	verzoek	te	doen	om	onderwerpen	

op	de	agenda	van	de	algemene	vergadering	van	

aandeelhouders	te	plaatsen.

Deze	verzoeken	zullen	door	de	raad	van	bestuur	en	de	

raad	van	commissarissen	worden	overgenomen	onder	

voorwaarde:	

(a)	dat	er	naar	het	oordeel	van	de	raad	van	bestuur	en	de	

raad	van	commissarissen	geen	zwaarwegende	belangen	

van	de	vennootschap	zijn	die	zich	tegen	agendering	

verzetten;	en

(b)	dat	het	verzoek	ten	minste	zestig	dagen	voor	de	

datum	van	de	algemene	vergadering	van	aandeelhouders	

bij	de	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur	of	de	voorzitter	

van	de	raad	van	commissarissen	schriftelijk	is	ingediend.	

Artikel 36.4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Aandeelhouders	die	alleen	of	gezamenlijk	ten	minste	een	

procent	(1%)	van	het	geplaatste	kapitaal	vertegenwoordigen	

of	van	wie	de	aandelen	volgens	de	officiële	prijscourant	van	

euronext	Amsterdam	n.v.	(of	een	daarvoor	in	de	plaats	tredende	

publicatie)	alleen	of	gezamenlijk	ten	minste	een	waarde	van	

honderd	miljoen	euro	(eUr	100.000.000)	1	vertegenwoordigen,	

hebben	het	recht	om	aan	de	raad	van	bestuur	of	de	raad	van	

commissarissen	het	verzoek	te	doen	om	onderwerpen	op	de	

agenda	van	de	algemene	vergadering	van	aandeelhouders	te	

plaatsen.

Deze	verzoeken	zullen	door	de	raad	van	bestuur	en	de	raad	van	

commissarissen	worden	overgenomen	onder	voorwaarde:	

(a)	dat	er	naar	het	oordeel	van	de	raad	van	bestuur	en	de	raad	

van	commissarissen	geen	zwaarwegende	belangen	van	de	

vennootschap	zijn	die	zich	tegen	agendering	verzetten;	en

(b)	dat	het	verzoek	ten	minste	zestig	dagen	voor	de	datum	van	

de	algemene	vergadering	van	aandeelhouders	bij	de	voorzitter	

van	de	raad	van	bestuur	of	de	voorzitter	van	de	raad	van	

commissarissen	schriftelijk	is	ingediend.

1		in	de	akte	van	statutenwijziging	zal	aanvullend	worden	vermeld	dat	de	nu	geldende	drempel	(eUr	50	miljoen	euro	aan	beurswaarde)	prevaleert	boven	de	voorgestelde	hogere	

statutaire	drempel	zolang	de	nederlandse	wet	niet	is	veranderd.	Deze	verduidelijking	is	in	dit	voorstel	opgenomen	op	31	maart	2010.
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Toelichting:	

volgens	wetsontwerp	32014	(Wetsvoorstel	Frijns),	thans	in	behandeling	in	het	parlement,	worden	de	drempels	voor	

aandeelhouders	om	agendapunten	voor	te	stellen	verhoogd.	De	drempel	van	1%	wordt	verhoogd	naar	3%	en	de	drempel	

van	50	miljoen	euro	beurswaarde	vervalt.	De	vennootschap	hanteert	momenteel	een	lagere	drempel	dan	1%,	namelijk	0,1%.	

voorgesteld	wordt	deze	drempel	te	verhogen	tot	1%	(substantieel	lager	dus	dan	de	nieuwe	wettelijke	drempel	van	3%)	en	de	

drempel	gerelateerd	aan	de	beurswaarde	te	verhogen	tot	100	miljoen	euro.
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Bijlage 2

ProPosal To adoPT a neW eXeCuTive Board remuneraTion PoliCY

1.  pOliCY

1. 1  remuneration Policy

This	remuneration	policy	outlines	the	terms	and	conditions	for	the	employment	and	remuneration	of	Aegon	n.v.	executive	

board	members.	The	policy	will	be	reviewed	every	year	by	the	Compensation	Committee	of	the	supervisory	board.	if	and	

when	required,	this	Committee	will	submit	recommendations	for	changes	to	the	policy	to	the	supervisory	board.

1.2  Policy Term

This	policy	will	take	effect	from	January	1,	2010.	The	policy	will	remain	in	place	until	Aegon	n.v.	has	fully	repaid	the	CCCs	

loan	it	received	in	2008	from	the	Dutch	state	-	through	vereniging	Aegon	-	or	until	such	moment	the	supervisory	board	will	

adopt	changes.

1.3  application 

This	policy	will	apply	to	members	of	the	Aegon	n.v.	executive	board.	

2.   Term Of appOinTmenT

Members	of	the	executive	board	will	be	appointed	for	four	years	and	may	then	be	reappointed	for	successive	mandates	of	

four	years.	

3.  COmpensaTiOn

3.1  aims and objectives

The	aims	and	objectives	of	the	executive	board	remuneration	policy	may	be	summarized	as	follows:	

	° The	remuneration	policy	aims	to	enable	the	company	to	attract	and	retain	highly	qualified	members	for	the	executive	

board.

	° The	policy	seeks	to	enable	the	company	to	provide	a	well-balanced	and	performance-related	executive	board	

compensation	package,	taking	into	consideration	the	public	debate	on	remuneration.

	° The	remuneration	policy	will	ensure	that	the	interests	of	executive	board	members	are	aligned	with	the	business	

strategy	and	risk	tolerance,	objectives,	values	and	long-term	interests	of	the	company.	

	° The	policy	shall	enhance	the	transparency	and	simplicity	of	executive	board	members’	remuneration	and	will	be	

consistent	with	the	pay-for-performance	principle.
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3.2  evaluation of Competitive level

The	competitive	level	of	executive	board	compensation	will	be	monitored	against	the	remuneration	of	a	group	of	peer	

companies	on	an	annual	basis.

Companies	to	be	included	in	the	remuneration	peer	group	are	selected	according	to	the	following	criteria:

	° industry:	preferably	life	insurance.

	° size:	assets,	revenue	and	market	capitalization.

	° geographic	scope:	preferably	companies	operating	globally.

	° location:	europe-based.	

in	2010,	the	peer	group	comprises	the	following	companies:	Aviva,	AXA,	Cnp	Assurances,	generali,	ing	group,	legal	&	

general,	Münchener	rückversicherung,	old	Mutual,	prudential	plc,	standard	life,	swiss	re,	zurich	Financial	services.

To	monitor	alignment	with	Dutch	general	industry,	an	additional	reference	group	has	been	established,	consisting	of	Dutch	

listed	companies	(AeX	Top	12	excluding	Financial	services	companies).	

The	supervisory	board	will	regularly	review	and	where	necessary	amend	the	groups	to	ensure	they	continue	to	provide	a	

reliable	basis	for	comparison.

3.3  Total Compensation

3.3.1  Total Compensation levels

For	each	executive	board	member,	the	supervisory	board	will	determine	a	maximum	Total	Compensation,	taking	into	

account	the	specific	role	and	responsibilities	of	the	individual.	The	2009	compensation	levels	of	the	executive	board	

members	-	adjusted	for	annual	salary	adjustments	in	the	Aegon	nederland	n.v.	collective	labor	agreement	-	will	serve	as	

the	initial	reference	point.	each	year,	the	supervisory	board	will	review	Total	Compensation	to	ensure	that	it	continues	to	be	

competitive	and	provides	proper	and	risk-based	incentives	to	members	of	the	executive	board.

3.3.2  Total Compensation structure

Total	Compensation	for	executive	board	members	will	consist	of	a	fixed	component,	as	well	as	short	and	long-term	incentive	

compensation.	The	table	below	gives	the	breakdown	for	each	of	these	three	components;	the	figures	present	Fixed	and	

variable	Compensation	at	maximum	level	as	a	percentage	of	Total	Compensation	in	2010.

Fixed Compensation Variable Compensation (at maximum level)

Short-term Long-term

50	% 16.7	% 33.3	%

The	supervisory	board	will	regularly	assess	the	possible	outcomes	of	variable	Compensation	components	and	how	they	may	

affect	the	remuneration	of	the	executive	board	members	(‘scenario	Analysis’).
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3.4  Fixed Compensation

For	each	executive	board	member,	the	supervisory	board	will	determine	the	amount	of	Fixed	Compensation	as	part	of	

maximum	Total	Compensation.

3.5  variable Compensation

3.5.1  general 

variable	Compensation	will	be	used	to	strengthen	executive	board	members’	commitment	to	the	company’s	short-term	and	

long-term	objectives,	with	emphasis	on	the	long-term	sustainable	performance.	in	the	process	of	setting	and	evaluating	

performance	indicators	and	targets	used	for	the	determination	of	variable	Compensation,	relevant	experts,	such	as	Finance,	

risk,	Audit,	Human	resources,	legal,	and	Compliance,	shall	be	involved.

variable	Compensation	consists	of	a	short-term	incentive	Compensation	(sTiC)	component	and	a	long-term	incentive	

Compensation	(lTiC)	component:

	° sTiC	will	be	paid	in	cash.	payment	will	be	made	once	annual	accounts	for	the	financial	plan	year	have	been	adopted	by	

shareholders.

	° lTiC	will	be	paid	in	shares.	At	the	beginning	of	the	3-year	performance	period,	a	conditional	grant	will	be	made,	which	

might	(partly)	vest	following	the	procedure	set	out	in	section	3.5.2.2	and	under	the	condition	of	continuous	employment.	

The	number	of	performance	shares	that	will	be	granted	conditionally	is	calculated	according	to	the	fair	value	of	one		

share	at	the	start	of	that	financial	year	(average	share	price	on	the	nYse	euronext	stock	exchange	during	the	period	

December	15	and	January	15).	At	the	end	of	the	3-year	performance	period,	the	vested	shares	will	be	restricted	for	a	

period	of	two	years	(with	the	exception	of	the	shares	that	would	have	to	be	sold	to	cover	income	tax	obligations	resulting	

from	the	vested	shares).	

variable	Compensation	will	be	based	on	company	(and	individual)	performance	as	measured	against	certain	indicators,		

as	outlined	in	section	3.5.2.1	and	3.5.2.2.	The	indicators	represent	a	mix	of	financial	and	non-financial	measures,	providing	an	

accurate	and	reliable	reflection	of	corporate	and	individual	performances.	performance	targets	will	be	determined	for	each		

of	the	indicators.

3.5.2.1  short-term incentive Compensation

sTiC	will	be	based	on	financial	and	non-financial	indicators,	for	which	performance	target	ranges	will	be	set	annually.

	° Financial:

-	earnings	(37.5%):	real	net	growth	in	underlying	earnings	after	tax;

-	profitable	growth	(37.5%):	value	of	new	business,	adjusted	for	risk.

	° non-financial:

-	individual	basket	of	strategic	and	personal	objectives	(25%).

  (Percentages refer to maximum performance.)
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each	year,	a	1-year	target	will	be	set	for	each	indicator.	At	the	end	of	that	year,	a	comparison	will	be	made	between	the	targets	

and	actual	performance.	sTiC	pay-out	will	be	calculated	according	to	the	results	of	this	assessment.

At	an	aggregate	level,	pay-out	of	50%	of	the	maximum	sTiC	will	occur	if	the	threshold	performance	target	is	reached;	

matching	the	pre-set	performance	target	will	deliver	pay-out	of	80%	of	the	maximum	sTiC;	outperformance	will	lead	to	pay-

out	of	up	to	100%	of	the	sTiC.

3.5.2.2   long-term incentive Compensation

lTiC	will	be	based	on	financial	and	non-financial	indicators,	for	which	performance	target	ranges	will	be	set.

	° Financial:

-	earnings	(20%):	real	net	growth	in	underlying	earnings	after	tax;		

-	return	on	capital,	adjusted	for	risk	(20%);

-	relative	Total	shareholder	return	(35%),	measured	against	a	group	of	companies	with	which	Aegon	competes	for		 	

		shareholder	preference.

	° non-financial:

-	basket	of	objectives	measuring	corporate	responsibility	(25%).

  (Percentages refer to maximum performance.)

The	companies	against	which	Aegon	measures	Total	shareholder	return	are	selected	according	to	the	following	criteria:

	° industry:	life	and	health	insurance,	multi-line	insurance.

	° scope:	revenues,	total	assets,	number	of	employees,	market	capitalization.

	° internationational	activities:	geographic	scope.

	° location:	europe	and	north	America.

	° Free-float	of	outstanding	shares:	minimum	70%.

	° risk	profile:	comparable	s&p	rating	range.

in	2010,	the	Tsr	peer	group	comprises	the	following	companies:	Aviva,	AXA,	generali,	Hartford	Financial	services	group,	

legal	&	general,	Manulife	Financial,	Metlife,	principal	Financial	group,	prudential	Financial,	prudential	plc,	Metlife,	sun	life	

Financial,	zurich	Financial	services.

lTiC	will	be	based	on	performance	over	a	3-year	period.	each	year,	a	3-year	target	will	be	set	for	each	indicator.	At	the	end	

of	the	3-year	period,	a	comparison	will	be	made	between	the	targets	and	actual	performance.	lTiC	pay-out	will	be	calculated	

according	to	the	results	of	this	assessment.	

At	an	aggregate	level,	pay-out	of	50%	of	the	maximum	lTiC	will	occur	if	the	threshold	performance	target	is	reached;	

matching	the	pre-set	performance	target	will	deliver	pay-out	of	80%	of	the	maximum	lTiC;	outperformance	will	lead	to		

pay-out	of	up	to	100%	of	the	lTiC.
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3.5.3  discretionary adjustments (‘Test of reasonableness’)

The	supervisory	board	will	have	the	authority	to	make	adjustments	to	the	variable	Compensation	(‘Test	of	

reasonableness’).	implementation	of	this	authority	will	be	as	follows:

	° should	the	supervisory	board	decide	that	Aegon’s	short-term	or	long-term	business	is	being	impacted	by	significant	

and	exceptional	circumstances	that	are	not	(sufficiently)	reflected	in	the	performance	indicators,	it	may	request	the	

Compensation	Committee	to	consider	possible	adjustments.

	° The	Compensation	Committee	will	review	all	circumstances	in	detail	and	document	its	findings.	if	the	Committee’s	

analysis	confirms	the	supervisory	board’s	initial	assessment,	the	Committee	will	then	put	forward	a	proposal	to	the	

supervisory	board	to	adjust	sTiC	or	lTiC.

	° Actual	sTiC	or	lTiC	may	be	adjusted	to	a	level	between	75%	and	1	25%	of	the	originally	calculated	entitlement,	but	will	

not	exceed	1	00%	of	the	maximum	variable	compensation.

	° While	it	is	theoretically	possible	under	this	system	to	arrive	at	sTiC	or	lTiC	of	zero,	the	supervisory	board	has	the	

authority,	if	justified	by	the	circumstances,	to	grant	a	discretionary	payment.

	° Discretionary	adjustments	concern	actual	sTiC	or	lTiC	only,	not	Fixed	Compensation.

3.5.4  Circuit Breaker

in	any	given	year,	pay-out	under	sTiC	will	only	occur	subject	to	Aegon	n.v.	reporting	a	net	profit.

3.5.5  Claw Back

The	supervisory	board	will	have	the	authority	to	re-claim	(‘claw	back’)	any	pay-outs	under	sTiC,	in	case	of	material	financial	

restatements	or	individual	gross	misconduct.	With	regard	to	lTiC,	the	3-year	performance	period	in	itself	provides	for	a	

sufficient	period	to	identify	any	potential	errors.

3.6  Pensions

executive	board	members	will	be	offered	pension	arrangements	and	retirement	benefits	in	line	with	local	practices	in	their	

countries	of	residence	and	consistent	with	those	provided	to	executives	of	other	multinational	companies	in	those	countries.

3.7  Benefits and other arrangements 

executive	board	members	will	receive	other	benefits	based	on	their	contractual	agreements,	local	practices,	and	

comparable	arrangements	for	executives	of	other	multinational	companies.

The	company	will	not	grant	executive	board	members	any	personal	loans,	guarantees	or	the	like,	unless	in	the	normal	

course	of	business	and	on	terms	applicable	to	all	personnel,	and	only	with	supervisory	board	approval.

3.8  Termination of employment

employment	contracts	for	new	members	of	the	executive	board	shall	contain	a	notice	period	of	three	months	for	the	

executive	board	member	and	six	months	for	the	company.	Termination	arrangements	(in	all	circumstances,	including	

change-of-control)	will	conform	to	the	Dutch	Corporate	governance	Code	and	Dutch	law.	The	maximum	severance	payment	

for	members	of	the	executive	board	is,	if	the	employment	contract	is	terminated	or	cancelled	upon	request	of	the	company,	

one	year’s	gross	Fixed	Compensation.	
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3.9  existing Contractual arrangements

As	far	as	existing	contractual	arrangements	of	(current)	executive	board	members	do	not	comply	with	this	policy,	the	

supervisory	board	will	take	action	as	deemed	appropriate.

3.10  verification

All	calculations	made	to	determine	compensation	under	this	policy	shall	be	verified	by	both	independent	external	auditors	

and	the	supervisory	board’s	Audit	Committee.
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Bijlage 3

de wettelijk vereiste gegevens van de heer K.J. storm met betrekking tot de in agendapunt 11 opgenomen  

voorgenomen herbenoeming in de raad van Commissarissen zijn als volgt:

naam	 :		 kornelis	J.	storm

leeftijd	 :		 67

geslacht	 :		 Mannelijk

nationaliteit	 :		 nederlandse

beroep/Hoofdfunctie	 :		 gepensioneerd

vorige	functie	 :		 voorzitter	van	de	raad	van	bestuur	van	Aegon	n.v.	tot	2002

Aantal	aandelen	in	de	vennootschap	 :		 276.479	gewone	aandelen

Andere	bestuursfuncties	 :		 voorzitter	van	de	raad	van	Commissarissen	van	klM	n.v.

	 :		 vice	voorzitter	van	de	raad	van	Commissarissen	van	pon	Holdings	b.v.

	 :	 lid	van	de	board	of	Directors	van	Anheuser-busch	inbev	s.A.	(belgië)

	 :	 lid	van	de	board	of	Directors	van	baxter	international	inc.		

	 	 (verenigde	staten)

	 :	 non	executive	director	van	Unilever	n.v.	/	plC	(nederland	/	

	 	 verenigd	koninkrijk)

De	heer	storm	wordt	voorgedragen	voor	herbenoeming	vanwege	zijn	managementkwaliteiten	en	zijn	ervaring	met	grote	

beursgenoteerde	bedrijven,	zijn	kennis	van	de	verzekeringsindustrie,	zijn	ondernemerschap	en	internationale	ervaring	en	zijn	

tevredenstellende	functioneren	als	lid	van	de	raad	van	Commissarissen	sinds	zijn	benoeming	in	2002.

De	heer	storm,	geboren	in	1942	in	nederland,	heeft	de	nederlandse	nationaliteit.	na	de	Hbs	behaalde	hij	het	praktijkdiploma	

boekhouden	en	Master	of	business	Administration	(MbA).	in	1969	studeerde	hij	af	aan	de	erasmus	Universiteit	in	rotterdam	

met	als	hoofdvak	bedrijfseconomie.	in	1972	studeerde	hij	af	als	registeraccountant.	nadat	hij	tot	1976	heeft	gewerkt	bij		

Moret	&	limperg	als	accountant	en	tot	1978	bij	koninklijke	scholten	Honig	nv	als	lid	van	de	raad	van	bestuur,	trad	de	heer	

storm	in	1979	in	dienst	van	Ago,	één	van	Aegon’s	rechtsvoorgangers,	als	lid	van	de	raad	van	bestuur.	in	1983	werd	hij	

benoemd	als	lid	van	de	raad	van	bestuur	van	Aegon	n.v.	en	in	1992	als	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur,	welke	functie	hij	

bekleedde	tot	aan	zijn	pensionering	in	2002.	in	dat	jaar	werd	hij	benoemd	als	lid	van	de	raad	van	Commissarissen.

De	nominating	Committee	heeft	de	heer	storm’s	kwaliteiten	en	in	het	bijzonder	de	wijze	waarop	hij	heeft	gefunctioneerd	als	lid	

van	de	raad	van	Commissarissen	besproken	en	heeft	vastgesteld	dat	hij,	ofschoon	hij	niet	'onafhankelijk'	is	in	de	betekenis	van	de	

Corporate	governance	Code,	het	enige	'niet-onafhankelijke'	lid	van	de	raad	van	Commissarissen	is.	De	Corporate	governance	Code	

alsmede	het	profiel	van	de	raad	van	Commissarissen	staan	toe	dat	één	lid	van	de	raad	van	Commissarissen	'niet-onafhankelijk'	

is.	De	nominating	Committee	heeft	eveneens	vastgesteld	dat	de	heer	storm	heel	goed	past	binnen	het	profiel	van	de	raad	van	

Commissarissen	en	heeft,	na	zorgvuldige	overwegingen,	de	raad	van	Commissarissen	geadviseerd	om	de	heer	storm	voor	

herbenoeming	voor	te	dragen.	De	raad	van	Commissarissen	heeft	dat	advies	gevolgd	en	beveelt	aandeelhouders	aan	om	de	heer	

storm	te	herbenoemen	voor	een	nieuwe	termijn	per	29	april	2010.	De	heer	storm	heeft	geen	tegenstrijdige	belangen	met	Aegon.
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