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Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V., te houden op woensdag 21 mei 

2014 om 10.00 uur op het hoofdkantoor van Aegon, Aegonplein 50 te ’s-Gravenhage.

Agenda

1. Opening (*)

2. Presentatie over de gang van zaken in 2013 (*)

3.1 Jaarverslag 2013 (*)

3.2 Remuneratierapport 2013 (*)

3.3 Jaarrekening 2013: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2013

4. Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2013

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 heer Robert W. Dineen als lid van de Raad van Commissarissen

8. Voorstel tot benoeming van mevrouw Corien M. Wortmann-Kool als lid van de Raad van Commissarissen

9. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen

10. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte 

van gewone aandelen

11. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van 

incentiveplannen

12. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

13. Wat verder ter tafel komt (*)

14. Sluiting van de vergadering (*)

(*) Over deze agendapunten wordt niet gestemd.

Het jaarverslag 2013 in de Engelse taal (Annual Report 2013) is beschikbaar op de corporate website (aegon.com/agm). Het verslag is 

te bestellen door middel van het formulier op de website.
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Toelichting op de agenda

Algemene mededelingen:

 � Registratie vóór aanvang van de vergadering is vereist om stemrechten te kunnen uitoefenen. Zie ook de mededelingen 

onder het kopje “Toegang tot de AVA en stemrechten” en “Aanwezigheidsregistratie” op bladzijde 7-8 van deze agenda.

 � Bij de aanwezigheidsregistratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch stemkastje en een 

stemkaart ten behoeve van het stemmen tijdens de vergadering. 

 � De Voorzitter zal de vergadering voorzitten in het Engels; voor simultane vertalingen (van Nederlands naar Engels en van 

Engels naar Nederlands) wordt gezorgd.

 � Het maken van audio-/visuele opnamen tijdens de vergadering is niet toegestaan tenzij vóór de vergadering hiervoor 

schriftelijk toestemming is gegeven.

 � Na de vergadering worden broodjes geserveerd.

1. Opening

 Opening van de vergadering door de Voorzitter, de heer Robert J. Routs. De conceptnotulen van de op 15 mei 2013 

gehouden AVA zijn op 15 augustus 2013 op Aegon’s corporate website (aegon.com/agm) gepubliceerd en zijn gedurende drie 

maanden beschikbaar geweest voor commentaar. De definitieve notulen zijn op 15 november 2013 ondertekend door de 

Voorzitter en de Secretaris en zijn sindsdien beschikbaar op Aegon’s corporate website.

2. Presentatie over de gang van zaken in 2013

 De Raad van Bestuur zal een presentatie geven over de gang van zaken gedurende 2013.

3.1 Jaarverslag 2013

 Bespreking van het Jaarverslag 2013 (Annual Report 2013), waaronder het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag 

van de Raad van Commissarissen, de Corporate Governance en de Jaarrekening 2013.

3.2 Remuneratierapport 2013

 Bespreking van het Remuneratierapport 2013, zoals dat is opgenomen in het Jaarverslag 2013 (Annual Report 2013).

3.3 Jaarrekening 2013: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2013

 Voorgesteld wordt de Jaarrekening over het boekjaar 2013 vast te stellen.

4. Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2013

 Voorgesteld wordt over 2013 een slotdividend vast te stellen van EUR 0,11 per gewoon aandeel en EUR 0,00275 per 

gewoon aandeel B. Dit voorstel betekent dat het totale dividend over het boekjaar 2013 EUR 0,22 per gewoon aandeel  

en EUR 0,0055 per gewoon aandeel B zal bedragen, gegeven het interimdividend van EUR 0,11 per gewoon aandeel en  

EUR 0,00275 per gewoon aandeel B dat in september 2013 is betaald. Het slotdividend wordt naar keuze van de 

aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De waarde van het slotdividend in gewone 

aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten.

 Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd door de aandeelhouders, zullen de aandelen Aegon vanaf vrijdag 

23 mei 2014 ex dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend is dinsdag 27 mei 2014. De periode waarin 

aandeelhouders kunnen kiezen tussen dividend in contanten of in gewone aandelen loopt van vrijdag 30 mei tot en met 

vrijdag 13 juni 2014. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald op basis van de gemiddelde 

koers van het aandeel Aegon aan de beurs van Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 

maandag 9 juni tot en met vrijdag 13 juni 2014. Het dividend wordt per vrijdag 20 juni 2014 betaalbaar gesteld.

 Het dividendbeleid van Aegon is opgenomen in het Annual Report 2013 op pagina 335.
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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 2013 of uit informatie die anderszins voorafgaand 

aan de vaststelling van de Jaarrekening 2013 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 2013 of uit informatie die anderszins voorafgaand 

aan de vaststelling van de Jaarrekening 2013 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

7. Voorstel tot benoeming van de heer Robert W. Dineen als lid van de Raad van Commissarissen

 Voorgesteld wordt de heer Robert W. Dineen te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 21 mei 2014 voor 

een termijn van vier jaar. De heer Dineen is beschikbaar voor benoeming. Informatie omtrent de heer Dineen is opgenomen 

in bijlage 1 (pagina 9). 

8. Voorstel tot benoeming van mevrouw Corien M. Wortmann-Kool als lid van de Raad van Commissarissen

 Voorgesteld wordt mevrouw Corien M. Wortmann-Kool te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 21 mei 

2014 voor een termijn van vier jaar. Mevrouw Wortmann-Kool is beschikbaar voor benoeming. Informatie omtrent mevrouw 

Wortmann-Kool is opgenomen in bijlage 2 (pagina 10).

9. 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 21 mei 2014, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring 

door de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen in Aegon N.V. en het verlenen 

van rechten tot het nemen van gewone aandelen in Aegon N.V. 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 uitgifte 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. Persberichten met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen worden op 

Aegon’s corporate website (aegon.com/agm) geplaatst. Indien aangenomen, vervangt dit besluit de in 2013 gegeven machtiging.
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10. 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 21 mei 2014, als het vennootschapsorgaan dat, na voorafgaande goedkeuring 

door de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten 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 Aegon N.V., 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 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 9, 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 Aegon’s corporate website (aegon.com/agm) geplaatst. Indien aangenomen, vervangt dit besluit  

de in 2013 gegeven machtiging.

11. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van 

incentiveplannen

 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 21 mei 2014, 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 geheel Aegon ingesteld incentiveplan of het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. 

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. Aegon betaalt variabele beloning voor het senior management 

inclusief de Raad van Bestuur in contanten en/of aandelen verspreid over verschillende jaren, waartoe voldaan moet 

worden aan bepaalde voorwaarden. 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, zoals vastgesteld in de 

Aandeelhoudersvergadering 2011. Indien aangenomen, vervangt dit besluit de in 2013 gegeven machtiging.
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12. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen

 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 21 mei 2014, tot verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet. Het aantal te 

verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste 10% van Aegon’s geplaatste aandelenkapitaal. Gewone aandelen en gewone 

aandelen B mogen worden verkregen tegen een prijs van niet meer dan 10% boven de bij verkrijging geldende marktwaarde 

van dat aandeel.”

 Toelichting:

 Deze machtiging is grotendeels gelijk aan die in voorgaande jaren. Hoewel de wet een inkoop van eigen aandelen anders 

dan om niet toestaat tot een maximum van 50% van het geplaatste kapitaal, wordt voorgesteld deze bevoegdheid te 

beperken tot 10% 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 in 2013 gegeven machtiging.

Toegang tot de AVA en stemrechten

Gerechtigd tot deelname aan de AVA zijn de personen die op de Registratiedatum, 23 april 2014, na de verwerking van 

alle transacties, aandelen in Aegon N.V. houden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op pandhouders en 

vruchtgebruikers van aandelen die het recht hebben om algemene vergaderingen van aandeelhouders van Aegon N.V. bij te 

wonen. Aandelen worden niet geblokkeerd tot de datum van de AVA. Op aandelen geregistreerd na 23 april 2014 kunnen door de 

houder geen vergaderrechten en stemrechten worden uitgeoefend tijdens de AVA.

Aandeelhouders die hun aandelen giraal aanhouden en de AVA willen bijwonen (dan wel hun gevolmachtigden), dienen zich in 

de periode van donderdag 24 april tot en met woensdag 14 mei 2014 aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) 

te Amsterdam. Dit kan via de website van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) of via de eigen bank of commissionair 

(intermediair) in Nederland in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer onder overlegging van een verklaring van de betreffende 

intermediair ter zake van het aandelenbezit op de bovenvermelde Registratiedatum.

Aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders van Aegon N.V., ontvangen een uitnodiging per post. Zij dienen 

uiterlijk woensdag 14 mei 2014 aan de vennootschap schriftelijk kennis te geven van hun voornemen de AVA bij te wonen.

Aandeelhouders in het bezit van uit hoofde van incentiveplannen ontvangen en onvoorwaardelijk toegekende aandelen Aegon 

zullen een afzonderlijke e-mail ontvangen met informatie hoe zij zich kunnen aanmelden voor de AVA. 

De agenda met toelichting is vanaf woensdag 9 april 2014 beschikbaar op Aegon’s corporate website (aegon.com/agm) en zal worden 

toegestuurd aan de aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders van Aegon N.V.

Aandeelhouders die zich op de hierboven omschreven wijze bij ABN AMRO hebben aangemeld voor de AVA, kunnen op 

verschillende manieren hun stemrecht uitoefenen zonder de AVA bij te wonen. Een aandeelhouder kan gebruik maken van het 

e-voting systeem van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) of een gevolmachtigde aanwijzen hem tijdens de AVA zonder 

steminstructie te vertegenwoordigen dan wel een volmacht met steminstructie geven aan de Secretaris van de Vennootschap. 

Een volmachtformulier zonder steminstructie en een volmacht aan de Secretaris van de Vennootschap met steminstructie zijn 

beschikbaar op de corporate website.
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Aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders van Aegon N.V., kunnen hun stemrecht uitoefenen zonder 

de AVA bij te wonen door een gevolmachtigde zonder steminstructie aan te wijzen of door een volmacht met steminstructie te 

geven aan de Secretaris van de Vennootschap.  

Aandeelhouders in het bezit van uit hoofde van incentiveplannen ontvangen en onvoorwaardelijk toegekende aandelen Aegon, 

ontvangen een e-mail met daarin een link naar een separaat e-voting systeem van ABN AMRO, waarmee zij hun stem kunnen 

uitbrengen. Deze aandeelhouders kunnen ook een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) aanwijzen.

Aanwezigheidsregistratie

Na aanmelding zoals hiervoor toegelicht onder “Toegang tot de AVA en stemrechten”, kunnen aandeelhouders of hun 

gevolmachtigden hun stemrecht tijdens de AVA alleen uitoefenen indien zij zich hebben laten registreren in het uur voorafgaand 

aan de AVA. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 9.00 uur tot de aanvang van 

de AVA om 10.00 uur. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden dienen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

Gevolmachtigden dienen een schriftelijke volmacht te tonen. Na registratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een 

elektronisch stemkastje en een stemkaart voor het uitbrengen van hun stem tijdens de AVA.

Schriftelijke vragen

Aegon biedt aandeelhouders tot en met woensdag 14 mei 2014 de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de 

agendapunten. Deze vragen worden, eventueel gecombineerd, tijdens de AVA behandeld en besproken. De vragen dienen te 

worden gericht aan Investor Relations (per email: ir@aegon.com, of per post: Aegon N.V., IR Team, Postbus 85, 2501 CB Den Haag).

Den Haag, 9 april 2014

Namens de Raad van Commissarissen,

Robert J. Routs, Voorzitter

Bijlagen:

Pagina 9 1. Informatie met betrekking tot de heer Robert W. Dineen

Pagina 10 2. Informatie met betrekking tot mevrouw Corien M. Wortmann-Kool

Pagina 11 Routebeschrijving
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Bijlage 1: Informatie omtrent de heer Robert W. Dineen

Agendapunt 7: Voorstel tot benoeming van de heer Robert W. Dineen als lid van de Raad van Commissarissen

De wettelijk vereiste gegevens omtrent de heer Dineen met betrekking tot de voorgestelde benoeming in de Raad van 

Commissarissen zijn als volgt:

Naam : Robert W. Dineen

Leeftijd : 64

Geslacht : Mannelijk

Nationaliteit : Amerikaans

Beroep/hoofdfunctie : Toezichthoudend bestuurder

Belangrijkste vorige functie : Vicevoorzitter van Lincoln Financial Network

Aandelen in Aegon N.V. : Geen

Andere commissariaten : Geen

Tot zijn pensionering op 1 mei 2013 was de heer Dineen vicevoorzitter van Lincoln Financial Network (LFN) en lid van het bestuur 

van Lincoln Financial Group (LFG), verantwoordelijk voor strategie en alle bedrijfsonderdelen, waaronder Life en Annuity, Group 

Protection en Retirement Services, evenals alle zakelijke en particuliere distributiekanalen en Delaware Asset Management tot 

de verkoop in 2009. Voorts was hij lid van het Risk Management en Capital Committee en het Investment Committee van LFG. 

Voordat hij vicevoorzitter werd, leidde hij LFN, het op particulieren gerichte distributiekanaal van LFG, en was hij CEO van Lincoln 

Financial Securities Corporation en Lincoln Financial Advisors Corporation.

Voor zijn LFG-periode was de heer Dineen vicevoorzitter en hoofd van Managed Asset Group van Merrill Lynch, verantwoordelijk 

voor het management en de ontwikkeling en verkoop van alle particuliere en institutionele beleggingsfondsen.

De heer Dineen is afgestuurd aan Belmont Abbey College, waar hij de graad van Bachelor of Arts behaalde.

De heer Dineen wordt voorgedragen voor benoeming vanwege zijn kennis van en ervaring in de Amerikaanse verzekeringsmarkt. 

Voorts heeft hij uitgebreide ervaring op het gebied van leiderschap, productontwikkeling en verkoop, ondernemingsbestuur, 

vermogensbeheer, ontwikkeling en effectiviteit van organisaties, risicobeheer en fusies en overnames.

De heer Dineen is onafhankelijk in de betekenis van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij heeft geen tegenstrijdige 

belangen met Aegon.

Na gesprekken met de heer Dineen heeft de Nominating Committee zijn kwalificaties besproken en vastgesteld dat hij goed in 

het profiel van de Raad van Commissarissen past en heeft de Nominating Committee de Raad van Commissarissen geadviseerd 

hem voor te dragen voor benoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt aandeelhouders aan de 

heer Dineen te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een zittingstermijn van vier jaar, ingaande 21 mei 2014.
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Bijlage 2: Informatie omtrent mevrouw Corien M. Wortmann-Kool

Agenda item 8: Voorstel tot benoeming van mevrouw Corien M. Wortmann-Kool als lid van de Raad van Commissarissen

De wettelijk vereiste gegevens omtrent mevrouw Wortmann-Kool met betrekking tot de voorgestelde benoeming in de Raad van 

Commissarissen zijn als volgt:

Naam : Corien M. Wortmann-Kool

Leeftijd : 54

Geslacht : Vrouwelijk

Nationaliteit : Nederlands

Beroep/hoofdfunctie : Lid van het Europees Parlement (tot mei 2014)

Aandelen in Aegon N.V. : Geen

Andere commissariaten : Lid Raad van Commissarissen Het Kadaster (NL, niet-beursgenoteeerd)

  Lid Raad van Commissarissen Mercedes-Benz Nederland (NL, niet-beursgenoteerd)

Mevrouw Corien Wortmann-Kool is lid van het Europees Parlement voor het CDA/EVP en is vice-voorzitter van de EVP-fractie 

voor financieel, economisch en milieubeleid. Zij is tevens voorzitter van de EVP-fractiecommissie op dit terrein. Zij is nauw 

betrokken bij de wetgeving voor financiële instellingen en heeft uitgebreide kennis op dit gebied, onder meer omtrent Solvency 

II. Zij heeft voorts uitgebreide kennis van financieel toezicht in Europa, wetgeving financiële markten, EU/Eurozone economisch 

bestuur en mededingingsbeleid, ook als lid van de Commissie Economische en Monetaire Zaken. Verder is zij onder meer lid van 

de Commissie Transport en Toerisme, de Commissie Rechten van de Vrouw en Gelijke Behandeling, en lid van de Delegatie voor 

de betrekkingen met de Verenigde Staten. Van 2007 tot 2009 was zij vicevoorzitter van de Commissie Internationale Handel. 

Mevrouw Wortmann-Kool stelt zich niet herverkiesbaar bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014.

Voordat zij in 2004 lid werd van het Europees Parlement, was mevrouw Wortmann-Kool werkzaam bij het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat. Vanaf 2001 was zij plaatsvervangend/waarnemend Directeur Transport en Infrastructuur, verantwoordelijk 

voor Internationaal transportbeleid en grote infrastructuurprojecten rail en water, waaronder de Betuwelijn. Daarvoor was zij 

projectmanager op hetzelfde ministerie. Van 1987 tot 1996 was zij directielid van een detailhandelsonderneming.

Mevrouw Wortmann-Kool behaalde haar Doctoraal Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mevrouw Wortmann-Kool wordt voorgedragen voor benoeming vanwege haar uitgebreide ervaring met politieke, overheids- en 

maatschappelijke organisaties, in het bijzonder als lid van het Europees Parlement. De combinatie van kennis van de wetgeving 

voor de financiële sector en haar politieke ervaring levert toegevoegde waarde voor de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Wortmann-Kool is onafhankelijk in de betekenis van de Nederlandse Corporate Governance Code. Zij heeft geen 

tegenstrijdige belangen met Aegon.

Na gesprekken met mevrouw Wortmann-Kool heeft de Nominating Committee haar kwalificaties besproken en vastgesteld dat 

zij goed in het profiel van de Raad van Commissarissen past en heeft de Nominating Committee de Raad van Commissarissen 

geadviseerd haar voor te dragen voor benoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt 

aandeelhouders aan mevrouw Wortmann-Kool te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een zittingstermijn van 

vier jaar, ingaande 21 mei 2014.
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Routebeschrijving

Het hoofdkantoor van Aegon bevindt zich in Den Haag. Het is gevestigd aan het Aegonplein, naast het NS-station Den Haag 

Mariahoeve: Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag

Met het openbaar vervoer

Per trein

U neemt de trein naar station Den Haag Mariahoeve. Hier aangekomen loopt u naar de uitgang Mariahoeve. Aan uw rechterhand 

ligt het hoofdkantoor van Aegon.

Per tram/bus

Buslijn 24 en tramlijn 6 vertrekken vanaf station Den Haag Centraal. Met de bus stapt u uit voor station Mariahoeve. Met de tram 

stapt u uit bij halte Station Mariahoeve op de Hofzichtlaan. Dan steekt u de weg over richting station Mariahoeve. Naast het 

station ligt het hoofdkantoor van Aegon.

Met de auto

Vanuit Gouda/Utrecht (A12) of Delft/Rotterdam (A13)

Richting Den Haag. Neem bij het knooppunt Prins Clausplein de A4, richting Amsterdam. Neem afrit 8 (Leidschendam/Wassenaar 

N14). Ga bij de stoplichten rechtsaf de Noordelijke Randweg op en rij de 1e tunnel in. Ga aan het eind van de 2e tunnel linksaf 

(Mgr. van Steelaan). Ga bij het 2e stoplicht rechtsaf (Hofzichtlaan). Op deze weg gaat u ook bij het 2e stoplicht rechtsaf. U rijdt 

nu het Aegonplein op. Recht voor u ziet u het hoofdkantoor van Aegon. Rechts naast het gebouw vindt u parkeergelegenheid.

Vanuit Amsterdam (A4)

Richting Den Haag. Neem afrit 8 (Leidschendam/Wassenaar, N14). Ga bij de stoplichten linksaf en rij de 1e tunnel in. Ga aan het 

eind van de 2e tunnel linksaf (Mgr. van Steelaan). Ga bij het 2e stoplicht rechtsaf (Hofzichtlaan). Op deze weg gaat u ook bij het 

2e stoplicht rechtsaf. U rijdt nu het Aegonplein op. Recht voor u ziet u het hoofdkantoor van Aegon. Rechts naast het gebouw 

vindt u parkeergelegenheid.

Vanuit Amsterdam/Leiden/Wassenaar (N44)

Richting Den Haag. U neemt op de Rijksstraatweg voor het viaduct de afrit Ring N14 richting Leidschendam, Utrecht, Rotterdam. 

U sorteert meteen links voor en gaat bij de verkeerslichten links. Vervolgens steekt u bij de volgende stoplichten de kruising over. 

Ga bij het volgende stoplicht linksaf (Hofzichtlaan). Volg de borden station Mariahoeve en neem de afslag linksaf, u rijdt nu het 

Aegonplein op. Recht voor u ziet u het hoofdkantoor van Aegon. Rechts naast het gebouw vindt u parkeergelegenheid.




