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Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V., te houden op woensdag 20 mei 2015 

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 2014 (*) 

3.1	 Jaarverslag 2014 (*) 

3.2	 Remuneratierapport 2014 (*) 

3.3	 Jaarrekening 2014: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2014 

4.	 Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2014 

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 herbenoeming van de heer A.R. Wynaendts als lid van de Raad van Bestuur 

8.	 Voorstel tot benoeming van de heer B.J. Noteboom 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 2014 in de Engelse taal (Annual Report 2014) is beschikbaar op de corporate website (aegon.com). Een gedrukt 

exemplaar is te bestellen door middel van het formulier op de website. 

http:aegon.com
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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 8-9 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 21 mei 2014 

gehouden AVA zijn op 21 augustus 2014 op Aegon’s corporate website (aegon.com) gepubliceerd en zijn gedurende 

drie maanden beschikbaar geweest voor commentaar. De definitieve notulen zijn ondertekend door de Voorzitter en 

de Secretaris en zijn sinds 21 november 2014 beschikbaar op Aegon’s corporate website. 

2.	 Presentatie over de gang van zaken in 2014 

De Raad van Bestuur zal een presentatie geven over de gang van zaken gedurende 2014. 

3.1	 Jaarverslag 2014 

Bespreking van het Jaarverslag 2014 (Annual Report 2014), waaronder het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag 

van de Raad van Commissarissen, de Corporate Governance en de Jaarrekening 2014. 

3.2	 Remuneratierapport 2014 

Bespreking van het Remuneratierapport 2014, zoals dat is opgenomen in het Jaarverslag 2014 (Annual Report 2014). 

3.3	 Jaarrekening 2014: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2014 

Voorgesteld wordt de Jaarrekening over het boekjaar 2014 vast te stellen. 

4.	 Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2014 

Voorgesteld wordt over 2014 een slotdividend vast te stellen van EUR 0,12 per gewoon aandeel en EUR 0,003 per 

gewoon aandeel B. Dit voorstel betekent dat het totale dividend over het boekjaar 2014 EUR 0,23 per gewoon aandeel 

en EUR 0,00575 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 2014 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 22 mei 2015 

ex dividend noteren, terwijl dat voor de aan de NYSE genoteerde aandelen donderdag 21 mei is. De registratiedatum voor het 

dividend is maandag 25 mei, terwijl het dinsdag 26 mei 2015 is voor de aan de NYSE genoteerde aandelen. De periode waarin 

aandeelhouders kunnen kiezen tussen dividend in contanten of in aandelen loopt van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 

12 juni 2015. 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 8 juni tot 

en met vrijdag 12 juni 2015. Het dividend wordt per vrijdag 19 juni 2015 betaalbaar gesteld. Het dividendbeleid van Aegon is 

opgenomen in het Annual Report 2014 op pagina 342. 

http:aegon.com
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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 2014 of uit informatie die anderszins voorafgaand 

aan de vaststelling van de Jaarrekening 2014 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 2014 of uit informatie die anderszins 

voorafgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2014 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. 

7.	 Voorstel tot herbenoeming van de heer A.R. Wynaendts als lid van de Raad van Bestuur 

Voorgesteld wordt de heer Alex R. Wynaendts te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een nieuwe 

termijn van vier jaar met ingang van 20 mei 2015 (d.w.z. tot aan het einde van de in 2019 te houden AVA). Volgens het 

benoemingsschema van de Raad van Bestuur loopt zijn huidige termijn in 2015 af. De Nominating Committee heeft de 

carrière van de heer Wynaendts bij Aegon en zijn functioneren als CEO geëvalueerd en heeft de Raad van Commissarissen 

geadviseerd om de heer Wynaendts voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor om 

de heer Wynaendts te herbenoemen vanwege zijn ruime internationale ervaring in de financiële dienstverlening, zijn 

leiderschap en visie, en zijn functioneren als CEO. De heer Wynaendts heeft Aegon met succes door de wereldwijde 

financiële crisis geloodst. Hij heeft de missie van Aegon opnieuw gedefinieerd, waarbij de dienstverlening aan de klant 

een centrale plaats inneemt in de bedrijfsstrategie. Verder heeft hij Aegon in staat gesteld te profiteren van kansen in 

de markt, met een sterke kapitaalpositie en gezonde kasstromen die een aanhoudend groeiend dividend opleveren. Bij zijn 

herbenoeming zullen de heer Wynaendts en de Vennootschap een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW 

aangaan vanwege het feit dat overeenkomsten tussen een Nederlandse beursgenoteerde onderneming en een bestuurder 

niet langer als arbeidsovereenkomst kunnen worden aangemerkt. De heer Wynaendts is herkiesbaar en is bereid om lid van 

de Raad van Bestuur te blijven. Informatie over de heer Wynaendts is te vinden in bijlage 1A (pagina 10). Informatie over de 

belangrijkste voorwaarden in de overeenkomst van opdracht tussen de heer Wynaendts en de Vennootschap is te vinden in 

bijlage 1B (pagina's 11-12). 

8.	 Voorstel tot benoeming van de heer B.J. Noteboom als lid van de Raad van Commissarissen 

Voorgesteld wordt de heer Ben J. Noteboom te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 20 mei 2015 voor een 

termijn van vier jaar. Na gesprekken met de heer Noteboom heeft de Nominating Committee zijn kwalificaties besproken 

en vastgesteld dat hij goed in het profiel van de Raad van Commissarissen past. De Nominating Committee heeft de Raad 

van Commissarissen geadviseerd hem voor te dragen voor benoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer 

Noteboom te benoemen vanwege zijn ervaring als CEO van een internationaal opererende uitzendorganisatie, Randstad 

Holding, en zijn kennis en expertise op het gebied van branding en marketing. Mede door de wereldwijde activiteiten van 

Randstad is de heer Noteboom goed bekend met de geografische markten waarin Aegon opereert. Hij heeft relevant inzicht 

in verschillende culturen en de invloed daarvan op de strategie en activiteiten van een onderneming. Als voormalig CEO van 

een beursgenoteerde onderneming is de heer Noteboom bekend met een omgeving met externe stakeholders. 

De heer Noteboom is onafhankelijk zoals omschreven in de Nederlandse Corporate Governance Code en de Amerikaanse 

Sarbanes-Oxley Act en heeft geen tegenstrijdige belangen ten opzichte van Aegon. De benoeming van een lid van de Raad 

van Commissarissen dient te worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank, welke goedkeuring voor de heer Noteboom 

is verleend. Hij heeft toegezegd dat hij voldoende tijd en aandacht zal besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de 

vergaderingen van de Raad van Commissarissen van Aegon. De heer Noteboom is benoembaar. Informatie over de heer 

Noteboom is te vinden in bijlage 2 (pagina 13). 
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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 20 mei 2015, 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) geplaatst. Indien aangenomen, vervangt dit besluit de in 2014 gegeven machtiging. 

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 20 mei 2015, 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) geplaatst. Indien aangenomen, vervangt 

dit besluit de in 2014 gegeven machtiging. 

http:aegon.com
http:aegon.com


7 

 

 

 

  

  

 

 

  

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 20 mei 2015, 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. Indien aangenomen, vervangt dit besluit 

de in 2014 gegeven machtiging. 

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 20 mei 2015, 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 tot verkrijging van eigen aandelen is 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 2014 gegeven 

machtiging. 
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Toegang tot de AVA en stemrechten 

Gerechtigd tot deelname aan de AVA zijn de personen die op de Registratiedatum, woensdag 22 april 2015, 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 22 april 2015 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 23 april tot en met woensdag 13 mei 2015 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 13 mei 2015 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 8 april 2015 beschikbaar op Aegon’s corporate website (aegon.com) 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. Dit kan door gebruikmaking van het e-voting 

systeem van ABN AMRO (abnamro.com/evoting) of door een gevolmachtigde aan te wijzen hem/haar tijdens de AVA te 

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

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

beschikbaar op de corporate website. 

Aandeelhouders ingeschreven in het register van aandeelhouders van Aegon N.V. kunnen ook op verschillende manieren hun 

stemrecht uitoefenen zonder de AVA bij te wonen. Zij kunnen een gevolmachtigde aanwijzen zonder steminstructie of een 

volmacht met steminstructie 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 evoting systeem van ABN AMRO, waarmee zij hun stem kunnen 

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

http:aegon.com
www.abnamro.com/evoting
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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 13 mei 2015 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., Investor Relations, Willem van den Berg, 

Postbus 85, 2501 CB Den Haag). 

Den Haag, 8 april 2015 

Namens de Raad van Commissarissen, 

Robert J. Routs, Voorzitter 

Bijlagen: 

1A. Informatie met betrekking tot de heer Alex R. Wynaendts 

1B. Informatie over de belangrijkste voorwaarden in de overeenkomst van opdracht tussen de heer Wynaendts 

en de Vennootschap 

2. Informatie met betrekking tot de heer Ben J. Noteboom 

3. Routebeschrijving 

mailto:ir@aegon.com
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Bijlage 1A: Informatie met betrekking tot de heer Alex R. Wynaendts 

Agendapunt 7: Voorstel tot herbenoeming van de heer A.R. Wynaendts als lid van de Raad van Bestuur 

De wettelijk vereiste gegevens omtrent de heer Wynaendts met betrekking tot de voorgestelde herbenoeming in de Raad van 

Bestuur zijn als volgt: 

Naam : Alexander R. Wynaendts 

Leeftijd : 54 

Geslacht : Mannelijk 

Nationaliteit : Nederlands 

Beroep/hoofdfunctie : Voorzitter Raad van Bestuur en CEO van Aegon N.V. 

Aandelen in Aegon N.V. : 295.734 gewone aandelen 

Andere bestuursfuncties conform 

de Wet bestuur en toezicht : geen 

De heer Wynaendts, geboren in 1960, is afgestudeerd aan de École Supérieure d’Electricité in Parijs en heeft een universitaire 

graad economie behaald aan de Sorbonne in Parijs (1984). Hij is zijn loopbaan begonnen bij ABN AMRO Bank en heeft posities 

bekleed in Asset Management en Corporate Finance in Amsterdam en Londen. In 1997 is hij bij AEGON in dienst getreden op 

de afdeling Group Business Development. Een jaar later werd hij Executive Vice President Group Business Development. In april 

2003 werd de heer Wynaendts benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Aegon N.V., verantwoordelijk voor group business 

development. Na zijn benoeming als Chief Operating Officer in 2007 volgde in april 2008 zijn benoeming als CEO en voorzitter 

van de Raad van Bestuur. Hij werd herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur in de Aandeelhoudersvergadering van 12 mei 2011. 

De heer Wynaendts is vicevoorzitter van het Pan-European Insurance Forum (PEIF), bestuurslid van INSEAD and voorzitter van 

de Raad van Toezicht van het Mauritshuis Museum in Den Haag. 
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Bijlage 1B: Informatie over de belangrijkste voorwaarden in de overeenkomst van 
opdracht tussen de heer Wynaendts en Aegon 

Agendapunt 7: Voorstel tot herbenoeming van de heer A.R. Wynaendts als lid van de Raad van Bestuur 

Algemeen 

Bij herbenoeming van de heer Wynaendts als lid van de Raad van Bestuur voor een nieuwe periode van vier jaar met ingang van 

20 mei 2015 zullen de heer Wynaendts en de Vennootschap een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW 

aangaan vanwege het feit dat overeenkomsten tussen een Nederlandse beursgenoteerde onderneming en een bestuurder niet 

langer als arbeidsovereenkomst kunnen worden aangemerkt. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de overeenkomst van 

opdracht eindigt de bestaande arbeidsovereenkomst tussen de heer Wynaendts en Aegon met wederzijdse instemming, met 

dien verstande dat de heer Wynaendts geen recht heeft op enige vergoeding van de Vennootschap of een van haar gelieerde 

ondernemingen in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

De overeenkomst van opdracht eindigt op (i) de dag van de AVA in 2019, of, indien dat eerder is (ii) het moment dat zijn 

lidmaatschap van de Raad van Bestuur wordt beëindigd. De opzegtermijn voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

van opdracht bedraagt drie maanden voor de heer Wynaendts en zes maanden voor de Vennootschap. 

De overeenkomst van opdracht zal een aantal clausules bevatten die afkomstig zijn uit de eerdere arbeidsovereenkomst. 

Daarnaast zal er sprake zijn van een aantal nieuwe bepalingen, met name ter vervanging van bepalingen uit de 

arbeidsovereenkomst die niet meer van toepassing zijn of niet aansluiten bij de huidige eisen van de Nederlandse Corporate 

Governance Code en andere wet- en regelgeving. 

Vaste salaris 

Het jaarlijkse vaste salaris bedraagt EUR 1.154.071 bruto. Het vaste salaris en de variabele beloning 'at target' voor 

de heer Wynaendts zijn gelijk aan die van 2014. 

Variabele beloning 

De heer Wynaendts komt jaarlijks in aanmerking voor een bruto variabele beloning overeenkomstig het Beloningsbeleid voor 

de Raad van Bestuur. De heer Wynaendts kan een variabele beloning verdienen tot maximaal 100% van zijn jaarlijkse vaste 

salaris. Conform het Beloningsbeleid bestaat de variabele beloning uit een ‘upfront’ en een ‘deferred’ gedeelte: 40% van de 

totale variabele beloning wordt na de opbouwperiode van één jaar direct uitbetaald, terwijl het overige gedeelte (60% van 

het totaal) wordt uitgesteld tot drie jaar na de opbouwperiode. Na definitieve toekenning van de uitgestelde beloning geldt 

nog een blokkeringsperiode van drie jaar. Alle directe en uitgestelde betalingen van de variabele beloning worden gelijkelijk 

(d.w.z. fifty-fifty) verdeeld in contanten en aandelen. 

Pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden 

De Vennootschap zal zorgdragen voor: 

� Een fiscaal gefaciliteerde pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen op basis van eindloon voor 

de heer Wynaendts dat hem op 65-jarige leeftijd recht geeft op een uitkering van 1,428% van het maximum zoals 

bepaald in de Wet op de loonbelasting (2015: EUR 100.000). 

� Een niet fiscaal gefaciliteerde pensioenregeling die voorziet in een ouderdomspensioen op basis van eindloon voor 

de heer Wynaendts dat hem op 60-jarige leeftijd recht geeft op een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende jaarlijkse 

vaste salaris, na aftrek van de opgebouwde rechten in het kader van de bovengenoemde fiscaal gefaciliteerde 

pensioenregeling en eerder geldende (pre)pensioen- en spaarregelingen. 
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Daarnaast en overeenkomstig de bestaande regeling met de heer Wynaendts, heeft de heer Wynaendts recht op (het netto 

equivalent van) een jaarlijks brutobedrag in contanten gelijk aan 28% van zijn jaarlijkse vaste salaris, dat wordt uitbetaald en op 

een geblokkeerde rekening wordt gezet als deel van zijn oudedagsvoorziening. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden staan in 

verhouding tot de uitgeoefende functie. Als onderdeel van deze voorwaarden heeft de heer Wynaendts recht op een bijzondere 

brutovergoeding van 2% van zijn jaarlijkse vaste salaris en het gebruik van een bedrijfsauto. 

Vertrekvergoeding 

De vertrekvergoeding bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot maximaal het jaarlijkse vaste salaris en is 

slechts verschuldigd indien de overeenkomst van opdracht vóór het einde van de volledige termijn van de heer Wynaendts wordt 

beëindigd. De vertrekvergoedingsregeling voldoet aan artikel 1:125 van de Wet op het financieel toezicht en de Nederlandse 

Corporate Governance Code. 
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Bijlage 2: Informatie met betrekking tot de heer Ben J. Noteboom 

Agendapunt 8: Voorstel tot benoeming van de heer B.J. Noteboom als lid van de Raad van Commissarissen 

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

Commissarissen zijn als volgt: 

Naam : Ben J. Noteboom 

Leeftijd : 56 

Geslacht : Mannelijk 

Nationaliteit : Nederlands 

Beroep/hoofdfunctie : Non-Executive Director 

Belangrijkste vorige functie : CEO Randstad Holding N.V. 

Aandelen in Aegon N.V. : 23,500 gewone aandelen 

Andere bestuursfuncties conform 

de Wet bestuur en toezicht : Lid Raad van Commissarissen Ahold N.V. 

De heer Noteboom was van 1993 tot 2013 in dienst van Randstad Holding N.V., waar hij in 2001 werd benoemd tot lid van 

de raad van bestuur en in 2003 tot CEO. In deze periode groeide Randstad uit tot de op een na grootste uitzendorganisatie 

ter wereld, onder meer via een aantal overnames. 

Voordat hij bij Randstad in dienst trad, vervulde de heer Noteboom van 1984 tot 1993 diverse internationale 

managementfuncties bij Dow Chemical. Hij begon zijn carrière in 1982 bij Zurel als directieassistent. 

De heer Noteboom heeft burgerlijk recht en ondernemingsrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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Bijlage 3: 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 de 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. 
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Over Aegon 

Aegon’s geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid 

tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als 

aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële 

dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com. 

http:aegon.com
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Transform Tomorrow 


