Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. (de “Vennootschap”) te houden
op donderdag 21 april 2005 om 10.00 uur ’s-morgens in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50,
Mariahoeve, ’s-Gravenhage.
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TOELICHTING
- Mededelingen van huishoudelijke aard:
- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie vóór aanvang van de vergadering vereist. Zie ook de
mededelingen onder het kopje “Deelname aan de vergadering” in deze toelichting op de agenda.
- Elektronisch stemmen: Bij registratie ontvangen aandeelhouders en gevolmachtigden een elektronisch
stemkastje en een stemkaart die gebruikt moeten worden indien er tijdens de vergadering gestemd
wordt.
- In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
- Het maken van audio-/visuele opnamen in de vergadering is niet toegestaan tenzij vóór de vergadering
hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
- Na de vergadering zijn sandwiches beschikbaar buiten de zaal.
- Voor simultane vertalingen (Nederlands/Engels en Engels/Nederlands) wordt gezorgd.

1.

Opening
Opening van de vergadering door de voorzitter, de heer M. Tabaksblat.

2. Jaarverslag en jaarrekening 2004, dividend en kwijting
2.1 Bespreking van het jaarverslag 2004
Bespreking van het jaarverslag 2004, waaronder het verslag van de Raad van Commissarissen, het
verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening. Het verslag over AEGON’s Corporate Governance
in het licht van de Nederlandse Corporate Governance Code wordt behandeld bij agendapunt 4.
2.2 Vaststelling van de jaarrekening 2004
Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2004 vast te stellen.
2.3 Bespreking van het reservering- en dividendbeleid
AEGON streeft er naar om een adequaat dividend beschikbaar te stellen ten behoeve van
aandeelhouders, gebaseerd op de cash flow en de kapitaalspositie van het bedrijf. In deze context wordt
met cash flow bedoeld de interne cash flow van de verschillende bedrijfsonderdelen naar de
houdstermaatschappij. Het vermogen om cash flow naar de houdstermaatschappij te genereren hangt
onder andere af van de kapitaalvereisten die de Groep hanteert in aanvulling op eisen van lokale
toezichthouders. AEGON beheert de samenstelling van het kapitaal momenteel zodanig dat ten minste
70 procent daarvan bestaat uit eigen vermogen. Het reservering- en dividend beleid zal nader worden
toegelicht bij de behandeling ter vergadering van dit agendapunt.
2.4 Goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2004
Voorgesteld wordt een dividend van EUR 0,42 per gewoon aandeel over het boekjaar 2004 uit te keren.
Dit vertegenwoordigt een stijging van 5% vergeleken met het dividend over het boekjaar 2003. Rekening
houdend met het in september 2004 betaalde interim-dividend van EUR 0,21 per gewoon aandeel
betekent dit een slotdividend van EUR 0,21 per gewoon aandeel over het boekjaar 2004. Het slotdividend zal naar keuze van de aandeelhouder worden uitgekeerd geheel in contanten of geheel in
gewone aandelen. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald door de Raad
van Bestuur op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON aan de Euronext Amsterdam
tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 3 mei 2005 tot en met 9 mei 2005. De waarde van het
slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer 5% hoger zijn dan de waarde van het slotdividend in
contanten. Voorgesteld wordt om het dividend goed te keuren.
2.5 Besluit tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur
Voorgesteld wordt te besluiten tot kwijting van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening
van hun taak, voor zover daarvan uit de jaarrekening over het boekjaar 2004 blijkt of uit informatie die
anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2004 aan de algemene vergadering van
aandeelhouders is verstrekt.
2.6 Besluit tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen
Voorgesteld wordt te besluiten tot kwijting van de leden van de Raad van Commissarissen voor de
uitoefening van hun taak, voor zover daarvan uit de jaarrekening over het boekjaar 2004 blijkt of uit
informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2004 aan de algemene
vergadering van aandeelhouders is verstrekt.
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3.

Benoeming van de externe accountant
Voorgesteld wordt, zoals geadviseerd door de Audit Committee, te besluiten om Ernst & Young de
wettelijk vereiste opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2005.

4.

Corporate Governance
AEGON’s Corporate Governance en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code wordt
omschreven in het Corporate Governance hoofdstuk in het jaarverslag over 2004, pag. 73 tot en met 82.
AEGON’s Corporate Governance staat open voor discussie onder dit agendapunt, zoals aanbevolen door
de Commissie Corporate Governance in de Nederlandse Corporate Governance Code.

5. Statutenwijziging
5.1 Wijziging van de statuten van de Vennootschap
De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de statuten van
de Vennootschap te wijzigen. De volledige tekst van de voorgestelde statutenwijziging en de Toelichting
daarop zijn als bijlage aan deze agenda gehecht.
5.2 Machtiging tot het passeren van de statutenwijziging van de Vennootschap
Voorgesteld wordt om machtiging te verlenen aan de heren J.B.M. Streppel en E. Lagendijk, alsmede
iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy, ieder van hen
afzonderlijk, om bij het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen, in de
concept-akte van statutenwijziging de veranderingen aan te brengen die nodig mochten blijken om de
verklaring van geen bezwaar te verkrijgen en de akte van statutenwijziging te doen passeren.
6.

Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is laatstelijk door aandeelhouders
vastgesteld tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 3 mei 2001 (en werd vervolgens in 2002
omgezet in Euros). De Compensation Committee heeft de bezoldiging opnieuw bekeken in 2004 en 2005,
zich daarbij baserend op een “bench-mark” studie van Towers Perrin. De Committee heeft toen
geconcludeerd dat een verhoging van de basis bezoldiging gerechtvaardigd was, evenals een
aanvullende bezoldiging voor het lidmaatschap van een Committee en voor het bijwonen van
vergaderingen van Committees. De Compensation Committee heeft vervolgens de Raad van
Commissarissen geadviseerd om aandeelhouders voor te stellen de bezoldiging van commissarissen
aan te passen. Dit voorstel behelst de introductie, per 1 januari 2005, van een bezoldigingsstructuur
bestaande uit drie componenten: (1) een basis bezoldiging (als commissaris), (2) een aanvullende
bezoldiging (als lid van een Committee), en (3) een vergadervergoeding voor “face-to-face”
vergaderingen van de Committees (dat wil zeggen: in gevallen van lijfelijke aanwezigheid), als volgt:
1. Basis bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (Euros):
Huidig, per jaar:
Voorgesteld, per jaar:
Voorzitter
56.723
Voorzitter
60.000
Vice-Voorzitter
45.378
Vice-Voorzitter
50.000
Lid
34.034
Lid
40.000
2. Aanvullende bezoldiging voor lidmaatschap van een Committee (Euros):
Huidig:
Audit Committee:
Voorzitter
----Voorzitter
Lid
----Lid
Andere Committees:
Voorzitter
Lid

---------

Voorzitter
Lid

3. Vergadervergoeding voor vergaderingen van de Committees (Euros):
Huidig, per vergadering:
Audit Committee
Andere Committees

2.836
-----

Voorgesteld, per jaar:
Audit Committee:
10.000
8.000
Andere Committees,
per Committee:
7.000
5.000

Audit Committee
Andere Committees

Voorgesteld, per
“face-to-face” vergadering:
3.000
1.250**

** In gevallen van intercontinentaal reizen EUR 2.500 per “face-to-face” vergadering

Voorgesteld wordt dat aandeelhouders de bezoldiging van commissarissen vaststellen zoals hierboven
wordt omschreven, ingaande 1 januari 2005.
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7.
7.1

Samenstelling van de Raad van Bestuur
Herbenoeming van de heer D.J. Shepard
Volgens het benoemingsschema van de leden van de Raad van Bestuur loopt de zittingstermijn van de
heer Shepard af in 2005. De heer Shepard is herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming.
Voorgesteld wordt de heer Shepard per 21 april 2005 te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur
voor een nieuwe termijn. Gegevens betreffende de heer Shepard zijn als bijlage bij deze agenda
opgenomen.

7.2

Herbenoeming van de heer J.B.M. Streppel
Volgens het benoemingsschema van de leden van de Raad van Bestuur loopt de zittingstermijn van de
heer Streppel af in 2005. De heer Streppel is herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming.
Voorgesteld wordt de heer Streppel per 21 april 2005 te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur
voor een nieuwe termijn. Gegevens betreffende de heer Streppel zijn als bijlage bij deze agenda
opgenomen.

8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
8.1 Benoeming van de heer S. Levy
Voorgesteld wordt te besluiten dat de heer S. Levy wordt benoemd als lid van de Raad van
Commissarissen per 21 april 2005, voor een termijn van vier jaar. De wettelijk vereiste gegevens
betreffende de heer Levy zijn als bijlage bij deze agenda opgenomen.
8.2 Herbenoeming van de heer D.G. Eustace
De heer Eustace zal in 2005 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen wegens het aflopen van
zijn vierjarige zittingstermijn. Hij is herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming. Voorgesteld
wordt te besluiten dat de heer Eustace wordt herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen per
21 april 2005.
8.3 Herbenoeming van de heer W.F.C. Stevens
De heer Stevens zal in 2005 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen wegens het aflopen van
zijn vierjarige zittingstermijn. Hij is herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming. Voorgesteld
wordt te besluiten dat de heer Stevens wordt herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen per
21 april 2005.
8.4 Mededeling omtrent een vacature in 2006
In 2006, aan het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de heer
K.J. Storm periodiek aftreden als lid van de Raad van Commissarissen wegens het aflopen van zijn
vierjarige zittingstermijn. Hij is herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming. Het voornemen
bestaat deze vacature bij het ontstaan ervan in 2006 te vervullen.
9. Machtigingen tot uitgifte van aandelen en verkrijging van aandelen
9.1 Machtiging tot uitgifte van aandelen in de Vennootschap
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 april 2005, als het vennootschapsorgaan
dat, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen
en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
Met betrekking tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone
aandelen is deze bevoegdheid 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.
Met betrekking tot de uitgifte van preferente aandelen is deze machtiging beperkt tot uitgifte van
preferente aandelen aan de huidige houder van de preferente aandelen.
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
tot een aandelenemissie te besluiten, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dit geeft de
Raad van Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren, zonder te hoeven
wachten op voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders, op omstandigheden die een
aandelenemissie noodzakelijk maken. Deze machtiging kan voor ieder doel gebruikt worden behalve
voor het in agendapunt 9.3 omschreven doel en is beperkt zoals uitdrukkelijk bepaald in de tekst van
deze voorgestelde machtiging.
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9.2 Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen in de
Vennootschap
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 april 2005, als het vennootschapsorgaan
dat, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht van de aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen of het toekennen van rechten
tot het nemen van gewone aandelen, 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 (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 9.1, geeft de Raad van Bestuur
de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren, zonder te hoeven wachten op
voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders, op omstandigheden die een aandelenemissie zonder
of met beperkte voorkeursrechten noodzakelijk maken. Deze machtiging kan voor ieder doel gebruikt
worden behalve voor het in agendapunt 9.3 omschreven doel en is beperkt zoals uitdrukkelijk bepaald in
de tekst van deze voorgestelde machtiging.
9.3 Machtiging tot uitgifte van aandelen in de Vennootschap 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 21 april 2005 tot uitgifte van gewone
aandelen en/of tot toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen aan werknemers en
management 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 incentive plan of een incentive plan voor de leden
van 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 heeft al geruime tijd programma’s voor
stock opties en stock appreciation rights voor alle werknemers. Een overzicht van deze programma’s is
opgenomen in het jaarverslag over 2004 en eerdere jaren. Deze machtiging strekt zich ook uit over (maar
is niet beperkt tot) de aandelen en stock opties die (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) worden
toegekend onder het “Long-Term Incentive” programma voor de leden van de Raad van Bestuur, zoals
beschreven in het hoofdstuk “bezoldigingsbeleid” in de jaarverslagen over 2003 en 2004 en goedgekeurd door aandeelhouders gedurende de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op
22 april 2004.
9.4 Machtiging 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, tot verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet.
Het aantal te verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste het aantal dat door de wet en de statuten is
toegestaan.
De aandelen mogen worden verkregen tegen een prijs niet meer dan 10% boven de onmiddellijk aan de
verkrijging voorafgaande ter plaatse geldende beurskoers.
Preferente aandelen mogen worden verkregen tegen een prijs 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. Deze machtiging is beperkt tot het aantal
aandelen dat volgens de wet en de statuten is toegestaan. Dientengevolge is een inkoop van eigen
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aandelen anders dan om niet, beperkt 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, niet meer mag belopen dan een tiende van het geplaatste kapitaal. 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.
10. Wat verder ter tafel komt
11.

Sluiting
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Toegang tot de Vergadering
De Raad van Bestuur heeft besloten dat de Registratiedatum voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders in 2005, dat wil zeggen de datum waarop men aandeelhouder moet zijn (na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum) teneinde de vergader- en stemrechten te
kunnen uitoefenen 14 april 2005 is.
Om toegang tot de vergadering te krijgen dienen houders van aandelen aan toonder, respectievelijk hun
gevolmachtigden een bewijs te tonen dat zij op de Registratiedatum als aandeelhouder zijn
geregistreerd. Dit bewijs kan worden verkregen bij:
- ABN AMRO Bank, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, via de bank of commissionair of andere aanverwante
instelling in Nederland in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer, waar de aandelen in bewaring zijn
gegeven;
- N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Herengracht 420, Amsterdam voor op andere wijze
gehouden aandeelbewijzen, mits die aandeelbewijzen aldaar uiterlijk op de Registratiedatum in
bewaring zijn gegeven en dit vervolgens gedurende die datum blijven.
De agenda met toelichting en bijlagen zal gestuurd worden aan de houders van aandelen op naam, de
aandeelhouders die gebruik maken van de diensten van de Stichting Communicatiekanaal
Aandeelhouders en de houders van New York Registry Shares. Zij zijn ook gerechtigd om, zonder de
vergadering bij te wonen, te stemmen door middel van een schriftelijke steminstructie aan de daarin
aangewezen gevolmachtigde. Wij wijzen er op dat het Communicatiekanaal Aandeelhouders in 2005
elektronisch stemmen mogelijk heeft gemaakt. Aandeelhouders kunnen echter alleen van deze
mogelijkheid gebruik maken als zij daarvoor hun bank toestemming hebben gegeven. Meer informatie
over deze mogelijkheid is beschikbaar op www.communicatiekanaal.nl.
Registratie van aanwezigheid en stemrechten
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen op de vergadering hun stemrecht alleen uitoefenen
indien zij voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats
bij de ingang van de vergaderzaal, vanaf 9.00 uur ’s-morgens tot de aanvang van de vergadering om
10.00 uur. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen gevraagd worden om zich te legitimeren; zij
dienen daarom een geldig legitimatiebewijs met foto (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) mee te
brengen. Gevolmachtigden dienen een schriftelijke volmacht te tonen. Aandeelhouders en
gevolmachtigden die aldus zijn geregistreerd, ontvangen een elektronisch stemkastje en een stemkaart
die gebruikt moeten worden indien er tijdens de vergadering gestemd wordt.

Namens de Raad van Commissarissen,
Mr. M. Tabaksblat, Voorzitter
Den Haag, 31 maart 2005

Bijlagen: Jaarbericht 2004
Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap
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De gegevens met betrekking tot de in agendapunten 7.1 and 7.2 voorgestelde herbenoemingen in de
Raad van Bestuur zijn als volgt:
7.1
Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Aantal aandelen in de Vennootschap
Andere bestuursfuncties

: Donald J. Shepard
: 58
: Mannelijk
: Amerikaanse
: Voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.
: 316.669 gewone aandelen
35.767 voorwaardelijke (“non-vested”) gewone aandelen
: - lid van de Board of Directors van Mercantile Bankshares Corp.
- lid van de Board of Directors van CSX Corporation
- lid van de Board of Directors van de Amerikaanse Kamer van
Koophandel
- lid van de Board of Directors van de Financial Services
Roundtable
- trustee van de Johns Hopkins Health System Corporation, het
JohnsHopkins Hospital en de Johns Hopkins University,
Baltimore

De heer Shepard, geboren in 1946 en afgestudeerd als MBA aan de Universiteit van Chicago, trad in
1970 in dienst van AEGON als vice-president van Life Investors in Cedar Rapids, USA. Hij bekleedde
diverse management functies. Van 1985 tot 1989 was hij Executive Vice-President and COO van Life
Investors en van 1989 tot 1992 President en CEO van AEGON USA, Inc, in Baltimore, USA. In 1992 werd
hij benoemd tot Chairman, President en CEO van AEGON USA Inc, en lid van de Raad van Bestuur van
AEGON N.V. In 2002 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. Hij trad
toen terug als Chairman, President en CEO van AEGON USA, Inc, en werd lid van de Board of Directors
van AEGON USA, Inc. Hij is eveneens lid van de Board of Directors van AEGON UK plc en van de Raad
van Commissarissen van AEGON Nederland N.V. De heer Shepard woont in Maryland, USA maar hij
besteedt meer dan de helft van zijn werktijd buiten de USA, de meeste tijd in Nederland. De Raad van
Commissarissen, geadviseerd door de Nominating Committee, heeft de lange carrière van de heer
Shepard bij AEGON besproken, evenals zijn deskundigheid, zijn uitgebreide kennis van de
verzekeringsindustrie wereldwijd en de tevredenstellende manier waarop hij functioneert als lid en
voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft besloten om hem voor te dragen voor herbenoeming en
aandeelhouders aan te bevelen om de heer Shepard te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur
voor een nieuwe zittingstermijn ingaande 21 april 2005.
7.2
Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Aantal aandelen in de Vennootschap
Andere bestuursfuncties

: Joseph B.M. Streppel
: 55
: Mannelijk
: Nederlandse
: Lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.
: 12.953 gewone aandelen
16.661 voorwaardelijke (“non-vested”) gewone aandelen
: - lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V.
- lid van de Raad van Beheer van de WRA Group, Amsterdam
- voorzitter van de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders
- voorzitter van de Commissie Financieel-Economische zaken van
het Verbond van Verzekeraars
- voorzitter van de CEA ECOFIN
- lid van de Raad van Commissarissen van EFRAG
- lid van de Monitoring Committee Corporate Governance

De heer Streppel, geboren in 1949 en afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg als macro- en
internationaal econoom, trad in 1973 in dienst van AEGON. Hij bekleedde diverse beleggings- en
treasury functies bij Ennia/AEGON in Den Haag tot 1986, toen hij werd benoemd als CFO van FGH Bank
N.V., toentertijd een AEGON dochtermaatschappij. Van 1987 tot 1991 was hij lid van de directie van FGH
Bank N.V. en van 1991 tot 1997 voorzitter van de directie van Labouchere N.V., toentertijd een AEGON
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dochtermaatschappij. In 1995 werd hij ook benoemd als voorzitter van de directie van FGH Bank N.V.,
hetgeen hij bleef tot 1998. In 1998 werd hij benoemd tot CFO, als directeur van de groepsstafafdeling
Financiën van AEGON N.V. en in 2000 werd hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van AEGON
N.V., met als aandachtsgebieden financiën, treasury, juridische zaken en belastingen. De heer Streppel is
eveneens lid van de Board of Directors van AEGON USA, Inc, lid van de Raad van Commissarissen van
AEGON Nederland N.V. en commissaris van AEGON Global Investment Fund N.V.. De heer Streppel
woont in Nederland. De Raad van Commissarissen, geadviseerd door de Nominating Committee, heeft
de lange carrière van de heer Streppel bij AEGON besproken, evenals zijn deskundigheid op financieel
en beleggingsterrein en de tevredenstellende manier waarop hij sedert 2000 heeft gefunctioneerd als lid
van de Raad van Bestuur en heeft besloten om hem voor te dragen voor herbenoeming en
aandeelhouders aan te bevelen om de heer Streppel te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur
voor een nieuwe zittingstermijn ingaande 21 april 2005.

De wettelijk vereiste gegevens met betrekking tot de in agendapunten 8.1, 8.2 en 8.3 opgenomen
voorgenomen benoeming en herbenoemingen in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:
8.1
Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Vorige functies
Aantal aandelen in de Vennootschap
Andere bestuursfuncties

: Shemaya Levy
: 57
: Mannelijk
: Franse
: Gepensioneerd sinds maart 2004
: Executive Vice-President en CFO van de Renault Group
: Geen
: - Non-Executive Director Nissan Motor Cy.
- Non-Executive Director Renault Finance
- Non-Executive Director Renault Spain
- Non-Executive Director Snecma Group
- Commissaris van Segula Technologies Group

De heer Levy wordt voorgedragen vanwege zijn bestuurlijke ervaring, zijn ondernemende instelling, zijn
ervaring met administratieve processen en interne beheerssystemen in een grote, internationaal
vertakte onderneming, zijn deskundigheid op financieel en bedrijfseconomisch gebied en zijn
internationale oriëntatie, allemaal passend in het Profiel van de Raad van Commissarissen. De heer
Levy, geboren in 1947 in Marokko, heeft de Franse nationaliteit, beheerst de Franse, Engelse en Spaanse
taal en is afgestudeerd aan de “Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique
(ENSAE)”. Van 1970 tot 1972 was hij professor aan het “Conservatoire National des Arts et Métiers”. Hij
heeft zijn gehele carrière bij Renault gewerkt. In 1972 trad hij bij Renault in dienst als ingenieur bij
Renault Industrial Vehicles. In 1978 werd hij operationeel directeur in Amerika en Azië, in 1980
verkoopdirecteur voor Noord-Amerika, in 1983 algemeen directeur in Spanje, in 1987 internationaal
verkoopdirecteur en in 1991 Chief Operations Officer. In 1994 werd hij tot CEO van Renault Industrial
Vehicles benoemd. In 1998 werd hij benoemd tot Executive Vice-President en CFO van de Renault Group
en dit is hij gebleven tot zijn pensionering in 2004. Als voormalig CFO voldoet de heer Levy aan de
vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act en
hij heeft aangegeven dat hij bereid is, na zijn benoeming als commissaris, om in de Audit Committee
zitting te nemen. Na met de heer Levy gesproken te hebben heeft de Nominating Committee zijn
kwalificaties besproken en heeft vastgesteld dat hij voldoet aan het Profiel van de Raad van
Commissarissen. Na zorgvuldige overwegingen heeft de Nominating Committee de Raad van
Commissarissen unaniem aanbevolen om de heer Levy voor benoeming voor te dragen. De Raad van
Commissarissen heeft dat advies gevolgd en beveelt aandeelhouders aan om de heer Levy tot lid van de
Raad van Commissarissen te benoemen voor een termijn van vier jaar per 21 april 2005. De heer Levy
heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.
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8.2
Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Vorige functies
Aantal aandelen in de Vennootschap
Commissariaten

: Dudley G. Eustace
: 68
: Mannelijk
: Engelse
: Chairman van Smith & Nephew plc, Londen, UK
: Vice-Voorzitter en CFO van Koninklijke Philips N.V.
: Geen
: - Koninklijke KPN N.V., lid
- Hagemeyer N.V., lid

De heer Eustace is lid van de Raad van Commissarissen sedert 1997 en wordt voorgedragen voor een
nieuwe termijn wegens de constructieve manier waarop hij heeft gefunctioneerd als commissaris. Hij is
een financieel expert in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Amerikaanse
Sarbanes-Oxley Act. Zijn nationaliteit alsmede zijn professionele achtergrond en in het bijzonder zijn
financiële en bedrijfseconomische deskundigheid versterken de gewenste samenstelling van de Raad en
passen binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen. De Nominating Committee heeft de wijze
besproken waarop de heer Eustace heeft gefunctioneerd als commissaris en als voorzitter van de Audit
Committee, alsmede zijn gemakkelijke bereikbaarheid en regelmatige aanwezigheid op de
vergaderingen, zijn internationale oriëntatie, en zijn betrokkenheid bij AEGON en zijn financiële en
bedrijfseconomische deskundigheid en heeft, na zorgvuldige overwegingen, de Raad van
Commissarissen unaniem geadviseerd om de heer Eustace voor herbenoeming voor te dragen. De Raad
van Commissarissen heeft dat advies gevolgd en beveelt aandeelhouders aan om de heer Eustace te
herbenoemen voor een nieuwe termijn per 21 april 2005. De heer Eustace heeft geen tegenstrijdige
belangen met AEGON.

8.3
Naam
Leeftijd
Geslacht
Nationaliteit
Beroep/Hoofdfunctie
Vorige functies

: Willem F.C. Stevens
: 66
: Mannelijk
: Nederlandse
: Senior adviseur van Baker & McKenzie
: - Partner van Baker & McKenzie
- Lid van de Eerste Kamer
Aantal aandelen in de Vennootschap : Geen
Commissariaten
: - NIB Capital N.V., voorzitter
- N.V. Luchthaven Schiphol, lid
- TBI Holdings B.V., lid
- AZL N.V., lid
- Goedland N.V., lid
De heer Stevens is lid van de Raad van Commissarissen sedert 1997 en wordt voorgedragen voor een
nieuwe termijn wegens de constructieve manier waarop hij heeft gefunctioneerd als commissaris en zijn
kennis en ervaring als belastingjurist, gespecialiseerd in Nederlandse en internationale belastingzaken,
zijn zakelijk oordeel, zijn kennis en ervaring in sociale en politieke zaken en zijn gemakkelijke
beschikbaarheid, welke kwalificaties passen binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen. De
Nominating Committee heeft de kwalificaties van de heer Stevens besproken en heeft zijn regelmatige
aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de Audit Committee en zijn
betrokkenheid bij AEGON genoteerd. Na zorgvuldige overwegingen heeft de Nominating Committee de
Raad van Commissarissen unaniem geadviseerd om de heer Stevens voor herbenoeming voor te
dragen. De Raad van Commissarissen heeft dat advies gevolgd en beveelt aandeelhouders aan om de
heer Stevens te herbenoemen voor een nieuwe termijn per 21 april 2005. De heer Stevens heeft geen
tegenstrijdige belangen met AEGON.
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