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Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. (de “Vennootschap”) te houden op woensdag 

25 april 2007 om 10.00 uur ’s-morgens in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, Mariahoeve, ‘s-Gravenhage.

AGENDA

1. Opening (*)

�. Jaarverslag �006 en Jaarrekening �006: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening �006

3. Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar �006

4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur

5. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen

6. Voorstel tot benoeming van de externe accountant

7. Voorstel tot vaststelling van het nieuwe Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur

8. Voorstel tot het intrekken van 11.600.000 in �006 ingekochte gewone aandelen

9. Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap

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

11. Voorstel tot herbenoeming van de heer L.M. van Wijk als lid van de Raad van Commissarissen

1�. Voorstel tot benoeming van mevrouw K.M.H. Peijs als lid van de Raad van Commissarissen

13. Voorstel tot benoeming van de heer A. Burgmans als lid van de Raad van Commissarissen

14. Voorstel tot machtiging tot uitgifte van gewone aandelen

15. Voorstel tot machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen

16. Voorstel tot machtiging tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentive plannen

17. Voorstel tot machtiging tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap

18. Wat verder ter tafel komt (*)

19. Sluiting (*)

(*) Deze agendapunten worden niet in stemming gebracht.
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1. Opening 

Opening van de vergadering door de voorzitter, de heer 

D.G. Eustace. De conceptnotulen van de op �5 april �006 

gehouden AVvA zijn op �4 juli �006 openbaar gemaakt op 

AEGON’s website en zijn sindsdien beschikbaar geweest 

voor commentaar. Na verwerking van opmerkingen van 

enkele aandeelhouders zijn de notulen op 31 oktober �006 

ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en waren 

sindsdien openbaar op AEGON’s website aegon.com.

2. Jaarverslag 2006 en Jaarrekening 2006: Voorstel tot 

vaststelling van de jaarrekening 2006 

Bespreking van het jaarverslag �006, waaronder het verslag 

van de Raad van Commissarissen, het verslag van de 

Raad van Bestuur en de jaarrekening �006. Aangezien er 

geen substantiële wijzigingen zijn aangebracht in AEGON’s 

Corporate Governance (zoals omschreven in het Jaarverslag 

�006), is corporate governance geen apart onderwerp op de 

agenda van deze aandeelhoudersvergadering. 

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar �006 

vast te stellen.

- 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” op bladzijde 7 van deze agenda. 

-  Elektronisch stemmen ter vergadering: 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 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.

3. Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over 

het boekjaar 2006 

AEGON’s dividendbeleid is besproken tijdens de aan-

deelhoudersvergaderingen in �005 en �006. 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.

Voorgesteld wordt het slotdividend van EUR 0,31 per 

gewoon aandeel over het boekjaar �006 goed te keuren. Dit 

voorstel omvat een totaal dividend van EUR 0,55. Rekening 

houdend met het in september �006 betaalde interim-

dividend van EUR 0,�4 per gewoon aandeel betekent dit 

een slotdividend van EUR 0,31 per gewoon aandeel over 

het boekjaar �006. Het slotdividend zal naar keuze van de 

aandeelhouder worden uitgekeerd geheel in contanten of 

geheel in gewone aandelen. De waarde van het slotdividend 

in gewone aandelen zal ongeveer 95% van de waarde 

van het slotdividend in contanten bedragen. De fractie ter 

TOELICHTING
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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 beurs van Euronext 

Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 

10 mei �007 tot en met 16 mei �007.

4. 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 de jaarrekening over het 

boekjaar �006 of uit informatie die anderszins voorafgaand 

aan de vaststelling van de jaarrekening �006 aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders is verstrekt. 

5. 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 

de jaarrekening over het boekjaar �006 of uit informatie 

die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de 

jaarrekening �006 aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders is verstrekt.

6. 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 �007.

7. Voorstel tot vaststelling van het nieuwe 

Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur 

Voorgesteld wordt om een nieuw Bezoldigingsbeleid voor de 

leden van de Raad van Bestuur vast te stellen. Het huidige 

Bezoldigingsbeleid is in  �004 door aandeelhouders vastgesteld 

voor een periode van drie jaar van �004 tot en met �006. 

Deze periode is verlengd tot aan de AVvA �007, in afwachting 

van de vaststelling van een nieuw Bezoldingingsbeleid. 

Het huidige Bezoldingsbeleid staat beschreven op pagina 

76 van het jaarverslag �006. Het voorstel voor een nieuw 

Bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur 

is bij deze agenda gevoegd. Na vaststelling door de AVvA zal 

het met ingang van 1 januari �007 van kracht zijn. 

8. Voorstel tot het intrekken van 11.600.000 in 2006 

ingekochte gewone aandelen 

Het interim dividend �006 werd ter keuze van aandeelhouders 

uitgekeerd in geld of in aandelen. In het persbericht van 15 

september �006 waarin het interim dividend werd bekend 

gemaakt, werd tevens medegedeeld dat de als gevolg van 

het stockdividend nieuw uit te geven aandelen ter beurze 

zouden worden ingekocht teneinde het verwateringseffect 

van het interim dividend in aandelen te neutraliseren. Op 

17 oktober �006 werd de inkoop van 11.600.000 gewone 

aandelen voltooid en nu wordt voorgesteld om deze 

gewone aandelen in te trekken en het aandelenkapitaal 

dienovereenkomstig te verminderen.

9. Voorstel tot het wijzigen 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 wijziging houdt voornamelijk verband met 

het implementeren van nieuwe wettelijke bepalingen die zijn 

gericht op het faciliteren van elektronische communicatie 

met aandeelhouders. De volledige tekst van de voorgestelde 

wijziging en de uitleg daarbij zijn bij deze agenda gevoegd.

10.  Voorstel tot herbenoeming van de heer  

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

Voorgesteld wordt de heer A.R. Wynaendts per �5 april 

�007 te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur 

voor een nieuwe termijn van vier jaar. Volgens het 

benoemingsschema van de leden van de Raad van Bestuur 

loopt de zittingstermijn van de heer Wynaendts af in �007. 
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Hij is herbenoembaar en beschikbaar voor herbenoeming. 

Gegevens betreffende de heer Wynaendts staan vermeld op 

pagina 8 van deze agenda.

11. Voorstel tot herbenoeming van de heer L.M. van Wijk 

als lid van de Raad van Commissarissen 

Voorgesteld wordt de heer L.M. van Wijk te herbenoemen 

als lid van de Raad van Commissarissen per �5 april �007, 

voor een nieuwe termijn van vier jaar omdat zijn huidige 

zittingstermijn op die dag afloopt. Hij is herbenoembaar en 

beschikbaar voor herbenoeming. Gegevens betreffende de 

heer Van Wijk staan vermeld op pagina 9 van deze agenda.

12. Voorstel tot benoeming van mevrouw K.M.H. Peijs 

als lid van de Raad van Commissarissen 

Voorgesteld wordt mevrouw K.M.H. Peijs te benoemen als 

lid van de Raad van Commissarissen per �5 april �007. 

Gegevens betreffende mevrouw Peijs staan op pagina 10 

van deze agenda.

13. Voorstel tot benoeming van de heer A. Burgmans als 

lid van de Raad van Commissarissen 

Voorgesteld wordt de heer A. Burgmans te benoemen als 

lid van de Raad van Commissarissen per �5 april �007. 

Gegevens betreffende de heer Burgmans staan op pagina 

11 van deze agenda.

14. Voorstel tot machtiging 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 �5 april �007, als 

het vennootschapsorgaan dat, na 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 gebruikt worden behalve voor het in agendapunt 16 

omschreven doel en is beperkt zoals uitdrukkelijk bepaald in de 

tekst van deze voorgestelde machtiging.

15. Voorstel tot machtiging 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 �5 april �007, 

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 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 
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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 14, 

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.

16. Voorstel tot machtiging 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 �5 april 

�007, 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 incentive plan 

of het Bezoldigingsbeleid van 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. AEGON 

heeft al geruime tijd programma’s voor aandelenopties en ‘stock 

appreciation rights’ voor alle medewerkers. Een overzicht van 

deze programma’s is opgenomen in het Jaarverslag over �006 

en eerdere jaren. Deze machtiging strekt zich ook uit over 

de aandelen en aandelenopties die voorwaardelijk worden 

toegekend onder het “Long-Term Incentive” programma voor 

de leden van de Raad van Bestuur, zoals beschreven in het 

Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur.

17. Voorstel tot 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. Gewone 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 aandelen anders dan om niet, beperkt in die 
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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.

18. Wat verder ter tafel komt

19. Sluiting

Toegang tot de Vergadering en stemrechten

De Raad van Bestuur heeft besloten dat de 

Registratiedatum voor de jaarlijkse Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders in �007 is: 26 maart 2007. Dit is de 

datum waarop men aandeelhouder moet zijn (na verwerking 

van alle bijschrijvingen en afschrijvingen per die datum) om 

de vergaderrechten en stemrechten te kunnen uitoefenen 

tijdens de aandeelhoudersvergadering op �5 april �007. 

Aandelen behoeven niet te worden geblokkeerd tot de 

datum van de aandeelhoudersvergadering. 

Op aandelen verworven na �6 maart �007 kunnen door 

de houder geen vergaderrechten en stemrechten worden 

uitgeoefend.

Om toegang tot de vergadering te krijgen moeten 

aandeelhouders die hun aandelen giraal aanhouden, 

respectievelijk hun gevolmachtigden, zich uiterlijk op 18 

april �007 - via hun bank of commissionair of andere 

aangesloten instelling in Nederland in de zin van de Wet 

Giraal Effectenverkeer - aanmelden bij: ABN AMRO Bank, 

Kemelstede 2, 4817 ST Breda, 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 18 april �007 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, aan de 

aandeelhouders die gebruik maken van de diensten van 

de Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders en 

aan de houders van New York Registry Shares. Deze 

aandeelhouders kunnen hun stemrecht ook uitoefenen 

zonder de aandeelhoudersvergadering bij te wonen, door 

middel van een schriftelijke of elektronische steminstructie 

aan de aangewezen gevolmachtigde.  Voor meer informatie 

over de diensten van de Stichting Communicatiekanaal 

Aandeelhouders verwijzen wij gaarne naar de website van 

de stichting www.communicatiekanaal.nl.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen hun 

stemrecht ter vergadering 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 kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

Gevolmachtigden dienen een schriftelijke volmacht te tonen. 

Na registratie ontvangen geregistreerde aandeelhouders 

en gevolmachtigden een electronisch stemkastje en een 

stemkaart voor het uitbrengen van hun stem ter vergadering. 

Den Haag, 7 maart �007

Namens de Raad van Commissarissen

D.G. Eustace, Voorzitter

Bijlagen:  Informatie met betrekking tot voorgestelde (her)benoemingen 

in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 

  Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur

  Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap
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Het curriculum van de heer Wynaendts met betrekking tot de in agendapunt 10 voorgestelde herbenoeming in de 

Raad van Bestuur is als volgt:

Naam :  Alexander R. Wynaendts 

Leeftijd : 47

Geslacht :  Mannelijk 

Nationaliteit :  Nederlandse 

Beroep/Hoofdfunctie : Lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. 

Aantal aandelen in de Vennootschap :   9.546 gewone aandelen, waarvan 8.771 aandelen zijn geblokkeerd 

tot �� april �007.  

4�.941 voorwaardelijke, “non-vested” gewone aandelen 

Andere functies :   Lid van de Board of Directors van AEGON UK plc  

 Lid van de Board van CAM/Holding Financiero SA 

 Lid van de Board of Directors van AEGON Espana  

  Lid van de Board of Directors van AEGON Seguros de Vida,  

Ahorro e Inversión 

Lid van de Board of Directors van Mediterráneo Vida SA 

Lid van de Board van Caja Badajoz Vida S.A. de Seguros 

Lid van de Supervisory Board van AEGON Hungary 

Lid van de Board van AEGON-CNOOC (China) 

Lid van de Board van La Mondiale Participations (France)

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

Degree in economische wetenschappen, behaald aan de Universiteit van 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. In 1998 werd hij Executive Vice President Group 

Business Development. In april �003 werd de heer Wynaendts benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. 

Hij is verantwoordelijk voor group business development en hij is lid van de Boards van AEGON onderdelen in het Verenigd 

Koninkrijk, Spanje en Azië en van La Mondiale Participations in Frankrijk.

De Nominating Committee heeft de carrière van de heer Wynaendts bij AEGON geëvalueerd, evenals zijn kennis en deskundigheid 

op het gebied van de wereldwijde financiële dienstensector in het algemeen en de wereldwijde verzekeringsindustrie in het 

bijzonder alsmede zijn functioneren als lid van de Raad van Bestuur en heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd om 

de heer Wynaendts voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt 

aandeelhouders aan de heer Wynaendts te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een nieuwe zittingstermijn van 

vier jaar, ingaande �5 april �007. 
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De wettelijk vereiste gegevens van de heer Van Wijk met betrekking tot de in agendapunt 11 voorgestelde herbenoeming 

in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

Naam :  Leo M. van Wijk 

Leeftijd :  60 

Geslacht :  Mannelijk 

Nationaliteit :  Nederlandse 

Beroep/Hoofdfunctie :   President-directeur en CEO van Koninklijke KLM N.V. en vice-

voorzitter van Air France-KLM S.A. 

Aantal aandelen in de Vennootschap :  Geen    

Andere functies :   Lid van de Raad van Commissarissen van Randstad Holding N.V.  

Lid van de Raad van Commissarissen van Martinair     

Lid van de Board of Directors van Northwest Airlines

De heer Van Wijk, geboren in 1946 in Nederland, werd in �003 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van AEGON 

N.V. voor een periode van vier jaar. Zijn huidige zittingsperiode loopt in �007 af. Hij wordt voorgedragen voor herbenoeming 

voor een nieuwe periode van vier jaar vanwege zijn ondernemerschap, zijn managementervaring, zijn ervaring bij grote 

beursgenoteerde ondernemingen en zijn internationale kennis en ervaring als President-directeur en CEO van Koninklijke KLM 

N.V. en vice-voorzitter van Air France-KLM S.A en daarnaast vanwege zijn goede functioneren sinds �003 als lid van AEGON 

N.V.’s Raad van Commissarissen en de Compensation Committee.

De Nominating Committee heeft de kwalificaties van de heer Van Wijk geëvalueerd en heeft vastgesteld dat hij onafhankelijk is 

in de betekenis van de Sarbanes Oxley Act (SOX) en de Nederlandse Corporate Governance Code. De Nominating Committee 

heeft eveneens vastgesteld dat de heer Van Wijk goed in het profiel van de Raad van Commissarissen past en heeft de Raad 

van Commissarissen geadviseerd om hem voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies 

opgevolgd en beveelt aandeelhouders aan de heer Van Wijk te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor 

een nieuwe zittingstermijn van vier jaar ingaande �5 april �007. De heer van Wijk heeft geen tegenstrijdige belangen met 

AEGON.



pagina 10    

De wettelijk vereiste gegevens van mevrouw Peijs met betrekking tot de in agendapunt 12 voorgestelde benoeming in 

de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

Naam : Karla M. Peijs 

Leeftijd :  6� 

Geslacht : Vrouwelijk 

Nationaliteit : Nederlandse 

Beroep/Hoofdfunctie : Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland 

Vorige functie :  Minister van Verkeer en Waterstaat 

Aantal aandelen in de Vennootschap :  900 gewone aandelen 

Andere bestuursfuncties :  - 

Mevrouw Peijs, geboren in 1944 in Nederland, is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Vrije 

Universiteit Amsterdam als economisch- en organisatiesocioloog. Zij heeft tot 1978 gewerkt voor het Instituut voor Research 

en Marketing te Heerlen en was docent economie, bedrijfsorganisatie en management aan de Hogeschool Utrecht en het 

International College of Business Administration in Zeist tot 1989. Zij was lid van de Provinciale Staten van Utrecht van 198� 

tot 1989. In 1989 werd zij gekozen als lid van het Europees Parlement, hetgeen ze tot �003 is gebleven. In 199� werd ze 

benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van AEGON N.V. maar ze trad af in mei �003 , toen zij werd benoemd tot 

Minister van Verkeer en Waterstaat, welke functie zij bekleed heeft tot �� februari �007. Mevrouw Peijs is met ingang van  

1 maart �007 benoemd tot Commissaris van de Koningin in Zeeland.

Mevrouw Peijs wordt voorgedragen vanwege de ervaring die ze heeft opgedaan in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke 

organisaties, met name als lid van het Europees Parlement en als Minister van Verkeer en Waterstaat, en vanwege haar 

eerdere betrokkenheid bij AEGON en haar ervaring met de verzekeringsindustrie als lid van de Raad van Commissarissen van 

AEGON N.V. van 199� tot �003, toen ze terugtrad om Minister van Verkeer en Waterstaat te worden.

Na gesprekken met mevrouw Peijs heeft de Nominating Committee haar kwalificaties besproken en vastgesteld dat zij 

onafhankelijk is in de betekenis van de Sarbanes Oxley Act (SOX) en de Nederlandse Corporate Governance Code. De 

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

Raad van Commissarissen geadviseerd om haar voor te dragen voor benoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit 

advies opgevolgd en beveelt aandeelhouders aan mevrouw Peijs te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor 

een zittingstermijn van vier jaar ingaande �5 april �007. Mevrouw Peijs heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.
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De wettelijk vereiste gegevens van de heer Burgmans met betrekking tot de in agendapunt 13 voorgestelde benoeming 

in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:

Naam : Antony Burgmans

Leeftijd :  60 

Geslacht :  Mannelijk

Nationaliteit : Nederlandse

Beroep/Hoofdfunctie : Voorzitter Unilever N.V. en Unilever plc.

Vorige functie : Voorzitter/CEO Unilever N.V. en Vice-Voorzitter Unilever plc.

Aantal aandelen in de Vennootschap : Geen 

Andere functies :  Lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel N.V. 

   Lid van de Board of Directors van BP plc. 

De heer Burgmans, geboren in 1947 in Nederland, is afgestudeerd in Business Administration aan de Nijenrode Universiteit en 

in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Stockholm. Hij heeft een Master’s Degree in Marketing van de Universiteit 

van Lancaster. Hij is in 197� bij Unilever gaan werken en had verschillende functies in marketing en verkoop van wasmiddelen 

in Nederland, Indonesië en Duitsland van 197� tot 1988. Hij was voorzitter van PT Unilever Indonesia van 1988 tot 1991 

en was Personal Products Coordinator van 1991 tot 1994. Van 1994 tot 1996 was hij verantwoordelijk voor Unilever’s Zuid-

Europese levensmiddelen divisie en vanaf 1996 tot 1998 was hij Business Group President van Ice Cream & Frozen Foods 

Europe en Chairman van de Unilever Europe Committee. In 1998 werd hij benoemd tot Vice-Chairman van Unilever N.V. en in 

1999 Chairman en CEO van Unilever N.V. en Vice-Chairman van Unilever plc. Sinds �005 is hij Chairman van Unilever N.V. 

en Unilever plc. Naast zijn activiteiten voor Unilever is de heer Burgmans lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel 

N.V., lid van de Board of Directors van BP plc., voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Mauritshuis in Den Haag 

en lid van het Executive Committee van de World Business Council for Sustainable Development. In �003 werd hem een ere-

doctoraat in de rechtsgeleerdheid toegekend door de Universiteit van Lancaster. 

De heer Burgmans wordt voorgedragen voor benoeming vanwege zijn management- en internationale ervaring, zijn ervaring 

met grote beursgenoteerde bedrijven en zijn goede zakelijke inzichten.

Na gesprekken met de heer Burgmans, heeft de Nominating Committee zijn kwaliteiten besproken en vastgesteld dat hij 

onafhankelijk is in de betekenis van de Sarbanes Oxley Act (SOX) en de Nederlandse Corporate Governance Code. De 

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

Raad van Commissarissen geadviseerd om hem voor te dragen voor benoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit 

advies opgevolgd en beveelt aandeelhouders aan de heer Burgmans te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen 

voor een zittingstermijn van vier jaar ingaande �5 april �007. De heer Burgmans heeft geen tegenstrijdige belangen met 

AEGON.




