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Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. (de “Vennootschap”)
te houden op woensdag 23 april 2008 om 10.00 uur ’s-morgens in het World Forum Convention
Center (voorheen: Nederlands Congres Centrum), Churchillplein 10, ’s-Gravenhage.

AGENDA
1. Opening (*)
2. Jaarverslag 2007 en Jaarrekening 2007: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2007
3. Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over het boekjaar 2007
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 het intrekken van 99.769.902 in 2007 ingekochte gewone aandelen
8. Voorstel tot herbenoeming van de heer I. W. Bailey, II als lid van de Raad van Commissarissen
9. Voorstel tot benoeming van mevrouw C. Kempler als lid van de Raad van Commissarissen
10. Voorstel tot benoeming van de heer R.J. Routs als lid van de Raad van Commissarissen
11. Voorstel tot benoeming van de heer D.P.M. Verbeek als lid van de Raad van Commissarissen
12. Voorstel tot benoeming van de heer B. van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen
13. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen
14. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van
gewone aandelen
15. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentive plannen
16. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap
17. (i) Aftreden van de Commissarissen mevrouw T. Rembe en de heren R. Dahan en O.J. Olcay (*)
(ii) Aftreden van de heer D.J. Shepard en opvolging door de heer A.R. Wynaendts als CEO en Voorzitter van de Raad van
Bestuur (*)
18. Wat verder ter tafel komt (*)
19. Sluiting (*)
(*) Over deze agendapunten wordt niet gestemd.
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TOELICHTING op de agenda
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 9 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.
– 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.

1. Opening

3. Voorstel tot goedkeuring van het slotdividend over

Opening van de vergadering door de voorzitter, de heer D.G.

het boekjaar 2007

Eustace. De concept notulen van de op 25 april 2007

AEGON’s dividendbeleid is besproken tijdens de aandeel

gehouden AvvA zijn op 24 juli 2007 openbaar gemaakt op

houdersvergaderingen in 2005, 2006 and 2007. Dit beleid is

AEGON’s website en zijn sindsdien beschikbaar geweest

onveranderd gebleven. Het beleid is gericht op het aan

voor commentaar. Na verwerking van opmerkingen van

houders van gewone aandelen betalen van een adequaat

enkele aandeelhouders zijn de notulen op 24 oktober 2007

en groeiend dividend, indien de cashflow en kapitaalspositie

ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en waren

dat toelaten. De cashflow wordt bepaald door het vermogen

sindsdien openbaar op AEGON’s website www.aegon.com.

van de dochtervennootschappen om dividend uit te keren
aan AEGON N.V. onder behoud van een sterke kapitalisatie.

2. Jaarverslag 2007 en Jaarrekening 2007: Voorstel tot

De kapitaalspositie wordt bepaald door de verhouding

vaststelling van de Jaarrekening 2007

tussen de verschillende kapitaalscomponenten, zoals eigen

Bespreking van het Jaarverslag 2007, waaronder het verslag

vermogen en (junior) achtergestelde leningen.

van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van

Voorgesteld wordt het slotdividend van EUR 0,32 per gewoon

Commissarissen en de Jaarrekening 2007. Aangezien er

aandeel over het boekjaar 2007 goed te keuren. Dit voorstel

geen substantiële wijzigingen zijn aangebracht in AEGON’s

omvat een totaal dividend van EUR 0,62, rekening houdend

Corporate Governance (zoals omschreven in het Jaarverslag

met het in september 2007 betaalde interim-dividend van

2007), is corporate governance geen apart onderwerp op de

EUR 0,30 per gewoon aandeel. Het slotdividend zal naar

agenda van deze aandeelhoudersvergadering.

keuze van de aandeelhouder worden uitgekeerd geheel in

Voorgesteld wordt de Jaarrekening over het boekjaar 2007

contanten of geheel in gewone aandelen. De waarde van het

vast te stellen.

slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer 95% van de
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waarde van het slotdividend in contanten bedragen. De

om deze aandelen in te trekken en het geplaatste

fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden

aandelenkapitaal dienovereenkomstig te verminderen.

bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de

Zowel het slot dividend 2006 als het interim dividend 2007

gemiddelde koers van het aandeel AEGON aan de beurs

werd ter keuze van aandeelhouders uitgekeerd in contanten

van Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de

of in aandelen. Zoals medegedeeld na vaststelling van deze

periode van 12 mei 2008 tot en met 16 mei 2008

dividenden, zouden de als gevolg van het stockdividend
nieuw uit te geven aandelen ter beurze worden ingekocht

4. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden

teneinde het verwateringseffect van het dividend in aandelen

van de Raad van Bestuur

te neutraliseren. Om deze reden zijn 25.200.000 gewone

Voorgesteld wordt te besluiten tot verlening van kwijting aan

aandelen ingekocht en nu wordt voorgesteld om deze

de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van

gewone aandelen in te trekken en het om deze aandelen in

hun taak, voor zover daarvan blijkt uit het Jaarverslag over

te trekken en het geplaatste

het boekjaar 2007 of uit informatie die anderszins voor-

eenkomstig te verminderen.

aandelenkapitaal dienover

afgaand aan de vaststelling van de Jaarrekening 2007 aan
de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt.

8. Voorstel tot herbenoeming van de heer I.W. Bailey, II
als lid van de Raad van Commissarissen

5. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden

Voorgesteld wordt de heer I.W. Bailey, II te herbenoemen als

van de Raad van Commissarissen

lid van de Raad van Commissarissen per 23 april 2008, voor

Voorgesteld wordt te besluiten tot verlening van kwijting aan

een nieuwe termijn van vier jaar omdat zijn huidige

de leden van de Raad van Commissarissen voor de

zittingstermijn op die dag afloopt. Hij is herbenoembaar en

uitoefening van hun taak, voor zover daarvan blijkt uit het

beschikbaar voor herbenoeming. De krachtens de wet

Jaarverslag over het boekjaar 2007 of uit informatie die

vereiste gegevens betreffende de heer Bailey staan vermeld

anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de

op pagina 11 van deze agenda.

Jaarrekening 2007 aan de algemene vergadering van
aandeelhouders is verstrekt.

9. Voorstel tot benoeming van mevrouw C. Kempler als
lid van de Raad van Commissarissen

6. Voorstel tot benoeming van de externe accountant

Voorgesteld wordt mevrouw C. Kempler te benoemen als lid

Conform het advies van de Audit Committee wordt voorgesteld

van de Raad van Commissarissen per 23 april 2008 voor

te besluiten om Ernst & Young de wettelijk vereiste opdracht

een termijn van vier jaar. De krachtens de wet vereiste

te verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening over het

gegevens betreffende mevrouw Kempler staan op pagina 12

boekjaar 2008.

van deze agenda.

7. Voorstel tot het intrekken van 99.769.902 in 2007

10. Voorstel tot benoeming van de heer R.J. Routs als lid

ingekochte gewone aandelen

van de Raad van Commissarissen

Op 9 augustus 2007 kondigde AEGON een aandelen

Voorgesteld wordt de heer R.J. Routs te benoemen als lid

inkoopprogramma van EUR 1 miljard aan als onderdeel van

van de Raad van Commissarissen per 23 april 2008 voor

het kapitaal management van de Groep. Medio november

een termijn van vier jaar. De krachtens de wet vereiste

2007 was het inkoopprogramma voltooid en waren in totaal

gegevens betreffende de heer Routs staan op pagina 13 van

74.569.902 gewone aandelen ingekocht. Voorgesteld wordt

deze agenda.
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11. Voorstel tot benoeming van de heer D.P.M. Verbeek

Toelichting:

als lid van de Raad van Commissarissen

In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld

Voorgesteld wordt de heer D.P.M. Verbeek te benoemen als

om de Raad van Bestuur te machtigen om te besluiten tot

lid van de Raad van Commissarissen per 23 april 2008 voor

een emissie van gewone aandelen, na goedkeuring van de

een termijn van vier jaar. De krachtens de wet vereiste

Raad van Commissarissen. Dit geeft de Raad van Bestuur

gegevens betreffende de heer Verbeek staan op pagina 14

de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren

van deze agenda.

op omstandigheden die een emissie van gewone aandelen
noodzakelijk maken, zonder te hoeven wachten op

12. Voorstel tot benoeming van de heer B. van der Veer

voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders. Deze

als lid van de Raad van Commissarissen

machtiging kan voor ieder doel gebruikt worden behalve voor

Voorgesteld wordt de heer B. van der Veer te benoemen als

het in agendapunt 15 omschreven doel en is beperkt zoals

lid van de Raad van Commissarissen per 1 oktober 2008

uitdrukkelijk bepaald in de tekst van deze voorgestelde

voor een termijn van vier jaar. De krachtens de wet vereiste

machtiging. Alle persberichten met betrekking tot de uitgifte

gegevens betreffende de heer Van der Veer staan op pagina

van gewone aandelen worden op de aegon.com website

15 van deze agenda.

geplaatst.

13. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot

14. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur

uitgifte van gewone aandelen

tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

uitgifte van gewone aandelen

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

hierbij de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit

van achttien (18) maanden en met ingang van 23 april 2008,

hierbij de Raad van Bestuur aan te wijzen, voor een periode

als

van achttien (18) maanden en met ingang van 23 april 2008,

het

vennootschapsorgaan

dat,

na

voorafgaande

goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is

als

te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen

goedkeuring door de Raad van Commissarissen, bevoegd is

van rechten tot het nemen van gewone aandelen in de

tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van de

Vennootschap.

aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen in de

Deze bevoegdheid is jaarlijks beperkt tot 10% van het

Vennootschap of het toekennen van rechten tot het nemen

kapitaal plus 10% van het kapitaal uitsluitend indien wordt

van gewone aandelen in de Vennootschap, met dien

geëmitteerd ter gelegenheid van een overname van een

verstande dat deze bevoegdheid jaarlijks is beperkt tot 10%

onderneming of vennootschap. Onder kapitaal wordt verstaan

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

het totale nominale bedrag van de gewone aandelen, die zijn

wordt geëmitteerd ter gelegenheid van een overname van

geplaatst op het moment dat voor de eerste maal in het

een onderneming of vennootschap. Onder kapitaal wordt

betreffende jaar van de betrokken bevoegdheid gebruik

verstaan het totale nominale bedrag van de gewone

wordt gemaakt.

aandelen, die zijn geplaatst op het moment dat voor de

Deze machtiging kan uitsluitend op een door de Raad van

eerste maal in het betreffende jaar van de betrokken

Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van

bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Deze machtiging kan

Bestuur worden ingetrokken door de Algemene Vergadering

uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen

het

vennootschapsorgaan

dat,

na

voorafgaande

van Aandeelhouders.”
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goedgekeurd voorstel van de Raad van Bestuur door de

machtiging kan uitsluitend op een door de Raad van

Algemene

Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van

Vergadering

van

Aandeelhouders

worden

ingetrokken.”

Bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
worden ingetrokken.”

Toelichting:
In overeenstemming met Nederlands recht wordt voorgesteld

Toelichting:

om de Raad van Bestuur te machtigen om het voorkeursrecht

Deze machtiging is gelijk aan die in voorgaande jaren.

van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen

AEGON

AEGON N.V. (of het toekennen van rechten tot het nemen

aandelenopties en ‘stock appreciation rights’ voor alle

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

medewerkers. Een overzicht van deze programma’s is

goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze

opgenomen in het Jaarverslag over 2007 en eerdere jaren.

bevoegdheid, tezamen met die van agendapunt 13, geeft de

Deze machtiging strekt zich ook uit over de aandelen die

Raad van Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid

worden

om snel te reageren op omstandigheden die een emissie

programma voor de leden van de Raad van Bestuur, zoals

van gewone aandelen zonder of met beperkte voorkeurs

beschreven in het Bezoldigingsbeleid voor de Raad van

rechten noodzakelijk maken, zonder te hoeven wachten op

Bestuur, zoals vastgesteld.

heeft

al

toegekend

geruime

onder

het

tijd

programma’s

“Long-Term

voor

Incentive”

voorafgaande goedkeuring van aandeelhouders. Deze
machtiging is beperkt zoals uitdrukkelijk bepaald in de tekst

16. Voorstel tot machtiging Raad van Bestuur tot

van deze voorgestelde machtiging. Alle persberichten met

verkrijging van eigen aandelen door de Vennootschap

betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen worden op

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

de aegon.com website geplaatst.

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit
hierbij de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode

15. Voorstel tot machtiging Raad van Bestuur tot

van achttien (18) maanden en met ingang van 23 april 2008,

uitgifte van gewone aandelen in het kader van incentive

tot verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet. Het

plannen

aantal te verkrijgen aandelen is bepaald op ten hoogste het

Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:

aantal dat door de wet en de statuten is toegestaan.

“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit

Gewone aandelen mogen worden verkregen tegen een prijs

hierbij de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode

niet meer dan 10% boven de onmiddellijk aan de verkrijging

van achttien (18) maanden en met ingang van 23 april 2008,

voorafgaande ter plaatse geldende beurskoers.

tot uitgifte van gewone aandelen en/of tot toekenning van

Preferente aandelen mogen worden verkregen tegen een

rechten tot het nemen van gewone aandelen aan werknemers

prijs niet meer dan 10% boven het gemiddeld daarop gestorte

van AEGON N.V. en/of ondernemingen waarmee AEGON

bedrag, vermeerderd met opgelopen, nog niet uitgekeerd

N.V. een groep vormt, in het kader van een voor de hele

dividend.”

AEGON groep ingesteld incentive plan of het Bezoldigings
beleid voor de Raad van Bestuur, zoals vastgesteld. Deze

Toelichting:

machtiging is per jaar beperkt tot 1% van de totale nominale

Deze machtiging is gelijk aan die in voorgaande jaren. Deze

waarde van de gewone aandelen die zijn geplaatst op het

machtiging is beperkt tot het aantal aandelen dat volgens de

moment dat voor de eerste maal in het betreffende jaar van

wet en de statuten is toegestaan. Dientengevolge is een

de betrokken bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Deze

inkoop van eigen aandelen anders dan om niet beperkt in
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die zin dat de som van het nominale bedrag van de aandelen

Toegang tot de Vergadering en stemrechten

in haar kapitaal die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in

De Raad van Bestuur heeft besloten dat de Registratiedatum

pand houdt of die worden gehouden door een dochter

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

maatschappij, niet meer mag belopen dan een tiende van

in 2008 is: 25 maart 2008. Dit is de datum waarop men

het geplaatste kapitaal. Deze bevoegdheid geeft de Raad

aandeelhouder

van Bestuur de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om

bijschrijvingen en afschrijvingen per die datum) om de

snel te reageren op omstandigheden die inkoop van eigen

vergaderrechten en stemrechten te kunnen uitoefenen tijdens

aandelen noodzakelijk maken en kan voor ieder doel gebruikt

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON

worden.

N.V. in 2008. Aandelen behoeven niet te worden geblokkeerd

moet

zijn

(na

verwerking

van

alle

tot de datum van de aandeelhoudersvergadering. Op
17. (i) Aftreden van de Commissarissen mevrouw

aandelen verworven na 25 maart 2007 kunnen door de

T. Rembe en de heren R. Dahan en O.J. Olcay

houder geen vergaderrechten en stemrechten worden

Mevrouw T. Rembe en de heer O.J. Olcay hebben de

uitgeoefend op de aandeelhoudersvergadering van AEGON

pensioengerechtigde

N.V. op 23 april 2008.

leeftijd

voor

commissarissen

bij

AEGON N.V. bereikt en de heer Olcay heeft langer dan de
maximum termijn van 12 jaar zitting gehad in de Raad van

Om toegang tot de vergadering te krijgen moeten aandeel

Commissarissen. Hun benoemingstermijn van vier jaar

houders die hun aandelen giraal aanhouden, respectievelijk

eindigt in 2008 en beiden zullen dan ook aftreden als leden

hun gevolmachtigden, zich uiterlijk op 16 april 2008 – via hun

van de Raad van Commissarissen op 23 April 2008.

bank of commissionair of andere aangesloten instelling in

De benoemingstermijn van vier jaar van de heer Dahan

Nederland in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer –

eindigt in 2008. De heer Dahan heeft om persoonlijke

aanmelden bij:

redenen besloten niet beschikbaar te zijn voor her-

ABN AMRO Bank, Kemelstede 2, 4817 ST Breda, onder

benoeming.

overlegging

van

een

verklaring

van

de

betreffende

aangesloten instelling ter zake van hun aandelenbezit op de
17. (ii) Aftreden van de heer D.J. Shepard en opvolging

bovenvermelde Registratiedatum.

door de heer A.R. Wynaendts als CEO en Voorzitter van

Aandeelhouders

de Raad van Bestuur

aandeelhouders van de Vennootschap moeten uiterlijk 16

Zoals aangekondigd in het persbericht van 8 november 2007,

april 2008 aan de Vennootschap schriftelijk kennis geven van

bereikt de heer D.J. Shepard AEGON’s pensioengerechtigde

hun voornemen de vergadering bij te wonen.

ingeschreven

in

het

register

van

leeftijd van 62 jaar in 2008. Dientengevolge treedt hij op
23 april af als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur

De agenda met toelichting en bijlagen zal worden toegestuurd

van AEGON N.V. De Raad van Commissarissen heeft de

aan de aandeelhouders die in het register van de

heer A.R. Wynaendts als zijn opvolger benoemd per dezelfde

Vennootschap zijn ingeschreven en aan de aandeelhouders

datum.

die gebruik maken van de diensten van de Stichting
Communicatiekanaal

18. Wat verder ter tafel komt

Aandeelhouders.

Deze

aandeel-

houders kunnen hun stemrecht ook uitoefenen zonder de
aandeelhoudersvergadering bij te wonen, door middel van

19. Sluiting

een schriftelijke of elektronische steminstructie aan de
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aangewezen gevolmachtigde. De Stichting Communicatie

geregistreerde aandeelhouders en gevolmachtigden een

kanaal Aandeelhouders faciliteert het elektronisch stemmen

elektronisch stemkastje en een stemkaart voor het uitbrengen

voor algemene vergaderingen van aandeelhouders. Voor

van hun stem ter vergadering.

meer informatie over de diensten van de Stichting
Communicatiekanaal Aandeelhouders verwijzen wij gaarne

Schriftelijke vragen

naar de website: www.communicatiekanaal.nl.

AEGON biedt aandeelhouders tot 15 april 2008 de moge
lijkheid om schriftelijk vragen te stellen over de agendapunten.

Aanwezigheidsregistratie

Deze vragen worden, eventueel gebundeld, tijdens de

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen hun

algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en

stemrecht op de aandeelhoudersvergadering 2008 alleen

besproken. De vragen dienen te worden gericht aan Investor

uitoefenen indien zij zich hebben laten registreren direct

Relations via ir@aegon.com.

voorafgaand

aan

de

vergadering.

Deze

aanwezig

heidsregistratie vindt plaats bij de ingang van de vergaderzaal

Den Haag, 5 maart 2008

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

Namens de Raad van Commissarissen,

vergadering om 10.00 uur ’s-morgens. Aandeelhouders of

D.G. Eustace, Voorzitter

hun gevolmachtigden dienen zich te legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs. Gevolmachtigden dienen een
schriftelijke volmacht te tonen. Na registratie ontvangen
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Bijlagen:	Informatie met betrekking tot voorgestelde (her)
benoemingen in de Raad van Commissarissen

De wettelijk vereiste gegevens van de heer I.W. Bailey, II met betrekking tot de in agendapunt 8 voorgestelde
herbenoeming in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam					

:

Irving W. Bailey, II

Leeftijd					

:

66

Geslacht				

:

Mannelijk

Nationaliteit				

:

Verenigde Staten van Amerika

Aantal aandelen in de vennootschap

:

29,759

Beroep / Hoofdfunctie			

:

Senior advisor van Chrysalis Ventures

Vorige functie				

:

Voorzitter en CEO van Providian Corporation

Andere bestuursfuncties			

:

Niet-uitvoerend Lid van het bestuur van Computer Sciences Corp.

							

Niet-uitvoerend Lid van het bestuur van Hospira Inc.

De heer Bailey is sinds 2004 lid van de Raad van Commissarissen en hij is voorgedragen voor een nieuwe zittingstermijn
wegens de constructieve wijze waarop hij functioneert als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn nationaliteit versterkt de
internationale samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn professionele achtergrond staat borg voor zijn kennis
van de internationale verzekeringsbranche in zijn algemeenheid en de internationale financiële markten in het bijzonder. De
heer Bailey studeerde aan de Sorbonne Universiteit te Parijs in 1961 en 1962 en, vanaf 1963, aan de Universiteit van Colorado,
waar hij afstudeerde in de Franse taal en Bedrijfskunde. In 1968 behaalde hij aan de New York University Graduate School of
Business zijn MBA cum laude. In 1984 doorliep hij de opleiding van Chartered Life Underwriters met goed gevolg. Hij begon zijn
professionele carrière in 1963 op de beleggingsafdeling van Mutual Life Ins. Cy of New York. In 1971 stapte hij over naar
Phoenix Mutual Life Ins. Cy, waar hij in 1976 vice president beleggingen werd. In 1981 trad hij in dienst bij Providian Corp. als
Hoofd Beleggingen en in 1987 werd hij Voorzitter en Chief Operating Officer. Toen in 1997 Providian werd overgenomen door
AEGON trad hij af, waarna hij non-executive lid van de Board van AEGON USA Inc. en in 2001 voorzitter werd. In 2004 werd de
heer Bailey benoemd tot commissaris bij AEGON N.V. en trad daarom af als voorzitter en lid van de Board van AEGON USA
Inc. Van 1998 tot 2001 was de heer Bailey President van Bailey Capital Corp. en van 2001 tot 2004 managing director van
Chrysalis Ventures, LLC. De heer Bailey heeft ervaring met administratieve processen binnen een internationale organisatie en
heeft kennis van de verzekeringsbranche en de financiële dienstverleningsmarkt in de Verenigde Staten. Hij heeft ervaring met
de zakenwereld en de sociale aspecten en ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Hij heeft eveneens bedrijfseconomische
ervaring en is in staat om zowel valutavraagstukken als investerings- en acquisitieprojecten te beoordelen. Voorts heeft hij
verstand van arbeidsrelaties en sociale ontwikkelingen. De Nominating Committee heeft het functioneren van de heer Bailey
besproken alsmede zijn ondernemerschap, zijn zakelijk inzicht en het feit dat hij gemakkelijk bereikbaar en regelmatig aanwezig
is op vergaderingen, en heeft besloten, na zorgvuldige overweging, de Raad van Commissarissen te adviseren de heer Bailey
voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft dit advies opgevolgd en beveelt de aandeelhouders
aan om de heer Bailey per 23 april 2008 te herbenoemen voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar.
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De wettelijk vereiste gegevens van mevrouw C. Kempler met betrekking tot de in agendapunt 9 voorgestelde benoeming
in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam					

:

Cecelia Kempler

Leeftijd					

:

67

Geslacht				

:

Vrouwelijk

Nationaliteit				

:

Verenigde Staten van Amerika

Aantal aandelen in de vennootschap

:

15,968

Beroep / Hoofdfunctie			

:

Director and Instructor aan de Florida Atlantic University,

							

Kaye School of Finance Insurance and Economics

							

Zelfstandig consulent voor verzekeringsaangelegenheden

Vorige functie				

:

Partner bij LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae

Andere (bestuurs)functies		

:

Niet-uitvoerend Lid van het bestuur van AEGON USA

							

Lid van de American Bar Association

							

Lid van de Association of Life Insurance Counsel

							

Lid van AIDA Reinsurance and Insurance Arbitration Society

							

Lid van de International Association of Insurance Receivers

Mevrouw Kempler behaalde haar B.A. aan de City University of New York in 1974 and in 1979 behaalde zij haar juridische graad
cum laude aan de New York Law School. Zij werd toegelaten tot de advocatuur in New York in 1980. Mevrouw Kempler begon
haar carriëre bij LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae (sinds 1 oktober 2007 Dewey & LeBoeuf) in 1979, waar zij partner werd in
1986. Mevrouw Kempler was mede-voorzitter van de Insurance Practice Group en voorzitter van de Life and Health Insurance
Practice. Zij had ook zitting in het Executive Committee, en speelde een belangrijke rol in alle facetten van het management van
de maatschap. Dewey & LeBoeuf is een internationaal advokaten kantoor, met wereldwijd één van de grootste afdelingen voor
dienstverlening aan verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen en aan banken en financiële instellingen. Nadat mevrouw
Kempler Dewey & Le Boeuf in 2003 had verlaten, begon zij in 2004 haar eigen adviespraktijk en in 2007 werd zij benoemd tot
Director van de Kaye School aan de Florida Atlantic University.
De nationaliteit van mevrouw Kempler versterkt de internationale samenstelling van de Raad van Commissarissen en haar
professionele achtergrond staat borg voor haar kennis van juridische zaken en van de internationale verzekeringsbranche. Zij
is bekend met de werkwijze van de Amerikaanse overheid en toezichthouders en de sociale aspecten van de Verenigde Staten
van Amerika. De Nominating Committee heeft mevrouw Kempler’s kwalificaties besproken na gesprekken met haar te hebben
gehad, heeft geconstateerd dat zij past binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen en heeft de Raad van Commissarissen
unaniem geadviseerd, na zorgvuldige overweging, mevrouw Kempler voor te dragen voor benoeming en aandeelhouders aan
te bevelen mevrouw Kempler te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 23 april 2008 voor een periode van
vier jaar. Mevrouw Kempler heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.
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De wettelijk vereiste gegevens van de heer Dr. R.J. Routs met betrekking tot de in agendapunt 10 voorgestelde
benoeming in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam					

:

Rob J. Routs

Leeftijd					

:

61

Geslacht				

:

Mannelijk

Nationaliteit				

:

Nederlandse

Aantal aandelen in de vennootschap

:

Geen

Beroep / Hoofdfunctie			

:

Executive Director Oil Products and Chemicals bij Royal Dutch Shell plc

Vorige functie				

:

Diverse management posities bij Royal Dutch Shell plc sinds 1971

							

in Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Canada

Andere bestuursfuncties			

Lid van The Economic Development Board of Singapore

:

							

International Advisory Council

							

Lid van het bestuur van INSEAD

De heer Routs studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven in Chemical Engineering in 1969 en in 1971 promoveerde
hij tot doctor. Hij begon zijn carriëre bij Royal Dutch Shell plc in 1971 als een researcher en ingenieur in Nederland, vervulde
management functies in Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Nederland, culminerend in zijn huidige functie van
Executive Director Oil Products and Chemicals.
De heer Routs heeft ervaring in het internationale zakenleven en heeft management- en financiële expertise.
De Nominating Committee heeft de heer Routs’ kwalificaties besproken na gesprekken met hem te hebben gehad, heeft
geconstateerd dat hij past binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen en heeft de Raad van Commissarissen unaniem
geadviseerd, na zorgvuldige overweging, de heer Routs voor te dragen voor benoeming en aandeelhouders aan te bevelen de
heer Routs te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 23 april 2008 voor een periode van vier jaar. De heer
Routs heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.
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De wettelijk vereiste gegevens van de heer D.P.M. Verbeek met betrekking tot de in agendapunt 11 voorgestelde
benoeming in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam					

:

Dirk P.M. Verbeek

Leeftijd					

:

57

Geslacht				

:

Mannelijk

Nationaliteit				

:

Nederlandse

Aantal aandelen in de vennootschap

:

Geen

Beroep / Hoofdfunctie			

:

Vice President Emeritus van de Aon Group

Vorige functie				

:

Voorzitter en CEO van het Aon International Executive Committee

							

Voorzitter van de Aon Management Board Europe

							

Diverse posities bij Citibank in België, Frankrijk en Nederland

Andere bestuursfuncties			

Lid van de Raad van Commissarissen van Robeco Group N.V. en een

:

							

aantal dochtervennootschappen

							Lid van de Raad van Commissarissen van Aon Jauch & Hübener Holdings
GmbH
							

Voorzitter van de INSEAD Dutch Council

De heer Verbeek is afgestudeerd in Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam in 1975. In 1976 behaalde hij zijn MBA
aan het INSEAD te Fontainebleau. Hij begon zijn carriëre bij Citibank in 1977, waar hij bancaire en management functies
vervulde, waaronder General Manager Citicorp Nederland tussen 1983 en 1988. In 1989 werd hij financieel directeur bij Hudig
Langeveldt B.V. Nadat Hudig-Langeveldt in 1991 onderdeel werd van Aon Corporation, werd hij CEO van Hudig-Langeveldt
B.V., voorzitter en CEO van het Aon International Executive Committee en voorzitter van de Aon Management Board Europe.
Sinds 2007 is de heer Verbeek Vice-President Emeritus van Aon Group Inc.
De heer Verbeek heeft kennis van risk management systemen in een grote internationale organisatie, ervaring in het internationale
zakenleven en heeft management- en financiële expertise.
De Nominating Committee heeft de heer Verbeek’s kwalificaties besproken na gesprekken met hem te hebben gehad, heeft
geconstateerd dat hij past binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen en heeft de Raad van Commissarissen unaniem
geadviseerd, na zorgvuldige overweging, de heer Verbeek voor te dragen voor benoeming en aandeelhouders aan te bevelen
de heer Verbeek te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 23 april 2008 voor een periode van vier jaar. De
heer Verbeek heeft geen tegenstrijdige belangen met AEGON.
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De wettelijk vereiste gegevens van de heer B. van der Veer met betrekking tot de in agendapunt 12 voorgestelde
benoeming in de Raad van Commissarissen zijn als volgt:
Naam					

:

Ben van der Veer

Leeftijd					

:

56

Geslacht				

:

Mannelijk

Nationaliteit				

:

Nederlandse

Aantal aandelen in de vennootschap

:

1407

Beroep / Hoofdfunctie			

:

Voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG N.V. in Nederland

							Voorzitter van de directie van KPMG EMA Region (Europe, Middle East
and Africa)
Vorige functie				

:

Diverse functies bij KPMG in Nederland

Andere bestuursfuncties			

:

Lid van de Raad van Toezicht van Unicef Nederland en

							

voorzitter van het Audit Committee

							

Lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW

							

Lid van de Raad van Advies van de Stichting Nieuwe Kerk Amsterdam.

De heer Van der Veer begon zijn carriëre bij KPMG in 1976 en werd Register Accountant (RA) in 1980. In 1987 werd de heer
Van der Veer partner bij KPMG en in 1995 werd hij benoemd tot voorzitter van de Nederlandse accountants afdeling van KPMG.
De heer Van der Veer werd lid van het Bestuur van KPMG N.V. in Nederland in 1997 en voorzitter van dit Bestuur in 1999. Uit
hoofde daarvan werd hij ook lid van Management Board van het KPMG International network. In 2005 werd hij gekozen tot
voorzitter van het bestuur van KPMG EMA Region (Europe, Middle East and Africa) en werd daarmee en is nog steeds lid van
het International Management Committee van het KPMG International network.
Gedurende zijn lange loopbaan verkreeg de heer Van der Veer uitgebreide kennis als accountant van grote internationale
bedrijven en daarmee ervaring met betrekking tot risk management systemen en processen in zulke bedrijven. Naast zijn sterke
financiële en internationale achtergrond, heeft de heer Van der Veer uitgebreide management ervaring opgedaan door zijn
verschillende functies bij KPMG, zowel nationaal als internationaal.
De Nominating Committee heeft de heer Van der Veer’s kwalificaties besproken na gesprekken met hem te hebben gehad, heeft
geconstateerd dat hij past binnen het Profiel van de Raad van Commissarissen en heeft de Raad van Commissarissen unaniem
geadviseerd, na zorgvuldige afweging, de heer Van der Veer voor te dragen voor benoeming en aandeelhouders aan te bevelen
de heer Van der Veer te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen per 1 oktober 2008, na zijn aftreden als voorzitter
van de Management Board van KPMG N.V., voor een periode van vier jaar. De heer Van der Veer heeft geen tegenstrijdige
belangen met AEGON.
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