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STATUTEN 2015

Hoofdstuk 1 

Artikel 1. Begripsbepalingen.
1.1  In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter 

vermelde betekenissen:
  Aegon N.V. betekent de naamloze vennootschap Aegon N.V., 

gevestigd te ’s-Gravenhage.
  algemene ledenvergadering betekent het orgaan van de vereniging 

dat wordt gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst van 
leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met 
vergaderrechten.

  bestuur betekent het bestuur van de vereniging.
  bestuurslid betekent een lid van het bestuur. Dit omvat zowel een 

bestuurslid A als een bestuurslid B, beide als bedoeld in artikel 9.
  lid betekent een lid van de vereniging. Dit omvat zowel een lid A als 

een lid B, beide als bedoeld in artikel 5.
  vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie 

wordt beheerst door deze statuten.
1.2  Onder schriftelijk wordt verstaan bij brief, telefax of e-mail, of enig 

ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar 
en reproduceerbaar is.

1.3  Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze 
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.4  Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en 
uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, 
dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in 
deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet 
zoals deze van tijd tot tijd luidt.

Hoofdstuk 2  Naam, zetel, doel en duur

Artikel 2. Naam en zetel.
2.1  De vereniging draagt de naam:
 Vereniging Aegon.
2.2 De vereniging is gevestigd te ‘s-Gravenhage.
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Artikel 3. Doel.
3.1  Het doel van de vereniging is het op evenwichtige wijze behartigen 

van de directe en indirecte belangen van Aegon N.V. en de daarmee 
in een groep verbonden maatschappijen, van verzekerden, van 
medewerkers, van aandeelhouders en van andere relaties van deze 
maatschappijen. Invloeden welke de continuïteit, de zelfstandigheid 
of de identiteit van Aegon N.V. in strijd met voornoemde belangen 
zouden bedreigen worden daarbij zoveel mogelijk geweerd.

3.2  De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
 (a)  het bezitten van aandelen Aegon N.V. en andere door Aegon 

N.V. uitgegeven effecten en de uitoefening van het daaraan 
verbonden stemrecht en andere rechten; en

 (b)  het verrichten van alles wat met de hiervoor genoemde 
doelstelling verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin.

Artikel 4. Duur.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

HOOFDSTUK 3  Lidmaatschap

Artikel 5. Leden.
5.1 De vereniging kent leden A en leden B.
5.2  Het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering, met dien verstande dat er ten minste zeven leden 
A en steeds twee leden B zijn. Mocht een situatie ontstaan waarin 
het aantal leden A of B beneden het genoemde (minimum)aantal 
zakt, dan zal zo spoedig mogelijk tot toelating van het vereiste aantal 
worden overgegaan. Van de leden A dient minimaal drie vierde deel 
de Nederlandse nationaliteit te hebben.

5.3  Toelating van een lid geschiedt krachtens besluit van de algemene 
ledenvergadering.
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5.4	 	Een	lid	wordt	toegelaten	voor	bepaalde	tijd,	en	wel	tot	de	afloop	
van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die wordt gehouden in 
het jaar waarin vier jaren sinds zijn (laatste) toelating zijn verlopen, 
behoudens nieuwe toelating en behoudens eerdere beëindiging 
van het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. 
Een nieuwe toelating van een lid vindt slechts plaats na zorgvuldige 
overweging. Het hiervoor in dit artikel 5.4 bepaalde geldt niet voor 
een lid B.

5.5 Lid A mogen niet zijn:
 (a)  personen die werknemer van Aegon N.V. of een 

groepsmaatschappij daarvan zijn of dat op enig moment binnen 
tien voorafgaande jaren zijn geweest;

 (b)  personen die lid van de raad van bestuur of van de raad van 
commissarissen van Aegon N.V. zijn geweest; of

 (c)  rechtspersonen.
5.6  Toelating van een lid A anders dan op voordracht van het bestuur is 

niet mogelijk. Een voordracht van het bestuur tot toelating van een 
lid A wordt opgemaakt bij unanimiteit van de uitgebrachte stemmen.

5.7  Lid B mogen slechts zijn leden van de raad van bestuur van Aegon 
N.V.

5.8  Bij de toelating van een lid B heeft ieder lid B recht op het 
uitbrengen van evenveel stemmen als er leden A aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en heeft ieder lid A recht op het uitbrengen 
van evenveel stemmen als er leden B aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. Indien de stemmen staken, is de meerderheid van de door 
leden B uitgebrachte stemmen doorslaggevend.

Artikel 6. Einde lidmaatschap.
6.1  Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
 (a) door de dood van het lid;
  (b) indien van toepassing, door verloop van de in artikel 5.4 

bedoelde termijn van vier jaar (behoudens nieuwe toelating); 
  (c) door opzegging door het lid;
  (d) door opzegging namens de vereniging.
  Het bepaalde in de artikelen 6.6, 6.7 en 6.8 is van overeenkomstige 

toepassing ten aanzien van een ontzetting als bedoeld in artikel 
2:35 lid 1 sub d van het Burgerlijk Wetboek.
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6.2  Een lid A is verplicht zijn lidmaatschap op te zeggen tegen het moment 
waarop hij niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 5.5. Een 
lid B is verplicht zijn lidmaatschap op te zeggen tegen het moment 
waarop hij niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 5.7. 

6.3  Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur. 
Zodanige opzegging kan geschieden met onmiddellijke ingang. 
Opzegging namens de vereniging kan geschieden met onmiddellijke 
ingang, behoudens het bepaalde in artikel 6.8.

6.4  Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer (i) een 
lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten 
voor het lidmaatschap gesteld, (ii) een lid zijn verplichtingen jegens 
de vereniging niet nakomt, of (iii) redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Zodanige 
opzegging geschiedt in het geval van een lid A door het bestuur en in 
geval van een lid B door de algemene ledenvergadering.

6.5  Het lidmaatschap van een lid A kan namens de vereniging ook 
worden opgezegd door een daartoe strekkend besluit van de 
algemene ledenvergadering, zonder opgave van redenen. 

6.6  Een besluit van de algemene ledenvergadering of het bestuur tot 
opzegging van het lidmaatschap kan slechts worden genomen met 
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte 
stemmen.

6.7  Bij een besluit tot opzegging namens de vereniging komt aan de 
betrokkene zelf geen stemrecht toe in het bestuur of de algemene 
ledenvergadering.

6.8  In het geval van een lid A staat van een besluit tot opzegging door 
het bestuur op grond dat de betrokkene zijn verplichtingen jegens 
de vereniging niet nakomt of dat redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, aan de 
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving 
van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Het 
betrokken lid A wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met 
dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in 
de algemene ledenvergadering waarin het beroep wordt behandeld, 
te verantwoorden.
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Artikel 7. Schorsing van leden.
7.1  Een lid kan als zodanig worden geschorst. Schorsing geschiedt in 

het geval van een lid A door het bestuur en in geval van een lid B 
door de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de artikelen 
6.6 en 6.7 is van overeenkomstige toepassing. De redenen van de 
schorsing worden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene 
meegedeeld. 

7.2  Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, maar in 
totaal niet langer duren dan zes maanden.

Artikel 8. Vergoeding.
8.1  Door het bestuur wordt aan de leden een jaarlijkse vergoeding 

toegekend. Daarnaast ontvangen de leden voor het bijwonen 
van ledenvergaderingen een door het bestuur vast te stellen 
presentiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten.

8.2	 	Aan	leden	kunnen	geen	financiële	verplichtingen	worden	opgelegd.

HOOFDSTUK 4  Het bestuur

Artikel 9. Samenstelling, benoeming en vergoeding.
9.1  Het bestuur bestaat uit bestuursleden A en bestuursleden B.
9.2  Het aantal bestuursleden, vast te stellen door de algemene 

ledenvergadering, bedraagt ten minste drie en ten hoogste acht 
bestuursleden. Indien er minder dan vijf bestuursleden zijn, 
dient één van hen bestuurslid B te zijn. Indien er vijf of meer 
bestuursleden zijn, dienen twee van hen bestuurslid B te zijn. De 
overige bestuursleden zijn bestuurslid A. 

9.3  Bestuursleden worden benoemd door de algemene 
ledenvergadering. Bestuursleden A worden benoemd uit de leden A, 
bestuursleden B uit de leden B.

9.4  Een bestuurslid wordt benoemd voor bepaalde tijd, en wel tot 
de	afloop	van	de	jaarlijkse	algemene	ledenvergadering	die	
wordt gehouden in het jaar waarin vier jaren sinds zijn (laatste) 
benoeming zijn verlopen, behoudens herbenoeming en behoudens 
eerder defungeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 10. 
Een herbenoeming van een bestuurslid vindt slechts plaats na 
zorgvuldige overweging. Het hiervoor in dit artikel 9.4 bepaalde geldt 
niet voor een bestuurslid B.
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9.5  Het bestuur kan een aanbeveling doen tot benoeming van een 
bestuurslid A bij unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. Een 
besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een 
bestuurslid A anders dan overeenkomstig een aanbeveling van 
het bestuur kan slechts worden genomen met een meerderheid 
van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin ten minste de helft van de leden A aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

9.6  Bij benoeming van bestuursleden B is het bepaalde in artikel 5.8 
van overeenkomstige toepassing.

9.7  Aan de bestuursleden kan voor hun werkzaamheden een vergoeding 
worden toegekend, welke door de algemene ledenvergadering wordt 
vastgesteld.

Artikel 10. Einde bestuurslidmaatschap.
10.1 Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
 (a) door het verlies van het lidmaatschap van de vereniging;
 (b)  indien van toepassing, door verloop van de in artikel 9.4 

bedoelde termijn van vier jaar (behoudens herbenoeming); 
 (c) door aftreden door het bestuurslid;
 (d)  ingevolge een ontslagbesluit van de algemene ledenvergadering, 

genomen bij unanimiteit van de uitgebrachte stemmen.
10.2  Bij een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontslag van 

een bestuurslid is het bepaalde in de artikelen 6.6 en 6.7 van 
overeenkomstige toepassing. De betrokkene wordt op zijn verzoek 
in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te 
verantwoorden.

Artikel 11. Schorsing van bestuursleden.
11.1  Een bestuurslid kan als zodanig door de algemene ledenvergadering 

worden geschorst. Het bepaalde in de artikelen 6.6 en 6.7 is van 
overeenkomstige toepassing. De redenen van de schorsing worden 
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld. Voor 
zolang een bestuurslid geschorst is wordt hij aangemerkt als een 
bestuurslid dat belet heeft.

11.2  Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, maar in 
totaal niet langer duren dan zes maanden.
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Artikel 12. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.
12.1  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, 

behoudens beperkingen volgens deze statuten.
12.2  Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de 

werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in 
deze statuten is bepaald.

12.3  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die 
door het bestuur worden benoemd.

12.4  Indien zich een Bijzondere Aanleiding voordoet als bedoeld in de 
stemrechtovereenkomst waarnaar verwezen wordt in artikel 41 lid 1 
van de statuten van Aegon N.V., dan wel concrete omstandigheden 
die naar het oordeel van het bestuur mogelijk kunnen leiden tot een 
dergelijke Bijzondere Aanleiding, is het bestuur bevoegd te besluiten:

 (a)  om de zittingstermijn voor een lid A in afwijking van de artikelen 
5.4 en 6.1(b) voor onbepaalde termijn te laten doorlopen;

 (b)  om een zittend lid B of een als lid B te verkiezen persoon 
ontheffing	te	verlenen	van	het	bepaalde	in	de	artikelen	5.7	en	
6.2 tweede zin;

 (c)  om te bepalen dat artikel 5.8 en/of artikel 9.6 buiten toepassing 
blijft;

 (d)  om de zittingstermijn voor een bestuurslid A in afwijking van 
de artikelen 9.4 en 10.1(b) voor onbepaalde termijn te laten 
doorlopen;

 (e)  om af te wijken van het bepaalde in de artikelen 16.2, 17.1 en 
21.2, in welk geval de artikelen 17.4 en 17.5 van toepassing zijn; 
en/of

 (f)  om in geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, al dan 
niet uit de leden een tijdelijk plaatsvervanger aan te stellen, die 
alsdan mede voor de toepassing van artikel 18.1 zal gelden als 
bestuurder,

  voor zolang als dit naar het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd 
is. In andere omstandigheden kan het bestuur de hierboven 
genoemde besluiten nemen met goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering.
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12.5  Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot 
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt, een en ander mits het bestuur unaniem tot het sluiten van 
de betrokken overeenkomst heeft besloten dan wel de algemene 
ledenvergadering haar goedkeuring aan het sluiten van de betrokken 
overeenkomst verleend heeft. Op het ontbreken van een unaniem 
besluit van het bestuur dan wel de goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 13. Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.
13.1  De algemene ledenvergadering benoemt uit de bestuursleden A een 

voorzitter en een vice-voorzitter van de vereniging.
13.2  Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt 

de functie van voorzitter waargenomen door één der andere 
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.

13.3  Het bestuur wijst een secretaris van de vereniging aan, die geen lid 
van het bestuur hoeft te zijn.

Artikel 14. Vergaderingen; besluitvorming.
14.1  De vergaderingen van het bestuur worden belegd en geleid door 

de voorzitter. Alle leden van het bestuur dienen tijdig voor een 
vergadering te worden opgeroepen.

14.2  Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden, 
die na goedkeuring door het bestuur worden getekend door twee 
bestuursleden of één bestuurslid en de secretaris van de vereniging.

14.3  In vergaderingen van het bestuur worden besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens voor zover in deze 
statuten anders is bepaald. Indien de stemmen staken, beslist de 
algemene ledenvergadering, behoudens voor zover in deze statuten 
anders is bepaald.
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14.4  Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden 
genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende 
voorstel aan alle bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich 
tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een 
besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door 
de secretaris van de vereniging een verslag opgemaakt dat door de 
voorzitter en de secretaris van de vereniging wordt ondertekend. 
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke 
verklaringen van alle bestuursleden.

14.5  Van een besluit van het bestuur kan te allen tijde worden blijk 
gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke 
verklaring van de voorzitter of de secretaris van de vereniging.

Artikel 15. Tegenstrijdige belangen.
15.1  Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
van de vereniging of de belangen die de vereniging beoogt te 
dienen. Wanneer hierdoor geen besluit van het bestuur kan worden 
genomen, beslist de algemene ledenvergadering.

15.2  Het bestuurslid dat in verband met een (potentieel) tegenstrijdig 
belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als 
bestuurslid zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een 
bestuurslid dat belet heeft.

15.3  Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.1 blijft 
het bepaalde in artikel 16 onverminderd van kracht. Daarnaast 
kan de algemene ledenvergadering, al dan niet ad hoc, een 
of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vereniging te 
vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een 
dergelijk tegenstrijdig belang voordoet.

Artikel 16. Vertegenwoordiging.
16.1  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt 

behalve aan het bestuur aan twee bestuursleden gezamenlijk toe.
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16.2  De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in 
aandeelhoudersvergaderingen van Aegon N.V., voor zover het 
bepaalde in de volgende volzin geen toepassing vindt.

  De vereniging kan in aandeelhoudersvergaderingen van Aegon N.V. 
worden vertegenwoordigd door één of meer daartoe jaarlijks door 
het bestuur, onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering 
aan te wijzen leden A. Een aanwijzing is herroepelijk.

16.3  Op de vertegenwoordiging van de vereniging in 
aandeelhoudersvergaderingen van Aegon N.V. is het bepaalde in 
artikel 17 van toepassing. Indien er meerdere vertegenwoordigers 
zijn, zullen deze de uitoefening van de aandeelhoudersrechten in 
onderling overleg nader regelen.

16.4  Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen 
vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de 
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van 
deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde 
functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de 
vereniging een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende 
functionaris.

Artikel 17. Deelneming in Aegon N.V.
17.1  Degenen die de vereniging in een aandeelhoudersvergadering 

van Aegon N.V. (ongeacht de soort aandelen) vertegenwoordigen, 
dienen daarbij te handelen in overeenstemming met een daartoe 
strekkend, met het oog op die aandeelhoudersvergadering te 
nemen besluit van de algemene ledenvergadering; indien en voor 
zover geen besluit door de algemene ledenvergadering is genomen, 
zijn de hiervoor bedoelde vertegenwoordigers vrij in de wijze van 
uitoefening van de aandeelhoudersrechten in de desbetreffende 
aandeelhoudersvergadering.

17.2  De vereniging wordt slechts partij bij een stemrechtovereenkomst 
als bedoeld in artikel 41 lid 1 van de statuten van Aegon N.V. en 
werkt slechts mee aan een wijziging van die stemrechtovereenkomst 
ingevolge een besluit van het bestuur dat is goedgekeurd door de 
algemene ledenvergadering.
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17.3  Of het uitoefenen van meer dan één stem voor elke veertig (40) 
door de vereniging gehouden gewone aandelen B (het Volledig 
Stemrecht) is toegestaan en gerechtvaardigd gegeven de 
bepalingen van de stemrechtovereenkomst, staat ter uitsluitende 
beoordeling van het bestuur. 

17.4  In alle gevallen waarin het bestuur besluit het Volledig Stemrecht uit 
te oefenen, wordt de richting waarin het stemrecht op alle door de 
vereniging gehouden aandelen in het kapitaal van Aegon N.V. wordt 
uitgeoefend uitsluitend bepaald door het bestuur. In zodanig geval 
wordt de vereniging in de aandeelhoudersvergadering van Aegon 
N.V. vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur of een 
ander bestuurslid dat daartoe voor de desbetreffende gelegenheid 
door het bestuur wordt aangewezen. In dat geval blijft het bepaalde 
in de artikelen 16.2 en 17.1 buiten toepassing en hoeft, voorafgaand 
aan de desbetreffende aandeelhoudersvergadering van Aegon N.V., 
geen algemene ledenvergadering gehouden te worden, dit laatste in 
afwijking van het bepaalde in artikel 21.2.

17.5  Indien het besluit van het bestuur om het Volledig Stemrecht uit 
te oefenen wordt genomen op een moment waarop de algemene 
ledenvergadering reeds een besluit als bedoeld in artikel 17.1 heeft 
genomen, dan geldt dat besluit van de algemene ledenvergadering 
als niet-bindend advies. Het bestuur en de algemene 
ledenvergadering	maken	afspraken	over	het	achteraf	afleggen	van	
verantwoording door het bestuur aan de algemene ledenvergadering 
over de uitoefening van de in de artikelen 17.3 en 17.4 bedoelde 
bevoegdheden.

17.6  De vereniging kan slechts overgaan tot het vervreemden of 
bezwaren van aandelen in Aegon N.V. krachtens besluit van het 
bestuur dat is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Op 
het besluit van de algemene ledenvergadering tot goedkeuring zijn 
de artikelen 27.2 en 27.4 van overeenkomstige toepassing, tenzij 
het betrokken besluit van het bestuur wordt genomen bij unanimiteit 
van de uitgebrachte stemmen.
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Artikel 18. Ontstentenis en belet.
18.1  Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden 

zijn de overblijvende bestuursleden met het bestuur belast. 
Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur is de 
algemene ledenvergadering tijdelijk met het bestuur belast, met de 
bevoegdheid het bestuur tijdelijk aan één of meer personen op te 
dragen.

18.2  Bij de vaststelling in hoeverre bestuursleden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, 
of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante 
bestuurszetels en bestuursleden die belet hebben.

HOOFDSTUK 5  accountant, boekjaar en jaarrekening

Artikel 19. Accountant.
19.1  De algemene ledenvergadering benoemt een registeraccountant 

dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken, 
die de door het bestuur opgemaakte jaarrekening onderzoekt, 
aan de algemene ledenvergadering een verklaring omtrent zijn 
onderzoek	aflegt	en	aan	de	algemene	ledenvergadering	verslag	van	
zijn bevindingen uitbrengt.

19.2  Het bestuur is verplicht aan de accountant alle door hem gewenste 
inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden 
te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 
geven.

Artikel 20. Boekjaar en jaarrekening.
20.1  Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
20.2		Na	afloop	van	het	boekjaar	maakt	het	bestuur	de	jaarrekening	op.	

De algemene ledenvergadering doet de jaarrekening onderzoeken 
door de overeenkomstig artikel 19 benoemde registeraccountant.

20.3  Het bestuur legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering over. De jaarrekening is vergezeld van de 
verklaring van de registeraccountant.
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20.4  In de algemene ledenvergadering waarin tot goedkeuring van de 
jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld 
een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuursleden voor 
de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt 
uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand 
aan de goedkeuring van de jaarrekening aan de algemene 
ledenvergadering is verstrekt.

HOOFDSTUK 6  De algemene ledenvergadering

Artikel 21. Jaarlijkse en buitengewone vergaderingen.
21.1  Jaarlijks vóór één juli wordt – behoudens verlenging van die 

termijn door de algemene ledenvergadering – een algemene 
ledenvergadering gehouden waarin:

 (a)  het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt waarin onder andere is 
opgenomen hoe de deelneming van de vereniging in Aegon N.V. 
zich heeft ontwikkeld;

	 (b)	 	het	bestuur	rekening	en	verantwoording	aflegt	over	zijn	in	het	
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur door overlegging van de 
jaarrekening;

 (c)  het op grond van artikel 19 opgemaakte verslag van de 
registeraccountant aan de orde wordt gesteld;

 (d) beslist wordt over de goedkeuring van de jaarrekening;
 (e)  de overige bij de oproeping vermelde onderwerpen worden 

behandeld.
21.2  Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden 

krachtens besluit van het bestuur, alsmede zo dikwijls als een 
aandeelhoudersvergadering (ongeacht de soort aandelen) van 
Aegon N.V. plaats heeft, tenzij wat dit laatste betreft de algemene 
ledenvergadering anders beslist.

21.3  Op schriftelijk verzoek van drie leden wordt een buitengewone 
vergadering bijeengeroepen op een termijn van niet langer dan vier 
weken. Het verzoek vermeldt de te behandelen onderwerpen en 
wordt gericht aan de voorzitter van het bestuur.
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Artikel 22. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.
22.1  Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het 

bestuur.
22.2  De oproeping geschiedt met inachtneming van een oproepingstermijn 

van ten minste twee weken. Echter, oproeping op een kortere termijn 
is mogelijk, indien dit naar het uitsluitend oordeel van het bestuur 
in het belang is van de vereniging of de belangen die de vereniging 
beoogt te behartigen.

22.3  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader 
worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 22.2 
bedoelde termijn.

22.4  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden 
zoals deze bekend zijn bij de vereniging.

22.5  Algemene ledenvergaderingen worden gehouden te ’s-Gravenhage. 
Echter, een algemene ledenvergadering kan elders worden 
gehouden, indien daarvoor naar het uitsluitend oordeel van het 
bestuur goede redenen zijn.

Artikel 23. Toegang en vergaderrechten.
23.1  Leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Leden 

kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een 
schriftelijk gevolmachtigd ander persoon als bedoeld in de vorige 
volzin, mits de schriftelijke machtiging vóór aanvang van de 
vergadering is overgelegd aan het bestuur of de voorzitter van de 
vergadering. Een gevolmachtigde kan niet meer dan twee andere 
personen ter vergadering vertegenwoordigen. Geen toegang 
hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, ook niet als 
gevolmachtigde.

23.2  Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de 
voorzitter.

Artikel 24. Voorzitter en notulist van de vergadering.
24.1  De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter 

van de vereniging of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid 
wijzen de ter vergadering aanwezige bestuursleden uit hun midden 
een voorzitter voor de vergadering aan. Het bestuur kan voor een 
vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
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24.2  Indien niet volgens artikel 24.1 in het voorzitterschap van een 
vergadering is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering 
aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, 
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

24.3  De secretaris van de vereniging treedt op als notulist van de 
vergadering. In overleg met de secretaris dan wel bij diens 
afwezigheid kan de voorzitter van de vergadering echter een ander 
als notulist aanwijzen.

24.4  Na goedkeuring door de algemene ledenvergadering worden de 
notulen ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de 
vergadering.

Artikel 25. Besluitvorming.
25.1  Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem, behoudens voor zover in 

deze statuten anders is bepaald.
25.2  Een lid B heeft geen stemrecht met betrekking tot besluiten over:
 (a)  de vaststelling van de jaarrekening van Aegon N.V.;
 (b)  het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur 

en de leden van de raad van commissarissen van Aegon N.V. 
voor de uitoefening van hun taak;

 (c)  de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor leden van de 
raad van bestuur van Aegon N.V. en de vaststelling van de 
honoraria van de leden van de raad van commissarissen van 
Aegon N.V.; en

 (d)  de benoeming, schorsing of ontslag van leden van de raad van 
bestuur en van de raad van commissarissen van Aegon N.V.

25.3  Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten 
van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

  Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden beschouwd als 
niet te zijn uitgebracht.

25.4  Staken de stemmen, dan beslist het bestuur, behoudens voor zover 
in deze statuten anders is bepaald.
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25.5  Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften 
voor het oproepen en houden van algemene ledenvergaderingen 
niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige 
besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien 
alle stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, en met algemene stemmen.

25.6  Bij de vaststelling in hoeverre leden stemmen, aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met leden die 
krachtens de wet of deze statuten geen stem kunnen uitbrengen.

25.7  Besluiten van de algemene ledenvergadering kunnen ook buiten 
vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, 
mits het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigden is 
voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van 
besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet 
schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de vereniging 
een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris 
van de vereniging wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming 
geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle 
stemgerechtigden.

25.8  Van een besluit van de algemene ledenvergadering kan te allen 
tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring van de voorzitter of de secretaris van de 
vereniging.

Artikel 26. Stemmingen.
26.1  Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de 

vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden 
uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan 
ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat 
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij gesloten, ongetekende briefjes.

26.2  Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.
26.3  Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van 

de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen 
verzet.
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26.4  Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de 
vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor 
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming.

HOOFDSTUK 7  Statutenwijziging, ontbinding en vereffening

Artikel 27. Statutenwijziging.
27.1  Een besluit tot wijziging van deze statuten kan door de algemene 

ledenvergadering slechts worden genomen op voorstel van het 
bestuur. Het bestuur kan tot een dergelijk voorstel slechts besluiten 
bij unanimiteit van de uitgebrachte stemmen, behoudens het 
bepaalde in artikel 27.5.

27.2  De algemene ledenvergadering kan een zodanig besluit slechts 
nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 
twee derde van de leden A aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Indien minder dan het hiervoor bedoelde aantal van twee derde 
van de leden A aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen twee 
maanden een nieuwe vergadering gehouden, die dan het besluit 
kan nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van 
het aantal stemmen, dat door de ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden A kan worden uitgebracht.

27.3  Indien het voorstel tot statutenwijziging het aantal, de vereiste 
hoedanigheid of de bevoegdheden van de leden B en/of de 
bestuursleden B betreft, is bovendien de voorafgaande instemming 
van Aegon N.V. vereist, behoudens het bepaalde in artikel 27.5.
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27.4  De leden moeten tot de in dit artikel 27 bedoelde vergaderingen 
ten minste drie weken tevoren schriftelijk worden opgeroepen met 
vermelding van het te behandelen voorstel en met een herinnering 
aan de bepalingen van dit artikel 27. Indien naar het oordeel van 
het bestuur snellere besluitvorming geboden is, kan het bestuur 
genoemde oproepingstermijn verkorten, met dien verstande dat 
deze niet korter mag zijn dan zeven dagen. Het hiervoor in dit 
artikel 27.4 bepaalde is niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle leden aan de besluitvorming deelnemen 
en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt 
genomen.

27.5  Indien door een persoon of groep van personen (niet zijnde de 
vereniging)	de	Zeggenschap	(als	hieronder	gedefinieerd)	over	
Aegon N.V. is verkregen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke 
en eenduidige steun van zowel de raad van bestuur als de raad 
van commissarissen van Aegon N.V. die blijkt uit een schriftelijke 
verklaring van beide raden aan de vereniging welke voorafgaand aan 
die verkrijging van Zeggenschap door de vereniging is ontvangen, 
is voor een besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 27.1 geen 
unanimiteit van de uitgebrachte stemmen vereist en blijft het 
bepaalde in artikel 27.3 buiten toepassing.

27.6  In artikel 27.5 betekent Zeggenschap, met betrekking tot Aegon 
N.V., op een bepaald moment, de situatie waarin een persoon 
of groep van personen (niet zijnde de vereniging), daaronder 
begrepen groepsmaatschappijen en andere aan zodanige persoon 
of personen gerelateerde personen, alleen of tezamen met anderen 
een belang in Aegon N.V. houdt (in de vorm van aandelenbezit, 
volmachten, overeenkomst, onderling afgestemde gedragingen of 
anderszins) dat recht geeft op het uitoefenen van het stemrecht 
verbonden aan meer dan vijftig procent (50%) van het aantal 
op dat moment geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van 
Aegon N.V. Bij de berekening van voormeld percentage worden 
gewone aandelen waarop ingevolge de wet geen stem kan worden 
uitgebracht, buiten beschouwing gelaten.



Artikel 28. Ontbinding.
28.1  Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden 

genomen op voorstel van het bestuur in een daartoe bijeengeroepen 
buitengewone vergadering van de algemene ledenvergadering.

28.2  Het bepaalde in de tweede volzin van artikel 27.1 en de artikelen 
27.2 en 27.4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 29. Duurzaam overschot aan middelen; vereffening.
29.1  Ingeval de vereniging beschikt over middelen die duurzaam niet 

zijn aangewend voor de vervulling van het doel der vereniging 
en niet langer voor dit doel gereserveerd behoeven te blijven, 
kunnen zodanige middelen in overeenstemming met de artikelen 
29.2 en 29.3 worden aangewend als ware sprake van een 
liquidatieoverschot.

29.2  De vereffening geschiedt door het bestuur onder toezicht van 
algemene ledenvergadering; gedurende de vereffening blijven de 
statuten zoveel mogelijk van kracht.

29.3  Aan een liquidatieoverschot wordt door de algemene 
ledenvergadering op voorstel van het bestuur een bestemming 
gegeven zoveel mogelijk overeenkomstig het doel der vereniging, 
dan wel bij gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid daartoe een 
bestemming ter zake van maatschappelijke activiteiten met een 
Nederlandse signatuur; aan de leden als zodanig zal nimmer een 
deel hiervan ten goede mogen komen.






