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PERSBERICHT 
 
 
AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP 
AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 
 
STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT 
 
AEGON N.V. is van plan zijn corporate governance te herzien en stelt zijn aandeelhouders voor het 
vrijwillig toegepaste structuurregime te verlaten, waardoor de aandeelhouders meer zeggenschap 
krijgen. 
 
Met deze modernisering verlaat AEGON N.V. een structuur die stamt uit de tijd dat het concern 
voornamelijk in Nederland actief was en sluit aan bij de eisen die in deze tijd aan een transparante 
multinationale onderneming worden gesteld. 
Het voorstel tot statutenwijziging AEGON N.V., nodig voor de beoogde herziening van het bestuursmodel, 
is vandaag met een toelichting naar de aandeelhouders verstuurd. 
Zoals op 6 maart 2003 bij de publicatie van de jaarcijfers 2002 is aangegeven, zal de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders hierover op 17 april 2003 een besluit nemen. 
 
Samengevat komen de belangrijkste wijzigingen hierop neer: 

• AEGON N.V. verlaat het vrijwillig toegepaste structuurregime.  
• De Algemene Vergadering van Aandeelhouders krijgt de bevoegdheid bestuurders en 

commissarissen van AEGON N.V. te benoemen of te ontslaan. Indien de benoeming of het ontslag 
anders dan op voordracht van de Raad van Commissarissen geschiedt, is daarvoor een 
meerderheid vereist van tweederde van de stemmen vertegenwoordigende meer dan 50 procent 
van het geplaatste aandelenkapitaal. 

• De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. 
• Sinds de herplaatsing van aandelen in september 2002 heeft Vereniging AEGON 33 procent 

stemrecht in AEGON N.V. In samenhang met de herziening van AEGON’s corporate governance 
en in vervolg op wat reeds in september 2002 is aangekondigd, wordt nu voorgesteld dat 
Vereniging AEGON onder normale omstandigheden een lager percentage stemrecht zal 
uitoefenen, gebaseerd op het uitgangspunt één stem per gewoon aandeel en één stem per 
preferent aandeel.  

• Het uit te oefenen stemrecht onder normale omstandigheden wordt berekend door het aantal 
preferente en gewone aandelen dat Vereniging AEGON houdt, te delen door het totale aantal 
stemgerechtigde aandelen van AEGON N.V. Per heden komt dit uit op 23,6 procent. 

• In het geval zich een bijzondere aanleiding voordoet, bijvoorbeeld een vijandig overnamebod, kan 
Vereniging AEGON echter haar volledige stemrecht van 33 procent uitoefenen. Dit volledig 
stemrecht is gebaseerd op één stem per gewoon aandeel en 2,08 stemmen per preferent aandeel. 
Dit hogere volledig stemrecht op preferente aandelen vloeit voort uit het feit dat de nominale 
waarde per preferent aandeel wordt verhoogd van 12 eurocent naar 25 eurocent onder gelijktijdige 
vermindering van het aantal uitstaande preferente aandelen van 440.000.000 naar 211.680.000. 
Daarmee worden de economische waarde en het stemrecht van gewone en preferente aandelen 
(gemeten naar de koers van het gewone aandeel in september 2002) gelijk. 

• Vereniging AEGON bepaalt of van een bijzondere aanleiding sprake is. Het volledig stemrecht is 
beperkt tot zes maanden per bijzondere aanleiding. 

• De beperking in stemrecht die de Vereniging zich onder normale omstandigheden oplegt, is 
vastgelegd in de Stemrechtregeling Preferente Aandelen tussen Vereniging AEGON en AEGON 
N.V., waarmee de Vereniging openbaar maakt hoe zij met haar volledig stemrecht zal omgaan. 

• De bescherming die Vereniging AEGON geniet tegen verwatering van haar stemrecht in AEGON 
N.V. ten gevolge van een aandelenemissie wordt overeenkomstig de nieuwe situatie aangepast 
door wijzigingen van de bestaande Fusieovereenkomst-1983. 



• De vertegenwoordiging van AEGON N.V. in het bestuur van Vereniging AEGON wordt 
teruggebracht. Het bestuur van Vereniging AEGON zal uit zeven leden bestaan, van wie er twee 
worden aangewezen door AEGON N.V.  

• De wijzigingen van AEGON N.V.’s corporate governance worden als een samenhangend voorstel, 
bestaande uit de statutenwijziging AEGON N.V., de Stemrechtregeling Preferente Aandelen en de 
wijziging Fusieovereenkomst-1983, ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders voorgelegd. 

 
Voor een nadere toelichting op dit persbericht verwijzen wij u naar de bij dit persbericht behorende bijlage. 
De juridische documenten – de statuten van AEGON N.V., Stemrechtregeling Preferente Aandelen, 
wijziging Fusieovereenkomst-1983 – die relevant zijn voor dit persbericht zijn terug te vinden op AEGON’s 
website: www.aegon.com.  
 
 
Den Haag, 20 maart 2003  
 
 
 
Informatie: 
AEGON N.V.   Group Communications  Investor Relations 
    + 31 70 344 83 44   + 31 70 344 83 05 
 
Voor meer informatie over de AEGON Groep:  www.aegon.com 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Vertegenwoordigers van de media die de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders willen bijwonen, zijn van harte welkom op 17 april 2003 vanaf 
14 uur in het Vergadercentrum van AEGON N.V., AEGONplein 50, Den Haag. Zij worden vriendelijk 
verzocht zich aan te melden bij de afdeling Group Communications. 



TOELICHTING OP PERSBERICHT CORPORATE GOVERNANCE 
 
Sinds de fusie van AGO Holding N.V. en Ennia N.V. in 1983 past AEGON N.V. het zogenoemde 
structuurregime toe, een juridische bestuursstructuur die de Nederlandse wet sinds de jaren zeventig kent 
voor grote ondernemingen in Nederland. 
Het belangrijkste kenmerk van het structuurregime is dat een aantal bevoegdheden van de 
aandeelhouders is overgedragen aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 
benoemt zichzelf en de leden van de Raad van Bestuur. Zij stelt ook de jaarrekening vast, die vervolgens 
ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd. 
 
Hoewel AEGON N.V. in 1983 al buitenlandse activiteiten had, was de onderneming in die tijd voornamelijk 
een Nederlands bedrijf, waarvoor het structuurregime passend was. De afgelopen twintig jaar heeft 
AEGON N.V. zich ontwikkeld tot een vooraanstaande, internationaal opererende 
levensverzekeringsgroep, die meer dan zestig procent van zijn activiteiten buiten Nederland heeft. Van de 
medewerkers is 85 procent buiten Nederland werkzaam. Daarom heeft AEGON N.V. zich de afgelopen tijd 
gebogen over de vraag of het structuurregime voor AEGON N.V. nog wel het meest aangewezen 
bestuursmodel is. 
 
Na een brede interne discussie over corporate governance heeft AEGON N.V. besloten een aantal 
wijzigingen voor te stellen. Er wordt een samenhangend pakket maatregelen voorgesteld dat tot doel heeft 
de corporate governance van AEGON N.V. te moderniseren en een grotere zeggenschap voor 
aandeelhouders te creëren. Hiermee sluit AEGON N.V. aan bij de eisen die in deze tijd aan een 
transparante multinationale onderneming worden gesteld. 
 
De wijzigingen houden het volgende in. 
 
Structuurregime 
De vrijwillige toepassing van het structuurregime door AEGON N.V. wordt beëindigd. Het (verzwakte) 
structuurregime wordt nu van toepassing op AEGON Nederland. 
 
Voor AEGON N.V. betekent de beëindiging van het structuurregime dat commissarissen niet langer de 
leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen benoemen of ontslaan. In de nieuwe 
situatie heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het recht bestuurders en commissarissen te 
benoemen of te ontslaan. Indien de benoeming of het ontslag anders dan op voordracht van de Raad van 
Commissarissen geschiedt, is daarvoor een meerderheid vereist van tweederde van de stemmen, 
vertegenwoordigende meer dan 50 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. 
 
Onder het structuurregime is een aantal besluiten van de Raad van Bestuur onderworpen aan 
goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Deze regeling geldt niet langer als het structuurregime 
wordt verlaten. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt echter voorgesteld de 
betrokken besluiten aan goedkeuring door de Raad van Commissarissen te blijven onderwerpen. Het gaat 
onder meer om de uitgifte van aandelen, het aangaan van samenwerkingsverbanden of het nemen van 
belangen in een andere onderneming. De precieze lijst met besluiten waarom het hier gaat, staat vermeld 
in het voorstel tot statutenwijziging. 
 
Onder het structuurregime wordt de jaarrekening vastgesteld door de Raad van Commissarissen en 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de nieuwe situatie stelt de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening vast. 
 
Vereniging AEGON 
Tot september 2002 was Vereniging AEGON meerderheidsaandeelhouder van AEGON N.V. met een 
belang van ongeveer 52 procent van het stemrecht. Na de herplaatsing van aandelen op 23 september 
2002 daalde het stemrecht van Vereniging AEGON tot 33 procent. De Vereniging houdt op dit moment 
honderd procent van de uitstaande preferente aandelen en ongeveer twaalf procent van de uitstaande 
gewone aandelen.  
 
Een deel van de verkoopopbrengst van september 2002 werd door Vereniging AEGON als agio op de 
preferente aandelen gestort. In samenhang daarmee wordt nu voorgesteld om het aantal uitstaande 
preferente aandelen te verminderen van 440.000.000 naar 211.680.000 en de nominale waarde van het 
preferente aandeel te verhogen tot 25 eurocent per aandeel. Daarmee worden de economische waarde en 



het stemrecht van gewone en preferente aandelen (gemeten naar de koers van het gewone aandeel in 
september 2002) gelijk. 
 
In samenhang met de herziening van AEGON N.V.’s corporate governance en in vervolg op wat reeds in 
september 2002 is aangekondigd, wordt nu aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
voorgesteld dat Vereniging AEGON onder normale omstandigheden een lager percentage stemrecht zal 
uitoefenen, gebaseerd op het uitgangspunt één stem per gewoon aandeel en één stem per preferent 
aandeel.  
Het onder normale omstandigheden uit te oefenen stemrecht wordt berekend door het aantal preferente 
en gewone aandelen dat Vereniging AEGON houdt, te delen door het totale aantal stemgerechtigde 
aandelen van AEGON N.V. Per heden komt dit uit op 23,6 procent. 
In het geval zich een bijzondere aanleiding voordoet, bijvoorbeeld een vijandig overnamebod, kan 
Vereniging AEGON echter haar volledige stemrecht van 33 procent uitoefenen. Dit volledig stemrecht is 
gebaseerd op één stem per gewoon aandeel en 2,08 stemmen per preferent aandeel. Dit hogere volledig 
stemrecht op preferente aandelen vloeit voort uit het feit dat de nominale waarde per preferent aandeel 
wordt verhoogd.  
 
De beperking in stemrecht die de Vereniging zich onder normale omstandigheden oplegt, is vastgelegd in 
de Stemrechtregeling Preferente Aandelen tussen Vereniging AEGON en AEGON N.V., waarmee de 
Vereniging openbaar maakt hoe zij met haar volledig stemrecht zal omgaan. 
 
Vereniging AEGON bepaalt of van een bijzondere aanleiding sprake is. Het volledig stemrecht is dan 
beperkt tot zes maanden per bijzondere aanleiding. 
Kern van de stemrechtregeling is dat Vereniging AEGON onder normale omstandigheden geen gebruik 
maakt van het volledig stemrecht, maar slechts als er sprake is van een bijzondere aanleiding, zoals een 
dreigende vijandige overname. Als Vereniging AEGON van mening is dat een bijzondere aanleiding zich 
voordoet, doet zij daarvan mededeling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het 
uitoefenen van het volledig stemrecht is per bijzondere aanleiding beperkt tot zes maanden na deze 
mededeling. Nadien wordt het uitgangspunt één stem per aandeel weer van kracht. 
 
Vereniging AEGON heeft volgens de bestaande Fusieovereenkomst-1983 voorwaardelijke optierechten tot 
het nemen van preferente aandelen. Doel hiervan is om de Vereniging te beschermen indien ten gevolge 
van een emissie haar stemrecht in AEGON N.V. tot vijftig procent of minder zou verwateren. 
Overeenkomstig de nieuwe situatie wordt deze anti-verwatering bescherming teruggebracht tot het niveau 
van 33 procent. 
Dit houdt in dat telkens wanneer AEGON N.V. aandelen uitgeeft en, als gevolg daarvan, het stemrecht van 
de Vereniging verwatert, de Vereniging het recht heeft om zoveel preferente aandelen te nemen dat 
verwatering wordt voorkomen of ongedaan wordt gemaakt. De preferente aandelen die voor dit doel 
worden uitgegeven, worden preferente aandelen B genoemd. De reeds bestaande preferente aandelen 
worden aangeduid als preferente aandelen A. 
 
De vertegenwoordiging van AEGON N.V. in het bestuur van Vereniging AEGON wordt teruggebracht. Het 
bestuur van de Vereniging AEGON zal uit zeven leden bestaan, van wie er twee worden aangewezen 
door AEGON N.V. Dat zijn de twee leden van de Raad van Bestuur. De twee leden van de Raad van 
Commissarissen van AEGON N.V. die nu nog in het bestuur van Vereniging AEGON zitten, zullen 
terugtreden en hun lidmaatschap van Vereniging AEGON te beëindigen.  
 
De wijzigingen van AEGON N.V.’s corporate governance worden als een samenhangend voorstel, 
bestaande uit de statutenwijziging AEGONN.V., de Stemrechtregeling Preferente Aandelen en de wijziging 
Fusieovereenkomst-1983, ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
voorgelegd. 
 
AEGON Nederland 
Het structuurregime wordt in gematigde vorm van toepassing op AEGON Nederland.  
De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de voorgestelde wijzigingen voor 
corporate governance, die gepaard gaan met de volgende wijzigingen op het gebied van 
medezeggenschap. 
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van AEGON Nederland heeft een convenant met AEGON N.V., 
waarin is vastgelegd over welke onderwerpen op groepsniveau de COR wordt geconsulteerd. Dit 
convenant zal worden aangepast, omdat in verband met de structuurwijziging is afgesproken dat de COR 
één lid van de Raad van Commissarissen van AEGON Nederland mag voordragen. 



Hiermee wordt vooruitgelopen op een bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel dat de COR versterkte 
bevoegdheden geeft bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. 
Tevens is afgesproken dat de COR zal worden gehoord over de voordracht van één lid van de Raad van 
Commissarissen van AEGON N.V. 
 
 
Commentaar van Morris Tabaksblat, voorzitter van de Raad van Commissarissen 
“Als de aandeelhouders met de voorstellen instemmen, ontstaat bij AEGON N.V. een moderne, aan de 
internationale eisen aangepaste corporate governance, waarin de rol van commissarissen, management 
en aandeelhouders helder is. Door het structuurregime los te laten, neemt de invloed van aandeelhouders 
toe. Ik ben ervan overtuigd dat met deze voorstellen voor modernisering van AEGON’s corporate 
governance, de belangen van allen die direct of indirect bij de vennootschap zijn betrokken op een 
evenwichtige manier zijn gewaarborgd”. 
 
Commentaar van Don Shepard, voorzitter van de Raad van Bestuur 
“Bij het ontstaan van AEGON in 1983, lag het voor de hand om het structuurregime toe te passen, omdat 
AEGON toen nog een voornamelijk Nederlandse onderneming was. De afgelopen twintig jaar heeft 
AEGON zich ontwikkeld tot een vooraanstaande, multinationale levensverzekeringsgroep. Met het 
samenhangende pakket veranderingen dat we nu aan onze aandeelhouders hebben voorgelegd, zijn we 
in staat op die ontwikkeling voort te bouwen. Met deze nieuwe corporate governance sluit AEGON aan bij 
de eisen die in deze tijd aan een transparante multinationale onderneming worden gesteld”. 
 
Commentaar van Pé Kohnstamm, voorzitter van Vereniging AEGON 
“Vereniging AEGON kan zich geheel vinden in de komende wijzigingen in de corporate governance van 
AEGON N.V. De rol van aandeelhouders is volledig helder. We zijn vooral verheugd dat een goede 
invulling wordt gegeven aan de rol van de Vereniging. We zullen – conform onze doelstellingen – goed in 
staat zijn om de belangen van allen die bij AEGON zijn betrokken te blijven behartigen. En in hele 
bijzondere omstandigheden kunnen we aandeelhouders, polishouders en medewerkers tijdelijk 
bescherming bieden. Dat geeft de ondernemingsleiding de kans alle mogelijkheden goed af te wegen”. 
 
Commentaar van Jan Lautenbach, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad: 
“De Centrale Ondernemingsraad vindt het juist dat AEGON zijn bestuursmodel van tijd tot tijd 
moderniseert. Ik wil graag benadrukken dat de komende veranderingen juridisch van aard zijn en geen 
invloed hebben op de positie van onze medewerkers. Het overleg over de voorgestelde wijzigingen heeft 
op een harmonieuze wijze en in alle openheid plaatsgevonden. We zijn tevreden met de definitieve 
uitkomst en positief over de manier waarop de medezeggenschap op groepsniveau is geregeld”. 
 


