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CURRICULUMM VITA E 

Hermann M. Kappelle (1958) werkt sinds 1984 in het levensverzekeringsbedrijf. 
Hijj  behaalde in 1975 het diploma HAVO B en in 1977 het diploma Atheneum A 
aann het Christelijk Lyceum te Zeist. Hij studeerde van 1977 tot 1983 Nederlands 
Rechtt aan de Rijksuniversiteit Utrecht en van 1986 tot 1990 Fiscaal Recht aan de 
Universiteitt van Amsterdam. Van 1984 tot 1992 was hij werkzaam op de afdeling 
Fiscaall  Juridisch Advies van Equity Sc Law Levensverzekeringen (thans AXA 
Levenn N.V.) te Den Haag. Van 1992 tot 1995 werkte hij bij de fiscale sectie pen-
sioenenn en levensverzekeringen van Coopers & Lybrand (thans Pricewaterhouse-
Coopers)) te Amsterdam. Sinds 1995 is hij werkzaam bij AEGON Levensverzeke-
ringg N.V. als hoofd van AEGON @dfis, Adviesgroep juridische en fiscale zaken. 

Hijj  is voorzitter van de Technische Commissie Fiscaliteit en lid van de Issuecommis-
siee Belastingplan 21ste eeuw en de Commissie medisch-ethische zaken van het Ver-
bondd van Verzekeraars. Tevens is hij namens de werkgevers lid van de Dispensa-
tiecommissiee Pensioenen CAO voor het verzekeringsbedrijf, lid van de Adviesraad 
vann de Baard Groep B.V. en lid van de beoordelingscommissie van de Baard 
Hogeschooll  Brabant. 

Hijj  is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, Pensioen & 
Praktijk,, en Elseviers Almanak Toekomstvoorzieningen. Daarnaast is hij vaste mede-
werkerr van Fiscaal Weekblad FED en Pensioenjurisprudentie. Hij is auteur van deel 
II  in de serie Pensioenwijzers, 'Flexibilisering' en (mede)auteur van een groot aantal 
artikelenn op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen. Hij treedt regelmatig 
opp al spreker op seminars en congressen, waaronder de 1993 International 
Conferencee on Insurance Taxation in London en de 26th Annual IBIS Conference in 
Helsinkii  in 1996. 
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