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1. Introductie

De Ondernemingsraad van ASR Nederland N.V. (OR) 
is middels een memo namens de Raad van Com-
missarissen van ASR Nederland N.V. van 25 juni 2020 
gevraagd om zijn standpunt te bepalen ten aanzien 
van de voordracht tot benoeming van Joop Wijn 
als lid en aankomend voorzitter van de Raad van 
Commissarissen (RvC) voor een periode van maximaal 
vier jaar. 

2. Bevindingen en conclusies

Op 19 juni 2020 heeft de OR kennis gemaakt met  
Joop Wijn. Het gesprek is als open en prettig ervaren. 
De OR heeft een goede eerste indruk gekregen van 
Joop Wijn. Met zijn ruime kennis, ervaring en net-
werk vormt Joop Wijn een goede aanvulling op het 
gezamenlijk RvC-profiel. Joop Wijn is open en  
transparant, ook over de lessons learned uit het 
verleden. De visie op het benodigde evenwicht  
tussen zijn verschillende stakeholdersbelangen past  
bij de visie van a.s.r. 

De RvC heeft aangegeven voornemens te zijn om  
Joop Wijn te benoemen als voorzitter van de RvC,  
als opvolger van Kick van der Pol. Tijdens het gesprek 
met Joop Wijn en de OR is gesproken over een der-
gelijke opvolging en de uitdagingen die hiermee 
gemoeid gaan. De reflectie van Joop Wijn hierop  
geeft de OR het vertrouwen dat hij een geschikte 
voorzitter zal zijn.

De OR informeert de RvC hierbij dat de OR de 
voordacht tot benoeming van Joop Wijn tot lid en 
aankomend voorzitter van de RvC voor een termijn 
van vier jaar met ingang van 28 oktober 2020 (d.w.z. 
tot aan het einde van de in 2024 te houden algemene 
vergadering van aandeelhouders) steunt en uitkijkt 
naar de samenwerking. 

Voor de volledigheid merkt de OR op dat de OR bij 
deze voordracht voor een zesde lid van de RvC, heeft 
afgezien van het recht om overeenkomstig artikel 
22.7 van de statuten van ASR Nederland N.V. aan de 
RvC personen aan te bevelen om als commissaris te 
worden voorgedragen. De reden hiervoor is dat het 
een tijdelijke uitbreiding van de RvC betreft. Na het 
aftreden van Kick van der Pol vanwege het aflopen 
van zijn benoemingstermijn aan het einde van de 
algemene vergadering van aandeelhouders in 2021,  
zal de RvC uit vijf leden bestaan.
 

3. Bronnen

Memo van de OR aan de RvC d.d. 25 juni 2020.
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