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Utrecht, 19 November 2018, 07:00  

 

 

 

 

a.s.r. wijzigt bestuursstructuur  

a.s.r. wijzigt per 1 februari 2019 de bestuursstructuur. Vanaf die datum bestaat de Raad van 

Bestuur van a.s.r. uit drie leden: de CEO, de CFO en een nieuw te benoemen derde lid. 

Daarnaast wordt een Business Executive Committee (BEC) in het leven geroepen. Dat bestaat 

uit de leden van de RvB, de Chief Risk Officer (CRO) en senior managers die een aantal 

aandachtsgebieden vertegenwoordigen. Als gevolg van de wijziging komen de bestaande Chief 

Operating Officer-posities (COO) te vervallen en gaan Karin Bergstein en Michel Verwoest a.s.r. 

verlaten. 

a.s.r. heeft de afgelopen jaren zeer succesvol geopereerd, maar acht de wijziging van de 

bestuursstructuur nodig voor de volgende stap in de uitvoering van de onlangs bekendgemaakte 

aangescherpte strategie en doelstellingen. Met de inrichting van het BEC bereikt a.s.r. een directere 

betrokkenheid van de senior managers van de productlijnen bij de verdere versterking van de 

innovatiekracht van a.s.r. Bovendien kan a.s.r. zo slagvaardig optreden bij mogelijke toekomstige 

overnames. 

 

Het BEC bestaat uit de leden van de RvB, de senior managers die een aantal aandachtsgebieden 

vertegenwoordigen en de CRO. De CRO rapporteert daarnaast aan de CEO en heeft een 

escalatiemogelijkheid richting RvC. De volgende aandachtsgebieden zijn in het BEC 

vertegenwoordigd: Service Books (Individueel Leven & Uitvaart), AOV & Zorg, Schade, Hypotheken, 

Pensioenen, Vermogensbeheer en Innovatie & Digitaal.  

 

Kick van der Pol, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘a.s.r. staat er goed voor. We hebben in 2016 

een succesvolle IPO gedaan, we zijn financieel gezond, we hebben sterke marktposities, worden 

goed gewaardeerd door onze klanten en krijgen steeds meer waardering voor de rol die wij in de 

samenleving innemen. We hebben de afgelopen jaren een continue dialoog gevoerd over de 

strategische koers van het bedrijf en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat, om ook in de verdere 

toekomst succesvol te blijven in de uitvoering van onze strategie en het behalen van onze 

doelstellingen, de bestuursstructuur van a.s.r. aangepast moet worden. De uitkomst is dat we de 

samenstelling en grootte van de RvB wijzigen en een BEC introduceren. Als gevolg hiervan vervallen 

de COO-functies en is in goed overleg met Karin Bergstein en Michel Verwoest besloten dat zij hun 

carrière buiten a.s.r. voortzetten. 

Karin en Michel hebben zich binnen de RvB van a.s.r. de afgelopen jaren vol overgave ingezet voor 

de transitie van a.s.r. in een voor het bedrijf belangrijke fase. Zo is een aantal succesvolle overnames 

gerealiseerd, is a.s.r. wendbaarder geworden, zijn de efficiency en de kostenbeheersing verbeterd, is 

de klanttevredenheid sterk gegroeid en de medewerkerstevredenheid gestegen. a.s.r. is een 

organisatie geworden die in de markt op veel gebieden als voorbeeld dient. We zijn Karin en Michel 

veel dank verschuldigd. Zij hebben beiden een zeer belangrijke bijdrage gehad aan de ontwikkeling 

van a.s.r. tot het bedrijf dat het vandaag is. We wensen hen alle succes voor de toekomst.’ 

Karin Bergstein: ‘Na mooie jaren bij a.s.r. is het tijd voor de volgende fase in mijn carrière. Ik ben trots 

dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de transformatie die a.s.r. heeft doorgemaakt. a.s.r. is een 

bedrijf waar mensen met veel plezier werken en klanten goed geholpen worden met persoonlijke 

bediening. Ik ben er trots op te zien dat in de nieuwe structuur managers die de afgelopen jaren 

onderdeel van mijn teams waren meer verantwoordelijkheid krijgen.’ 
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Michel Verwoest: ‘Ik voel me bevoorrecht dat ik heb mogen bijdragen aan het a.s.r. zoals het nu is. 

Een bedrijf met zeer vakkundige, vriendelijke en loyale medewerkers, tevreden aandeelhouders en 

last but not least, met klanten die steeds tevredener worden en die zien dat a.s.r. echt wil ‘helpen door 

te doen’. Ik hoop dat a.s.r. doorgaat op de ingezette duurzame koers en blijf a.s.r. met veel interesse 

en trots volgen.’  

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘Het is vooral de verdienste van Karin en Michel dat wij de afgelopen 

jaren goede senior managers aan ons hebben weten te binden en zij de kans hebben gekregen zich 

te ontwikkelen. Met de ontwikkeling die zij en a.s.r. de afgelopen jaren hebben gemaakt zijn we klaar 

voor een volgende fase. Het nieuwe BEC zorgt ervoor dat we de kennis en kunde van ons senior 

management verantwoordelijk voor specifieke aandachtsgebieden direct bij de besluitvorming op 

bestuursniveau kunnen betrekken. Met een sector in beweging is het van groot belang dat a.s.r. snel 

kan inspelen op kansen die zich voordoen en efficiënt kan anticiperen op voortdurend veranderende 

klantbehoeften.’  

De voorgenomen benoeming van het derde lid van de RvB wordt bekendgemaakt, zodra daar meer 

duidelijkheid over gegeven kan worden.  
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Over ASR Nederland N.V. 

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) is verzekeraar sinds 1720 en behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. 

biedt via de labels a.s.r., De Amersfoortse, Ditzo, Ardanta en Europeesche Verzekeringen producten en diensten 

aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en bankzaken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. 

actief als vermogensbeheerder voor derden, voornamelijk in de publieke sector. a.s.r. is sinds juni 2016 

genoteerd aan Euronext Amsterdam en is vanaf 19 maart 2018 opgenomen in de AEX Index. Kijk voor meer 

informatie op www.asrnederland.nl. 

 

 

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van art. 7 van de Verordening 

marktmisbruik.  

 

http://www.asrnederland.nl/
http://www.asrnl.com/
http://www.asrnederland.nl/
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Disclaimer and cautionary note regarding forward-looking statements  

 

The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this document of ASR Nederland N.V. and all ASR Nederland N.V.’s legal 

vehicles and businesses ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully.  

 

Some of the statements in this document are not (historical) facts, but are ‘forward-looking statements’ ('Statements'). The 

Statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 

was available to ASR Nederland at the moment of drafting of the document. The Statements may be identified by words such as 

‘expect’, ‘should’, ‘could’, ‘shall’ and similar expressions. The Statements may change as a result of possible events or factors.  

ASR Nederland warns that the Statements could entail certain risks and uncertainties, so that the actual results, business, 

financial condition, results of operations, liquidity, investments, share price and prospects of ASR Nederland may differ 

materially from the Statements.  

 

The actual results of ASR Nederland may differ from the Statements because of: (1) changes in general economic conditions; 

(2) changes in the conditions in the markets in which ASR Nederland is engaged; (3) changes in the performance of financial 

markets in general; (4) changes in the sales of insurance and/or other financial products; (5) the behaviour of customers, 

suppliers, investors, shareholders or competitors; (6) changes in the relationships with principal intermediaries or partnerships or 

termination of relationships with principal intermediaries or partnerships; (7) the unavailability and/or unaffordability of 

reinsurance; (8) deteriorations in the financial soundness of customers, suppliers or financial institutions, countries/states and/or 

other counterparties; (9) technological developments; (10) changes in the implementation or execution of ICT systems or 

outsourcing; (11) changes in the availability of, or costs associated with, sources of liquidity; (12) consequences of a potential 

(partial) termination of the European currency: the euro or the European Union; (13) changes in the frequency or severity of 

insured loss events; (14) catastrophes or terrorist-related events; (15) changes affecting mortality or morbidity levels or trends or 

changes in longevity; (16) changes in legislation or regulations and/or changes in the interpretation thereof, including without 

limitation Solvency II, IFRS and taxes; (17) changes in the policies of governments and/or regulatory or supervisory authorities; 

(18) changes in ownership that could affect the future availability of net operating loss, net capital or built-in loss; (19) changes 

in conclusions with regard to accounting assumptions or methodologies; (20) adverse developments in legal and other 

proceedings and/or investigations or sanctions imposed by supervisory authorities; (21) risks related to mergers, acquisitions, or 

divestments (22) other financial risks such as currency movements, interest rate fluctuations, liquidity, or credit risks and (23) 

the other risks and uncertainties detailed in the Risk Factors section contained in recent public disclosures made by ASR 

Nederland.  

 

The foregoing list of factors and developments is not exhaustive. Any Statements made by or on behalf of ASR Nederland only 

refer to the date of drafting of the document, except as required by applicable law. ASR Nederland disclaims any obligation to 

update or revise and publish any expectations, based on new information or otherwise. Neither ASR Nederland nor any of its 

directors, officers or employees give any statement, warranty or prediction on the anticipated results as included in the 

document. The Statements in this document represent, in each case, only one of multiple possible scenarios and should not be 

viewed as the most likely or standard scenario.  

 

All figures in this document are unaudited. Small differences may be included in the tables as a consequence of rounding.  

ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this document. Nevertheless, information 

contained in this document may be incomplete or incorrect. ASR Nederland does not accept liability for any damage resulting 

from this document in case the information in this press release is incorrect or incomplete.  

 

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities. 


