
  

 

 

 
Persbericht 
 
 
Voorstel herbenoeming Kick van der Pol, voorzitter Raad van 
Commissarissen ASR Nederland N.V. 
 
Utrecht, 1 april 2019, 08:00 CET 

 

ASR Nederland N.V. is voornemens om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) op 

22 mei 2019 Kick van der Pol, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ASR Nederland N.V. 

(RvC) voor te dragen voor een herbenoeming voor een periode van twee jaar. Kick van der Pol is sinds 

december 2008 voorzitter van de RvC van ASR Nederland N.V. Zijn huidige benoemingstermijn eindigt 

op de AvA die op 22 mei 2019 wordt gehouden.  

 

De RvC is op zoek naar een geschikte opvolger voor Kick van der Pol. Iemand met de juiste expertise en 

ervaring, die goed past bij de cultuur van het bedrijf en die de strategie van a.s.r. omarmt. Met het oog op 

continuïteit binnen de RvC is een beroep gedaan op Kick van der Pol om zich beschikbaar te stellen voor een 

bijzondere verlenging voor een termijn van (maximaal) twee jaar. Ondertussen blijft gezocht worden naar een 

geschikte kandidaat om Kick van der Pol op te kunnen volgen.  

 

De huidige termijn van Annet Aris, lid van de RvC van ASR Nederland N.V. en voorzitter van de 

Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie loopt ook af. Annet Aris maakt deel uit van 

de RvC sinds haar eerste benoeming in december 2010. Zij zal na de AvA op 22 mei 2019 terugtreden als lid 

van de RvC. Na de voorgenomen herbenoeming van Kick van der Pol en het terugtreden van Annet Aris 

bestaat de RvC van ASR Nederland N.V. uit de volgende leden: 

• Kick van der Pol (Voorzitter) 

• Cor van den Bos  

• Herman Hintzen 

• Sonja Barendregt 

 

Er lopen ook nog selectieprocedures voor de opvolging van Annet Aris en een geplande uitbreiding van de 

RvC. Zodra dit kan, zal hierover worden gecommuniceerd.  
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als 
vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Kijk 
voor meer informatie op www.asrnederland.nl.   



  

Disclaimer 

The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 

and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 

  

ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 

possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 

also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 

was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 

could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 

by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 

Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 

release is incorrect or incomplete. 

 

 


