Utrecht, 07 september 2020, 17:45 uur

Joop Wijn beoogd voorzitter Raad van Commissarissen a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) zal tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(BAVA), die gehouden wordt op 28 oktober a.s., Joop Wijn voordragen als lid van de Raad van
Commissarissen (RvC) van a.s.r. De Nederlandsche Bank heeft goedkeuring verleend voor deze
benoeming. Joop Wijn is daarnaast de beoogd opvolger van Kick van der Pol, de huidige RvCvoorzitter van a.s.r., die in mei 2021 zijn laatste termijn afrondt.
Joop Wijn (1969) studeerde rechten en economie. Daarna was hij achtereenvolgens investment manager bij
ABN AMRO, lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris van Economische Zaken, staatssecretaris van
Financiën en minister van Economische Zaken. Van 2007 tot 2009 was Joop Wijn Directeur Rabobank
Nederland. Van 2010 tot 2017 was hij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. De afgelopen drie jaar
(tot juni 2020) was Joop Wijn lid van de Raad van Bestuur van Adyen, waar hij de functie van Chief Strategy
and Risk Officer vervulde.
Eerder was hij o.a. voorzitter van het Oranjefonds, lid van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke
Jaarbeurs Utrecht en lid van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Amsterdam. Joop Wijn is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group.
Kick van der Pol, voorzitter RvC a.s.r.: ‘Ik ben ontzettend blij met de kandidatuur van Joop Wijn. Met zijn brede
kennis en ruime en gevarieerde ervaring in de financiële sector, past hij uitstekend bij a.s.r. Daarnaast heb ik
Joop Wijn leren kennen als toegankelijk, transparant en iemand die het gewend is de belangen van de
verschillende stakeholders zorgvuldig te wegen. Ik ben ervan overtuigd dat hij een aanwinst voor de RvC en
a.s.r. is en dat hij zijn toekomstige voorzittersrol met verve zal vervullen’.
Jos Baeten, voorzitter RvB a.s.r.: ‘Ik kijk zeer uit naar de samenwerking. Met Joop krijgen we een geweldig
nieuwe voorzitter. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van a.s.r. met hem als voorzitter van de RvC.’
Joop Wijn: ‘a.s.r. is een klantgeoriënteerde verzekeraar met een lange en bijzondere historie en met veel
potentie voor de toekomst. Aan die toekomst wil ik graag een bijdrage leveren. Ik zie uit naar de
samenwerking met de andere leden van de RvC, het bestuur en de medewerkers van a.s.r.’
a.s.r. houdt op 28 oktober a.s. een BAVA waarin aandeelhouders hun stem kunnen uitbrengen over de
benoeming van Joop Wijn tot lid van de RvC. Na benoeming door de BAVA zal Joop Wijn meteen toetreden
tot de RvC. In mei 2021 verloopt het laatste termijn van de huidige RvC-voorzitter Kick van der Pol. Tijdens de
AVA van 19 mei 2021 treedt Kick van der Pol terug en volgt Joop Wijn hem op. Vanaf dat moment zal de RvC
bestaan uit de volgende vijf leden:
•
•
•
•
•

Joop Wijn (voorzitter)
Herman Hintzen (vice-voorzitter)
Sonja Barendregt
Gisella van Vollenhoven
Gerard van Olphen

De oproeping en de bijbehorende documenten voor de BAVA worden op 16 september a.s. gepubliceerd op
de website van a.s.r.
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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, ondernemers en bedrijven. 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.
Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening
marktmisbruik.
Disclaimer
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 operating in the Netherlands ('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 can 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 could differ materially from the Statements.
The actual results of ASR Nederland could differ from the Statements, because of: (1) changes in general economic
conditions; (2) changes of 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 behavior of
customers, suppliers, investors, shareholders and 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 and execution of ICT systems or outsourcing; (11) changes in the availability of, and 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 and severity of insured loss events; (14) catastrophes and terrorist related
events; (15) changes affecting mortality and morbidity levels and trends and changes in longevity; (16) changes in laws
and regulations and/or changes in the interpretation thereof, including without limitation f 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 and built-in loss; (19) changes in conclusions with regard to accounting
assumptions and methodologies; (20) adverse developments in legal and other proceedings and/or investigations or
sanctions taken by supervisory authorities; (21) risks related to mergers, acquisitions, and divestments (22) other financial
risks such as currency movements, interest rate fluctuations, liquidity, and credit risks could influence future results 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, as a result of new information or otherwise. Neither ASR
Nederland nor any of its directors, officers, employees do 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. All amounts quoted in these financial statements are in euros and rounded to
the nearest million, unless otherwise indicated. Calculations are made using unrounded figures. As a result rounding
differences can occur.
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. ASR Nederland does not accept liability for
any damage resulting from this press release in case the information in this press release is incorrect or incomplete.

