
 
 

 
Persbericht 
 

Algemene Vergadering van Achmea: jaarrekening en dividend vastgesteld; 
Bianca Tetteroo en Jan van den Berg aangetreden 
 
Zeist, 13 april 2021 - Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering (AV) van Achmea is de 
jaarrekening 2020 vastgesteld en is décharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad 
van Commissarissen. Ook heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel om een 
dividend uit te keren van €19,6 miljoen op preferente aandelen en €149,7 miljoen op gewone 
aandelen. Tijdens de AV werd stilgestaan bij de eerder aangekondigde benoemingen van Bianca 
Tetteroo en Jan van den Berg. 
 
Bianca Tetteroo is per vandaag benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea. Zij volgt 
Willem van Duin op, die terugtreedt na een periode van zeventien jaar in de Raad van Bestuur, 
waarvan twaalf jaar als voorzitter. Michel Lamie (CFO) is eveneens per vandaag benoemd tot 
vicevoorzitter van de Raad van Bestuur.   
 
Jan van den Berg is per vandaag benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
Achmea. Hij volgt Aad Veenman op, die terugtreedt na drie termijnen van vier jaar. Behalve Aad 
Veenman treedt vandaag ook Mijntje Lückerath terug als lid van de Raad van Commissarissen. Zij 
vervulde deze functie sinds juli 2011.  
 
De Algemene Vergadering heeft Lineke Sneller herbenoemd voor een periode van twee jaar. Zij is 
commissaris bij Achmea sinds januari 2013.  
 
Achmea publiceert jaarverslag 2020  
Achmea publiceert vandaag ook het geïntegreerde jaarverslag, dat inzicht geeft in onze financiële en 
maatschappelijke resultaten in het bewogen jaar 2020. Het verslag geeft een uitgebreid beeld van ons 
bedrijf en is daarmee interessant voor klanten, medewerkers, partners, kapitaalverschaffers en andere 
stakeholders. 
 
Het geïntegreerd jaarverslag van Achmea bestaat uit twee delen: 

• Deel 1 (het jaaroverzicht) vormt samen met hoofdstuk 1 van deel 2 het bestuursverslag. Dit 
verslag gaat in op onze strategie, de voortgang over 2020 en onze visie op de toekomst. De bijlage 
bij deel 1 bevat detailinformatie over duurzaamheid. 

• Deel 2 (het jaarrapport) bevat de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van Achmea over 
2020, het verslag van de Raad van Commissarissen en een toelichting op onze governance en ons 
risicomanagement. 

 
Achmea publiceert vandaag ook het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over 2020. Dit 
rapport biedt een toelichting op onze financiële positie op basis van de Solvency II-richtlijnen. Alle 
genoemde documenten zijn te downloaden via https://www.achmea.nl/investors/publicaties 
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Bijlage 
 
Verkorte bio Bianca Tetteroo en samenstelling RvB 
Registeraccountant en bedrijfskundige Bianca Tetteroo begon haar loopbaan in 1988 bij 
accountantskantoor Mazars. In 1996 betrad zij de financiële sector bij het toenmalige Fortis. In april 
2009 maakte Tetteroo de overstap naar Achmea, waar ze financieel directeur werd van Syntrus 
Achmea. Begin 2012 werd zij voorzitter van de divisie Pensioen & Leven. Tetteroo maakt sinds juni 
2015 deel uit van de Raad van Bestuur, waarvan zij in januari 2020 vicevoorzitter en in april 2021 
voorzitter werd. Haar nevenfuncties zijn: lid van de Raad van Toezicht van de Kunsthal Rotterdam, lid 
van de Raad van Toezicht van Netspar en bestuurslid van de Nationale Coöperatieve Raad. 
 
De Raad van Bestuur van Achmea bestaat nu uit: Bianca Tetteroo (voorzitter), Michel Lamie 
(vicevoorzitter), Henk Timmer, Robert Otto en Lidwien Suur. De Raad van Commissarissen buigt zich 
over de invulling van de vacature die is ontstaan door het terugtreden van Willem van Duin en de 
benoeming van Bianca Tetteroo tot voorzitter van de Raad van Bestuur.    
 
Verkorte bio Jan van den Berg en samenstelling RvC 
Jan van den Berg is commissaris bij Achmea sinds februari 2018. Hij beschikt over ruime bestuurlijke 
en toezichthoudende ervaring in de internationale verzekeringsmarkt, opgedaan bij onder andere NN, 
AXA en Prudential Financial. Van den Berg is ook commissaris bij myTomorrows, een Nederlands 
bedrijf dat wereldwijd actief is in de gezondheidszorg. 
 
De Raad van Commissarissen van Achmea bestaat nu uit: Jan van den Berg (voorzitter), Wim de Weijer 
(vicevoorzitter), Miriam van Dongen, Petri Hofsté, Lex Kloosterman, Lineke Sneller en Roel Wijmenga. 
 

 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 - 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
marco.simmers@achmea.nl     hans.duine@achmea.nl  
 
 
Over Achmea 
Achmea is een financieel dienstverlener met sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. 
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een sterke coöperatieve 
identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Vanuit 
deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. 
Klanten van Achmea legden in 2020 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in 
schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomens- en individuele levensverzekeringen. Via onder meer 
Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen 
op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €203 miljard aan beheerd vermogen. 
Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers €37 miljard 
in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en 
Canada. Het bedrijf heeft ruim 16.000 medewerkers, van wie 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl 
 
Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU 
Verordening Marktmisbruik.  
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