
                                                                                 
 
 

Persbericht  
 

Achmea-commissaris Roelof Joosten overleden  
 
Zeist, 4 maart 2020 - De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Achmea B.V zijn diep 
geraakt door het plotselinge overlijden van Roelof Joosten. Hij overleed afgelopen maandag op 62-
jarige leeftijd.   
 
Roelof Joosten was sinds april 2019 lid van de Raad van Commissarissen van Achmea en vanaf 
september 2019 ook lid van de Raad van Commissarissen van de groepsvennootschappen Achmea 
Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en Achmea Schadeverzekeringen N.V. Tijdens zijn imposante 
carrière was hij onder andere CEO van FrieslandCampina, een van de grootste zuivelcoöperaties ter 
wereld.  
 
We herinneren ons Roelof als een warm en bevlogen mens met gevoel voor humor. Wij zijn hem veel 
dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan onze organisatie. Helaas hebben wij veel te kort met hem 
mogen samenwerken. 
  
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies. 
 
Raad van Commissarissen Achmea B.V.  Raad van Bestuur Achmea B.V.  
Aad Veenman, voorzitter   Willem van Duin, voorzitter 
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 - 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
 
 
Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 medewerkers). 
Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is 
in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen 
en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. Vermogensbeheerder Achmea Investment 
Management heeft ruim €142 miljard aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en 
Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, 
Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl 
 
Dit persbericht kan koersgevoelige informatie bevatten volgens de opvattingen zoals geformuleerd in artikel 7 (1) 
van de EU Market Abuse Regulation. Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea en bevat informatie die 
gekwalificeerd is of kan worden gekwalificeerd als voorwetenschap voor de doeleinden van artikel 7 van de 
Marktmisbuikverordening (EU) 596/2014 (MAR). 
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