Persbericht

Miriam van Dongen nieuw lid Raad van Commissarissen Achmea
Zeist, 28 april 2020 – Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) hebben de
aandeelhouders vandaag ingestemd met de benoeming van Miriam van Dongen tot lid van de Raad
van Commissarissen van Achmea. Haar benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is
goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. De AVA heeft tevens Wim de Weijer herbenoemd als
commissaris voor een periode van vier jaar.
Miriam van Dongen beschikt over ruime ervaring in de financiële sector. Als professioneel commissaris
is zij onder meer verbonden aan PGGM en Optiver en was zij onder andere commissaris bij VIVAT.
Daarvoor was zij CFO bij Achmea Zorg (2007-2009) en had zij verschillende directiefuncties bij Delta
Lloyd. Miriam van Dongen studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.
De Raad van Commissarissen van Achmea bestaat nu uit: Aad Veenman (voorzitter), Wim de Weijer
(vicevoorzitter), Jan van den Berg, Miriam van Dongen, Petri Hofsté, Lex Kloosterman, Mijntje
Lückerath, Lineke Sneller en Roel Wijmenga.
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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 2019 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 €179 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).

