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Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen 

van de Volksbank 
 

Op 20 april 2017 heeft de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVvA) van de 

Volksbank N.V. (hierna de Volksbank) en de Volksholding B.V. (hierna de Volksholding) 

plaatsgevonden. Per sluiting van deze vergadering is Jos Nijhuis afgetreden als lid van de Raad 

van Commissarissen van de Volksbank en de Volksholding (hierna de RvC). 

 

Met het oog op het waarborgen van continuïteit en kennis binnen de RvC, is besloten meer 

gradatie aan te brengen in de (her)benoemingstermijnen. In verband hiermee treedt Jos Nijhuis 

per heden af als lid van de RvC en is Monika Milz per heden herbenoemd als lid van de RvC, 

conform het versterkte recht van aanbeveling van de ondernemingsraad van de Volksbank. 

 

Jos Nijhuis is evenals Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden op 6 juni 2013 herbenoemd als lid 

van de RvC. Conform het rooster van aftreden van de RvC loopt hun benoemingstermijn per de 

datum van de eerste AVvA na juni 2017 af. De nieuwe Corporate Governance Code, die per 1 

januari 2017 in werking is getreden, gaat in beginsel uit van twee benoemingstermijnen. Deze 

drie commissarissen komen daarom niet voor herbenoeming in aanmerking omdat zij allen reeds 

twee termijnen in functie zijn. De herbenoeming van Jan van Rutte komt tijdens de AVvA in 2018 

aan de orde.  

 

De Volksbank verwacht op korte termijn bekend te kunnen maken wie Jos Nijhuis opvolgt binnen 

de RvC. 

 

 “Ik wil Jos Nijhuis bedanken voor zijn grote betrokkenheid en inzet als medecommissaris bij de 

Volksbank en haar rechtsvoorgangers. Hij heeft sinds 2009 toezicht gehouden en tevens de 

directie steeds met raad terzijde gestaan en geadviseerd over de strategie. Daarnaast heeft hij in 

zijn rol als voorzitter van de Audit Commissie de raad op kundige wijze geadviseerd over 

auditgerelateerde onderwerpen”, aldus Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen 

van de Volksbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 
Utrecht, 20 april 2017
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie 

 

Investor Relations 

Hilbert Bredemeijer 

hilbert.bredemeijer@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 13 88 03 81 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

 

Sijmen Veenstra 

sijmen.veenstra@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 – 30 90 61 19 

 

Kagan Köktas 

kagan.koktas@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 47 

 

 

OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is een familie van bankmerken (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) die zich 

nadrukkelijk richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. De vier 

merken hebben ieder hun eigen identiteit en uitstraling en beschikken over een centrale 

backoffice en IT-organisatie. De Volksbank wil op een mensgerichte, efficiënte en duurzame 

manier voorzien in de specifieke financiële behoeften van klanten van haar merken. Hiervoor 

heeft zij een productaanbod dat bestaat uit drie kernproductgroepen: betalen, hypotheken en 

sparen. De Volksbank heeft een balanstotaal van € 61,6 miljard en 3.354 interne werknemers 

(fte’s) en is daarmee een belangrijke speler op de Nederlandse retailmarkt. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Utrecht. 

 

DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking 

tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V. 

wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@devolksbank.nl. 
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