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Den Haag, 27 juni 2018 

 

NIBC draagt Susi Zijderveld en Angelien Kemna voor als 
lid Raad van Commissarissen 

NIBC is verheugd bekend te maken dat de Raad van Commissarissen voornemens is mevrouw Susi Zijderveld 

en mevrouw Angelien Kemna voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van NIBC 

Holding N.V. en NIBC Bank N.V.. Na benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de 

Raad van Commissarissen Susi Zijderveld aanstellen als voorzitter van de Remuneration & Nominating 

Committee, terwijl Angelien Kemna wordt aangesteld als voorzitter van Risk Policy & Compliance Committee. De 

Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar instemming verleend aan de voorgenomen benoemingen. De voor de 

benoemingen benodigde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal binnenkort worden 

belegd. 

 

Susi Zijderveld (1969) bekleedt sinds 2016 de functie van lid van de Raad van Bestuur van Nederlandse 

Spoorwegen (NS), met in haar portefeuille o.a. Risk, NS Stations, Retail en Onroerend Goed. Susi Zijderveld was 

in 2015/2016 lid van de Raad van Commissarissen van Propertize. Ook is zij lid van het Nationaal Fonds 4 en 5 

mei en bekleedt zij diverse toezichthoudende en adviserende functies. Susi Zijderveld was van 2010 tot 2016 

directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en vervulde voordien diverse 

managementfuncties binnen DNB.  

 

Angelien Kemna (1957) heeft een ruime ervaring in diverse domeinen van de financiële sector, zowel in 

uitvoerende als niet-uitvoerende functies. Bij APG was zij tot 2017 lid van de Executive Board, eerst als Chief 

Investment Officer en vervolgens als Chief Finance & Risk Officer. Van 2007 tot 2010 was Angelien Kemna 

Professor Corporate Governance aan de Erasmus Universiteit. Daaraan voorafgaand was zij werkzaam bij ING 

Investment Management als Chief Investment Officer en uiteindelijk als Chief Executive Officer. Angelien Kemna 

heeft diverse toezichthoudende en adviserende functies vervuld en momenteel is zij lid van de Raad van 

Commissarissen van AXA Group en van Railpen Investment Board, de investment manager van het Britse 

pensioenfonds RPMI. 

 

Wim van den Goorbergh, voorzitter van de Raad van C ommissarissen van NIBC: 

“Wij zijn blij dat we twee zulke vooraanstaande vrouwen hebben kunnen aantrekken voor de Raad van 

Commissarissen van NIBC. Beiden zijn zeer geschikt voor de rol van commissaris in deze moderne tijd vanwege 

hun uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven en de financiële wereld en hun kennis van de huidige governance en 

compliance.” 

 

Paulus de Wilt, CEO van NIBC:  

“Wij verheugen ons op de komst van Susi Zijderveld en Angelien Kemna als nieuwe leden van de Raad van 

Commissarissen. Zij zijn sterk betrokken bij de samenleving en brengen een uitgebreid netwerk met zich mee. 

Daarnaast zullen wij ook zeker profiteren van hun ervaring en inzichten, in het bijzonder voor de Remuneration & 

Nominating Committee respectievelijk de Risk Policy & Compliance Committee.” 

 

 

 

Profiel van NIBC  

NIBC is een ondernemende bank die klanten bijstaat op de voor hen beslissende momenten. Onze Corporate 

klantenaanbod activiteiten bieden een combinatie van corporate finance & capital markets, financieren en 
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investeren aan in de sectoren Food, Agri & Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Offshore 

Energy, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal Transport en Technologie, Media & Services. Ons aanbod 

voor retailklanten omvat het verstrekken van woninghypotheken in Nederland en online spaarproducten in zowel 

Nederland, België als Duitsland via NIBC Direct. 

 

NIBC is gevestigd in Den Haag en heeft tevens kantoren in Frankfurt, Amsterdam, Londen en Brussel. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Michèle Negen – Jacobusse 

Investor Relations 

T: +31 70 342 9590 

michele.negen@nibc.com 

Eveline van Wesemael 

Press Relations 

T: +31 70 342 5412 

eveline.van.wesemael@nibc.com 

 

 

Disclaimer 

Dit persbericht is een vertaling van het Engels. De officiële Engelse versie is leidend. 

 


