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Athora Netherlands kondigt wijzigingen aan in de Raad van Bestuur 
 

• Tom Kliphuis treedt per 1 juni terug als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van 
Athora Netherlands en stapt over naar Athora Group waar hij zich gaat focussen op Mergers & 
Acquisitions (M&A) en business development in Europa. 

• Etienne Comon is per 1 juli 2021 benoemd tot Chief Capital & Investment Officer (CCIO) van 
Athora Netherlands en haar verzekeringsdochters. 

 
Athora Netherlands N.V. (Athora Netherlands) maakt vandaag bekend dat Tom Kliphuis per 1 juni 
2021 terugtreedt als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Athora Netherlands, om 
over te stappen naar Athora Group waar hij zich gaat focussen op Mergers & Acquisitions (M&A) en 
business development in Europa. Een opvolger voor de CEO-functie zal te zijner tijd worden 
aangekondigd. Annemarie Mijer, CRO van Athora Netherlands, wordt benoemd tot vicevoorzitter van 
de Raad van Bestuur. Zij zal de verantwoordelijkheden van Tom Kliphuis op zich nemen tot een 
opvolger is benoemd. 
 

Daarnaast wordt Etienne Comon per 1 juli 2021 aangesteld als Chief Capital & Investment Officer 

(CCIO) van Athora Netherlands en haar verzekeringsdochters. De Nederlandsche Bank en de Centrale 

Ondernemingsraad van Athora Netherlands hebben goedkeuring verleend voor de benoeming.  

 

Maarten Dijkshoorn, voorzitter van de Raad van Commissarissen Athora Netherlands: “Tom trad 

vorig jaar toe als CEO van Athora Netherlands en heeft uitstekend werk geleverd. Hij heeft een 

succesvolle strategische transformatie geleid met als doel om van Athora Netherlands een volledig 

toegewijde pensioenuitvoerder te maken. Zijn inspanningen om het bedrijfsmodel en de 

organisatiestructuur te vereenvoudigen waren belangrijk bij het vormgeven van Athora Netherlands 

als het gefocuste bedrijf dat het nu is. Ik wil Tom bedanken voor zijn bijdrage aan de nieuwe koers 

van het bedrijf en wens hem het allerbeste in zijn nieuwe rol binnen de Athora-familie.” 

 

Tom Kliphuis, CEO van Athora Netherlands: “Het was een uitdagende periode bij Athora Netherlands 

waarin ik samen met mijn collega’s in de Raad van Bestuur en alle betrokken medewerkers het 

bedrijf heb kunnen voorbereiden op de volgende fase in het uitvoeren van haar strategie. Het was 

een eer om CEO van Athora Netherlands te zijn en ik ben blij met wat we samen hebben bereikt. Ik 

kijk uit naar mijn nieuwe rol bij de Athora Group en de verdere ontwikkeling ervan in heel Europa. Dit 

is een uitgelezen kans voor mij om een bijdrage te leveren aan de toekomst van Athora.” 

 

Maarten Dijkshoorn: “Tegelijkertijd ben ik heel blij om Etienne te mogen verwelkomen in de Raad 

van Bestuur van Athora Netherlands. Etienne brengt ruime ervaring en kennis mee op het gebied van 

investment management en vermogensbeheer waardoor hij de perfecte match is voor deze rol. Als 

pensioenverzekeraar is het onze ambitie om onze klanten de beste pensioenproducten te bieden 

door middel van duurzame langetermijnbeleggingen. Een sterke en veerkrachtige beleggingsstrategie 

vormt de basis voor deze ambitie. We zijn ervan overtuigd dat we met Etienne als CCIO vooruitgang 

zullen boeken bij het verder versterken van onze beleggingsorganisatie en dat zijn visie en 

leiderschap een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de strategie van Athora Netherlands.” 
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Biografie van Etienne Comon 

Etienne Comon (48) is momenteel werkzaam voor Goldman Sachs Asset Management International 

als Head of Insurance Asset Management voor de EMEA-regio. Daarvoor was hij Head of ALM and 

Risk Advisory Team bij zowel Nomura als Lehman Brothers. Etienne startte zijn carrière bij Goldman 

Sachs International als lid van het liability management team. Etienne is gepromoveerd in de 

economie aan de Harvard-universiteit.  
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Over Athora Netherlands  

Athora Netherlands N.V. is de holdingmaatschappij van een van de grootste pensioen- en 

levensverzekeraars in Nederland, met een balanstotaal van EUR 66 miljard (eind december 2020). 

Met de sterke merken Zwitserleven en Reaal bieden we producten en diensten aan op het gebied 

van inkomen voor later aan 1,9 miljoen klanten. Athora Netherlands N.V. is statutair gevestigd te 

Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30099450. 

 

Disclaimer 

This press release by Athora Netherlands N.V. contains information that qualified or may have 

qualified as inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 

596/2014 (MAR).  

 

This press release exclusively contains factual information and must not be interpreted as an opinion 

or recommendation with regard to the purchase or sale of securities issued by Athora Netherlands 

N.V. and/or one or more of its subsidiaries. This press release does not contain any value judgements 

or predictions with regard to the financial results of Athora Netherlands N.V. and/or its subsidiaries. 

If you do not wish to receive any press releases from Athora Netherlands, please send an email to 

info@athora.nl. 

 

 


