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Geachte heer Blok, Beste Eelco,

In antwoord op uw verzoek (OV-COR-2016-027) ontvangt u hierbij ons standpunt inzake de
voorgenomen herbenoeming van de heer C.J. Garcia Moreno Elizondo tot lid van de Raad van
Commissarissen van KPN N.V. De COR is gevraagd een standpunt te bepalen ex artikel 2:158 lid 4
BW inzake de beoogde herbenoeming. De COR verzoekt u dit standpunt door te sturen naar de RvC.
De COR heeft op 31 januari 2017 een gesprek gevoerd met de heer Garcia Moreno Elizondo. Daarbij
is gebruik gemaakt van de verstrekte gegevens bij het verzoek tot standpuntbepaling, de Corporate
Governance Code, en een profielschets van de COR voor leden van de RvC. In het gesprek is met
de heer Garcia Moreno Elizondo teruggeblikt op de ontwikkelingen bij KPN tijdens zijn voorgaande
zittingstermijn. Tevens zijn de wederzijdse beelden bij een aantal actuele onderwerpen besproken.
Uit het gesprek heeft de COR het beeld opgedaan dat de heer Garcia Moreno Elizondo diepgaande
kennis van de Telecom markt en de financiële markten in de RvC inbrengt. Daarbij geeft hij blijk van
een gezonde bedrijfseconomische blik op Telecom bedrijven en hoe deze focus kunnen zetten en
houden op hun core assets en beheer op bedrijfskritische activiteiten.
De benoeming van de heer Garcia Moreno Elizondo komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst
tussen KPN en América Móvil. Bij zijn benoeming voor de eerste termijn heeft de COR al
aangegeven van mening te zijn dat het stakeholdersmodel met zich meebrengt dat de verschillende
organen binnen een onderneming, de AvA, de RvB, de RvC en de COR, allen een eigen taak en
positie innemen, die er toe leiden dat de governance binnen de onderneming op een evenwichtige
wijze wordt vormgegeven. Dit brengt voor ons mee dat er eigenlijk geen vertegenwoordigers van
aandeelhouders in de RvC zitting zouden moeten kunnen nemen. Onze wetgeving en Corporate
Governance Code verbieden dit echter niet.
De heer Garcia Moreno Elizondo is bekend met de positie en bevoegdheden van een RvC in een
structuurvennootschap en heeft bij zijn benoeming voor de eerste termijn aangegeven zijn functie als
commissaris uit te gaan oefenen in het belang van KPN en niet te zullen deelnemen aan het overleg
in de RvC op het moment dat er sprake kan gaan zijn van een tegenstrijdig belang en niet aan een
stemming over die aangelegenheid te zullen deelnemen.
Onze waarneming is dat daarnaar is gehandeld en we gaan ervan uit dat in de nieuwe zittingsperiode
op eenzelfde wijze wordt gehandeld.
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De COR kan zich daarmee goed vinden in de voorgenomen herbenoeming van de heer C.J. Garcia
Moreno Elizondo tot lid van de RvC KPN NL.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Slingerland
Voorzitter COR KPN

Voor intern gebruik
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