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Geachte heer Farwerck, beste Joost,
In antwoord op uw verzoek dd. 18 november 2021 met kenmerk 2021-U-033-RvB ontvangt u hierbij
ons standpunt inzake de voorgenomen benoeming door de RvC van mevrouw Chantal Vergouw tot
lid van de Raad van Commissarissen van KPN N.V. De COR is gevraagd zijn standpunt te bepalen
ex artikel 2:158 lid 4 BW inzake de beoogde benoeming.
Een afvaardiging van de COR heeft op 16 november een gesprek gevoerd met mevrouw Vergouw.
Daarbij is gebruikgemaakt van de verstrekte gegevens bij het verzoek tot standpuntbepaling, de
Corporate Governance Code, en de profielschets van de COR. In het gesprek is met mevrouw Vergouw
kennisgemaakt en is haar kandidaatstelling besproken.
Aanleiding is het terugtreden van de heer Sickinghe per april 2022 vanwege het bereiken van het einde
van zijn tweede termijn in de RvC van KPN. Dit in lijn met het uitgangspunt van maximaal twee termijnen
conform de actuele Corporate Governance Code. De COR maakt graag van de gelegenheid gebruik
om de heer Sickinghe alvast te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor KPN, die wij altijd zeer hebben
gewaardeerd. Wij hebben de heer Sickinghe ervaren als een zeer kundig bestuurder die als voorzitter
van de RvC stond voor teamwork en vernieuwing met een scherp oog voor wat KPN nodig had. Zijn
aanstaande vertrek laat sowieso een gat achter. Wij herkennen in lijn hiermee het gehanteerde profiel
voor de opvolging, met de nadruk op bestuurlijke ervaring en kennis van digitalisering.
Onze afvaardiging heeft een zeer prettig kennismakingsgesprek gehad met mevrouw Vergouw. Daaruit
heeft de COR het beeld opgedaan dat zij goed past op het gehanteerde profiel. Naast de ruime
inhoudelijke en bestuurlijke expertise spreekt haar maatschappelijke betrokkenheid ons zeer aan. Wij
hebben haar ervaren als energiek en daadkrachtig, met een goed luisterend oor voor alternatieve
invalshoeken en een klantgerichte instelling. Haar analytische en ‘data driven’ benadering van
complexe onderwerpen spreekt ons ook bijzonder aan.
De COR kan zich daarmee goed vinden in de voorgenomen benoeming van mevrouw Vergouw tot lid
van de Raad van Commissarissen van KPN N.V., en beveelt de RvC van harte aan dit voornemen
gestand te doen. Wij verzoeken u dit standpunt door te sturen naar de RvC.
Met vriendelijke groet,

Rob van Braam
Voorzitter COR KPN

