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Geachte heer Farwerck, beste Joost,
In antwoord op uw verzoek dd. 1 februari 2021 ontvangt u hierbij ons standpunt inzake de
voorgenomen herbenoeming door de RvC van de heer Edzard Overbeek 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 herbenoeming.
Een afvaardiging van de COR heeft op 12 februari via Teams een gesprek gevoerd met de heer
Overbeek. 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 de heer
Overbeek teruggeblikt op de eerste termijn en zijn actuele thema’s bij KPN besproken.
Uit het gesprek heeft de COR het beeld opgedaan dat de heer Overbeek de afgelopen periode vanuit
zijn uitgebreide ervaring en netwerk in de technologie sector actief heeft ondersteund op strategische
thema’s zoals de nieuwe glasvezel strategie. Tevens was hij betrokken bij de afwikkeling van de 112
verstoring en in dat kader genomen maatregelen. Wij onderschrijven zijn expertise op technologisch
en digitaliseringsgebied als belangrijke meerwaarde in de brede samenstelling van de RvC.
De heer Overbeek komt over als een echte ondernemer met een frisse blik van buiten en veel
enthousiasme om zich de komende periode voor KPN te blijven inzetten. Wij hebben met hem enkele
aandachtspunten op gebieden als ondernemerschap, leiderschap en beloningsbeleid besproken. De
afgelopen termijn zijn onze directe contacten beperkt gebleven, van beide zijden is de intentie
uitgesproken om elkaar de komende termijn wat vaker te spreken.
De COR kan zich goed vinden in de voorgenomen herbenoeming van de heer Overbeek 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.
De COR zal geen gebruik maken van zijn spreekrecht op de AVA in deze.
Met vriendelijke groet,

Rob van Braam
Voorzitter COR KPN

