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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 benoeming door de RvC van de heer Gerard van de Aast 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 4 januari via Teams een gesprek gevoerd met de heer van de
Aast. Daarbij is gebruikgemaakt van de verstrekte gegevens bij het verzoek tot standpuntbepaling, de
Corporate Governance Code, een profielschets van de COR voor leden van de RvC, en een analyse
van publicaties over eerdere werkbetrekkingen van de heer van de Aast. In het gesprek is met de heer
van de Aast kennisgemaakt en is zijn kandidaatstelling besproken.
De voorgenomen benoeming van de heer van de Aast hangt samen met het vertrek van de heer Haank,
die het maximale aantal termijnen in de RvC er op heeft zitten. Wij bedanken de heer Haank voor zijn
jarenlange inzet voor KPN, die wij altijd zeer hebben gewaardeerd.
De RvC heeft bij de zoektocht naar een geschikte kandidaat de nadruk gelegd op een ervaren allround
bestuurder van grote ondernemingen in de Nederlandse zakelijke context. Wij herkennen dat de heer
van de Aast goed past op dit profiel, en vinden het zelf ook belangrijk dat de RvC wordt versterkt met
een door de wol geverfde kandidaat met een duidelijke Nederlandse signatuur. De Imtech connectie is
een gegeven wat wij niet als belemmerend zien voor een benoeming. Vanuit het oogpunt van diversiteit
en inclusiviteit past de voordracht niet geheel op onze profielschets, wij zien dit als een blijvend
aandachtspunt bij toekomstige voordrachten.
In het plezierige gesprek met de heer van de Aast hebben wij het beeld opgedaan van een nuchtere,
praktische en ervaren bestuurder die zegt waar het op staat. Als voormalig CEO en in zijn huidige rollen
bij diverse Raden van Commissarissen is hij zich zeer bewust van zijn positie, met oog voor alle
stakeholders inclusief medewerkers. Op onderwerpen als beloningsbeleid en noodzakelijke krimp met
gevolgen
voor
personeel
raadpleegt
hij
vanuit
zijn
RvC
rol
ook
altijd
de
medewerkersvertegenwoordiging. Het spreekt ons zeer aan dat de heer van de Aast aangeeft dat een
onderneming vanuit de eigen koers moet sturen op ‘tevreden klanten’, daarbij niet gehinderd door ‘hoe
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anderen het doen’. Wij zien uit naar een constructieve samenwerking met hem vanuit bovenstaand
perspectief.
De COR kan zich samengevat goed vinden in de voorgenomen benoeming van de heer van de Aast
tot lid van de Raad van Commissarissen van KPN N.V., en verzoekt u dit standpunt door te sturen naar
de RvC.
De COR zal voor deze voordracht geen gebruik maken van zijn spreekrecht op de AVA.

Met vriendelijke groet,

Rob van Braam
Voorzitter COR KPN
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