
 

 

Memo 

Aan 

Eelco Blok 

Afdeling 

RvB 

Locatie 

TP5  801

 

Van 

Sjaak Slingerland 

Afdeling 

Centrale Ondernemingsraad 

Locatie 

TP12  007 

Telefoon 

 

 

Datum 

6 februari 2017 

Onderwerp 

Standpunt COR herbenoeming dhr. 

D.J. Haank in RvC 

Ons kenmerk 

17-COR-U002 

Kopie aan 

Alice Stäbler, Jasper Spanbroek; 

Arthur Sitser 

 

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 D.J. Haank 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 Haank. 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 Haank teruggeblikt op de ontwikkelingen bij KPN tijdens zijn voorgaande zittingstermijnen. 

Tevens zijn de wederzijdse beelden bij een aantal actuele onderwerpen besproken. 

 

Uit het gesprek heeft de COR het beeld opgedaan dat de heer Haank als inmiddels langstzittend lid 

een constante factor is in een RvC die de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd is. De heer Haank 

geeft blijk van een goed inzicht in de strategische keuzes die voorliggen voor KPN, geschraagd vanuit 

een helder perspectief op de totstandkoming van de huidige positie van KPN, en communiceert 

daarover open en direct. 

 

De COR is van mening dat een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar zou moeten worden 

gesteld aan leden van de RvC en volgt deze lijn bij zijn eigen voordrachtscommissarissen. Ook de 

nieuwe Corporate Governance Code neemt dat als uitgangspunt, met een overgangsregeling voor 

2017. KPN maakt bij de benoeming van de heer Haank gebruik van deze overgangsregeling uit 

continuïteitsoverwegingen. 

In dit perspectief en los van onze opvatting over de maximale zittingsperiode kan de COR zich goed 

vinden in de voorgenomen herbenoeming van de heer Haank tot lid van de RvC KPN NL. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sjaak Slingerland 

Voorzitter COR KPN 


