
 

Standpunt 

Aan 

Joost Farwerck 

Afdeling 

RvB 

Locatie 

ToZ Rotterdam

  

Van 

Rob van Braam 

Afdeling 

Centrale Ondernemingsraad 

Locatie 

TP5 Den Haag 

Telefoon 

 

 

Datum 

13 augustus 2020 

Onderwerp 

Standpunt COR inzake benoeming 

Dhr. A.D. Plater in RvC 

Ons kenmerk 

20-COR-U006 

Kopie aan 

Hilde Garssen, Jasper Spanbroek, 

Heleen Lamers 
 

 

Geachte heer Farwerck, beste Joost, 

 

 

In antwoord op uw verzoek dd. 16 juli 2020 ontvangt u hierbij ons standpunt inzake de voorgenomen 

benoeming door de RvC van de heer Alejandro Plater 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 6 augustus via Teams een gesprek gevoerd met de heer 

Plater. Daarbij is gebruikgemaakt 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 Plater kennisgemaakt en is zijn kandidaatstelling besproken. 

 

Directe aanleiding is het aangekondigde terugtreden van de heer Garcia Moreno uit de RvC. De heer 

Garcia Moreno heeft als afgevaardigde vanuit Ameríca Móvil (AMX) zitting in de RvC op grond van 

een overeenkomst tussen AMX en KPN. Krachtens deze overeenkomst heeft AMX de heer Plater 

aangewezen voor benoeming op de vrijkomende positie. De RvC heeft deze aanwijzing 

overgenomen en is voornemens de heer Plater voor te dragen voor benoeming tot RvC lid op een in 

september te houden buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) voor een periode van ruim 

vier jaar, tot aan de jaarvergadering van 2025. 

 

Wij hebben het gesprek met de heer Plater als zeer plezierig ervaren. Uit ons gesprek hebben wij 

opgemaakt dat de heer Plater sterke operationele Telco kennis meebrengt vanuit zijn huidige positie 

als COO bij Telekom Austria Group. Telekom Austria valt te kenschetsen als een Europese Telco 

waar vergelijkbare vraagstukken spelen als bij KPN. De heer Plater toonde zich een goed luisteraar 

met een scherp oog voor de hedendaagse strategische vraagstukken in de telecombranche. Zijn 

beeld ten aanzien van organische omzetgroei spreekt ons zeer aan, en past bij de COR visie op de 

toekomst van KPN. Opvallend vonden we verder de wijze waarop bij Telekom Austria al voorafgaand 

aan de Corona crisis wordt omgegaan met thuiswerken. Het personeel krijgt de ruimte om daarin zelf 

flexibele keuzes te maken, waarmee op natuurlijke wijze een optimum wordt bereikt met een goede 

balans voor alle medewerkers. 

 

 



 

 

Hoort bij standpunt van 

13 augustus 2020 

Ons kenmerk 

20-COR-U006 

 

2 van 2 
 

De COR kan zich derhalve goed vinden in de voorgenomen benoeming van de heer Plater 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 BAVA.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Rob van Braam 

Voorzitter COR KPN 


