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A
ls monopolist kon KPn jarenlang doen en laten wat ze 
wilde. Het geld stroomde toch wel binnen, en dus was de 
klant geen koning. Gelukkig liggen die dagen achter ons 
en is het al voorpaginanieuws als het voormalige staats-
bedrijf geen slechte resultaten presenteert. 

Ook vorige maand moesten investeerders er weer aan geloven. 
KPn’s omzet en winst waren weer eens gedaald. Het bedrijf kondig-
de dan ook aan om de komende jaren maar geen dividend meer uit 
te keren. Dat was wel anders toen Ad Scheepbouwer er topman was. 
Hij hield het dividend jarenlang kunstmatig hoog en wist zo de aan-
delenkoers en zijn eigen opties financieel veilig te stellen. Dividend 
was de enige reden waarom de meeste beleggers überhaupt nog 
iets met KPn te maken wilden hebben. en dus klapte de financiële 
luchtbel toen deze verviel, en nam het de beurskoers in zijn val mee.

twee jaar geleden werd het telecombedrijf nog verrast door de 
snelle groei van gratis bel- en chatdiensten als WhatsApp en Sky-
pe. en dat terwijl laatstgenoemde twee jaar eerder nog aan KPn te 
koop was aangeboden. Daar had men destijds echter geen belang-
stelling voor. Het businessmodel was te ondoorzichtig, zo luidde de 
reactie. Wat ook meespeelde, was dat bellen middels het eigen net-
werk binnen het management tot norm was verheven, en dus had 
men geen flauw benul welke blunder men begin.

De online concurrentie was vorig jaar al goed voor ruim een der-
de van al het internationale belverkeer. er werd zelfs meer ge-
bruikgemaakt van WhatsApp en imessage dan er ge-sms’t werd. 
een financiële tegenvaller die voor KPn elk kwartaal in de tientallen 
miljoenen euro’s loopt. 

Gezien een ezel zich niet twee keer aan de zelfde steen stoot, wa-
ren de huidige CeO eelco blok en zijn team er als de kippen bij toen 
eind vorig jaar de 4G-frequenties per opbod werden geveild. Daar-
mee is immers zeer snel mobiel internet haalbaar en de bijbeho-
rende abonnementen kon het bedrijf maar al te goed gebruiken. 
Helaas betaalden blok en consorten bijna 1,4 miljard euro voor hun 
frequentiepakket. net als Vodafone. en weer waren de beleggers 
niet blij. 

De volgende klap dient zich inmiddels alweer aan, nu kabelaar 
Ziggo nog deze zomer ruim een miljoen routers van z’n klanten om 
niet openstelt voor gastgebruik. UPC, inmiddels grootaandeelhou-
der van Ziggo, zal niet achterblijven. een beetje slimme KPn-klant 
zal hierdoor al gauw de betaalde 4G-databundel van het telecom-
bedrijf links laten liggen. Dat behoeft geen betoog of zelfs een 
spreadsheet. Ook niet als je KPn heet. De verwachte reddingsboei 
is een kleine baksteen geworden.
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KPN’s verwachte reddingsboei is een kleine baksteen
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