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x

Van: x
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 12:46
Aan: x
Onderwerp: FW: Status contractverlenging T-Mobile

Van: x
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:04 
Aan: x
Onderwerp: RE: Status contractverlenging T-Mobile 
Hopelijk dus ook het Inkomend Toerisme 
Van: x
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 12:52 
Aan: x
Onderwerp: FW: Status contractverlenging T-Mobile 
Sorry, ik was je vergeten toe te voegen. Bij deze de laatste stavaza 
Van: x
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 08:44 
Aan: x 
Onderwerp: FW: Status contractverlenging T-Mobile 
Beste allen, 
Ik heb goed nieuws, gisteren belde T-Mobile dat er een akkoord is om door te gaan voor een samenwerking. De 
geplande zaken m.b.t. het onderzoek kunnen daarmee doorgang vinden. De condities waaronder we mogen 
publiceren worden de komende weken uitgewerkt.  
De directie van T-Mobile stelt dat in ieder geval actieve communicatie met de pers over het onderwerp (ook via 
social media, corporate nieuws) uitgesloten de komende maanden. Ook het aangaan van overeenkomsten met 
gemeenten waarbij er sprake is van een financiële transactie en publicatie voor beleid zijn dit jaar uitgesloten. We 
gaan nog in gesprek om te kijken of kleine casussen voor gemeenten ten behoeve van het onderzoek naar statistiek 
(denk aan kwaliteitsonderzoek) wel kunnen. 
Groeten, 
x

Van: x
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 18:16 
Aan: x 
Onderwerp: Status contractverlenging T-Mobile 
Beste mensen, 
Hierbij wil ik jullie kort informeren over de voortgang m.b.t. de contractverlenging bij T-Mobile. Afgelopen maanden 
is er binnen T-Mobile een discussie gaande of de huidige pilot verlengt kan worden voor 2020 met een jaar. Dit is 
vaker aan de orde geweest maar de discussie wordt nu gevoerd op directieniveau en betreft niet zozeer de 
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businesscase (die inmiddels als positief gezien wordt). Wat speelt, -voor wat ik kan overzien (persoonlijke 
zienswijze)- is de volgende context: 
Door nieuwe wetgeving is de mogelijkheid om T-Mobile te verkopen door Deutsche Telecom aan andere 
buitenlandse partijen lastiger geworden. T-Mobile is zich daarom in 2019 gaan richten op groei en is daarmee de 
tweede operator geworden. Voor 2020 staan er een aantal belangrijke strategische doelen op de agenda naast de 
activering van het 5G netwerk. De focus op deze doelen door de board is zo sterk dat alle risico’s op het gebied van 
PR nu systematisch worden weggestreept. 
T-Mobile heeft door een extern onderzoeksbureau onderzoek laten doen of het pilotproject in het kader van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid (benefit for society) actiever gecommuniceerd kan worden. Daaruit is 
gebleken dat de timing daarvan ongunstig is voor de strategische doelen. Het gedoe rondom wet markt en overheid 
is een extra risico, net als het wegvallen van de dataleveringen van Vodafone aan Mezuro waarmee T-Mobile als 
enige overblijft.
Aanstaande maandag liggen er een aantal opties bij de board voor ter besluitvorming. Ondanks alle inspanningen 
van de afgelopen weken kan ik moeilijk voorspellen wat daar uit komt. Ik verwacht dat we door kunnen gaan met 
het onderzoek, maar dan wel onder striktere condities als het gaat over publicaties. Het kan ook zijn dat we moeten 
stoppen. In ieder geval houd ik er rekening mee dat we niet op verzoeken van gemeenten als Amsterdam, Den Haag, 
provincies en dergelijke kunnen ingaan. Of dat het hele jaar zo blijft is nog niet te zeggen.
Groeten,
x
N.B. T-Mobile bevestigd overigens dat het traject met het AT en een AMVB de risico’s sterk zullen reduceren. Deze 
zijn echter nog niet gereed.


