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Voorwoord
Het Bestuur van Buma/Stemra en het College van Toezicht op de Auteursrechten hebben in
gezamenlijkheid de opdracht geformuleerd voor het Nader Onderzoek Buma Stemra en ook in
gezamenlijkheid de samenstelling van de Commissie bepaald. De leden van de Commissie zijn
erkentelijk voor het vertrouwen dat door beide organisaties aan hen is geschonken.
Het voorliggende rapport is geschreven naar aanleiding van een complexe situatie binnen een
complexe organisatie. Buma/Stemra is gevat tussen gebruikers en rechthebbende makers en uitgevers
en moet binnen een wettelijk kader in een domein met veel verschillende belangen presteren. De
Commissie is verzocht zowel die situatie als de organisatie en de samenhang tussen beide te
onderzoeken.
De Commissie is veel dank verschuldigd aan de (rechts)personen die bereid geweest zijn gehoor te
geven aan haar oproep tot het voeren van een gesprek. De Commissie dankt hen voor de reacties die
zij gaven op de verslagen van de gesprekken en in het wederhoor op eerdere concepten van dit
rapport. Zij waarborgden daarmee de zorgvuldigheid die de Commissie wil betrachten. Zonder hun
informatie en ook de documenten die zij de Commissie ter hand stelden zou dit onderzoek niet
mogelijk geweest zijn.
Gezien het moment van haar instelling begin april en de afronding van het eerste concept op 28 mei,
beschikte de Commissie over relatief weinig tijd. Dat het niettemin mogelijk is gebleken in deze korte
tijd een groot aantal interviews te houden, veel achtergrondinformatie te verwerken en dit rapport te
schrijven, is mede te danken aan de inzet, medewerking en beschikbaarheid van het team van
deskundigen dat de Commissie heeft bijgestaan. De Commissie uit erkentelijkheid daarvoor aan
enal~~111
waarbij de laatste bijzondere dank toekomt
voor zijn redactionele en coördinerende werkzaamheden. De Commissie dankt ook
en
(beiden Phyleon).
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De Commissie dankt Buma/Stemra voor de bereidheid om telkens weer tegemoet te komen aan de
verzoeken van de Commissie om nadere toezending van documenten. Mevrouw
die als
verbinder tussen Buma/Stemra en de Commissie optrad, komt daarvoor in het bijzonder dank toe. De
adviesbureaus Phyleon en PBLQ dankt de Commissie voor de gastvrijheid en administratieve
verzorging.
De Commissie spreekt de hoop uit eraan bijgedragen te hebben dat Buma/Stemra de juiste toon
hervindt.

Den Haag, augustus 2018
Drs. Leo Smits, voorzitter
Prof. rm. dr. Jaap Winter
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Managementsamenvatting
De Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra heeft het functioneren van Buma/Stemra
onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek in opdracht van het College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) waren eerder onderzoek en berichten in de
media waarin gemeld werd dat mogelijk sprake zou zijn van strafbare feiten. De Commissie bestaat uit
drs. L.J.E. (Leo) Smits en prof. Mr. dr. 1W. (Jaap) Winter.
De Commissie concludeert dat geen sprake is van noemenswaardige onregelmatigheden, zoals die, als
mogelijk strafbare feiten, worden genoemd in het advies van NautaDutilh, dat is gebaseerd op
bevindingen van BDO. Het betreft vooruitbetalingen die in de desbetreffende overeenkomst tussen
Buma/Stemra en de leverancier zijn vastgelegd en de verwerking van facturen voor op dat moment nog
niet geheel geleverde diensten. Ook naar aanleiding van andere bevindingen in het onderzoek van BDO
stelt de Commissie vast dat geen noemenswaardige onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Het
gaat hierbij om de verantwoording van kosten in de boekhouding van Buma/Stemra, de verdeling van
in het buitenland geïncasseerde licentierechten, onttrekkingen aan een pensioendepot, de naleving van
de Wet Normering Topinkomens, declaraties van medewerkers alsmede de huur van een kantoorpand
in Den Haag. De Commissie is er niet van overtuigd geraakt dat een forensisch persoonsgericht
onderzoek noodzakelijk was voor het brengen van klaarheid in deze kwesties.
Wel maakt de Commissie zich zorgen over het functioneren van de financiële functie binnen
Buma/Stemra. Na de benoeming van de huidige CEO in juni 2016 is een verwijdering ontstaan tussen
hem en zijn managementteam. Het is de Commissie opgevallen dat alle sleutelfiguren binnen de
financiële functie Buma/Stemra hebben verlaten. Interne kennis is ingeruild voor ingehuurde externe
kennis. Daarbij is het de Commissie duidelijk geworden dat tussen de CEO en verantwoordelijken
binnen de financiele functie een problematische relatie is ontstaan. Volgens de Commissie is mede als
gevolg hiervan sprake van een voor Buma/Stemra bedreigende situatie.
Naar aanleiding van berichten over uitgaven van de CEO heeft de Commissie eerder verzamelde
gegevens daarover onderzocht. Opvallend zijn aanzienlijke aanschaffingen in de sfeer van persoonlijke
ICT-uitrusting. De declaraties zijn steeds voorzien van goedkeuring door de bestuursvoorzitter. Het is
de Commissie niet duidelijk welke normen zijn gehanteerd voor de goedkeuring van declaraties van de
De Commissie heeft vastgesteld dat bij de benoeming van de huldige CEO een serieuze
selectieprocedure is doorlopen. Wel bleek het lastig om te achterhalen hoe zijn indiensttreding in een
eerdere functie in 2007 is verlopen. Een belangrijke reden hiervoor is dat in het personeelsdossier veel
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documenten, zoals de sollicitatiebrief en kopieën van diploma's, ontbreken.
Tenslotte heeft de Commissie de relatie tussen Buma/Stemra en de Stichting Buma Cultuur onderzocht
naar aanleiding van een onverwacht liquiditeitstekort bij Buma Cultuur. Dit ontstond begin 2017 door
een tekort in 2016 bij het Amsterdam Dance Event, een activiteit van Buma Cultuur. De Commissie
meent dat dit financiële probleem begin 2017 goeddeels had kunnen worden opgevangen door de
Stichting Buma Cultuur zelf, gezien de financiële middelen van deze stichting, in combinatie met een
bevoorschotting door Buma/Stemra.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
De onderzoeksopdracht
Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) besloot
op 4 april 2018 tot de instelling van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra (verder:
de Commissie). De Commissie bestaat uit drs. L.J.E. (Leo) Smits (voorzitter) en prof. Mr. dr. J.W.
(Jaap) Winter (lid).
In samenspraak met het Bestuur van Buma/Stemra zijn vier vragen gesteld aan de Commissie. In deze
paragraaf komen ieder van deze vier vragen aan de orde, worden de bevindingen van de Commissie
beschreven en, indien passend, steeds aansluitend de conclusies. De paragraaf wordt afgesloten met
een overzicht van de aanbevelingen die de Commissie bij de behandeling van de vier vragen gedaan
heeft.
De eerste vraag betrof een nadere analyse van de bevindingen van BDO en het advies van NautaDutilh
met een strafrechtelijke beoordeling van deze bevindingen. De in juni 2016 aangetreden Chief
Executive Officer (CEO) van Buma/Stemra liep aan tegen vragen over de jaarrekening en de financiële
verslaglegging die volgens hem onvoldoende beantwoord werden. Ook ontving de CEO een melding van
een medewerker (klokkenluider) over misstanden in de boekhouding. De bestuursvoorzitter en hij
vroegen in december NautaDutilh om advies en op hun verzoek voerde BDO in 2017 een
persoonsgericht forensisch onderzoek uit. BDO kreeg van Buma/Stemra zes terabyte aan data
overgedragen om te onderzoeken. NautaDutilh heeft in een advies een strafrechtelijke beoordeling van
drie in het onderzoek van BDO naar voren gekomen feiten gegeven.
Het onderzoek van BDO was gericht op vooruitbetalingen aan Accenture voor werkzaamheden die voor
Buma/Stemra worden verricht. In het onderzoek kwam ook de verwerking van enkele facturen van de
firma SIS Finance in de administratie aan de orde. Deze facturen hadden betrekking op diensten die op
het moment van verwerken in 2015 nog niet geheel waren geleverd. Het onderzoek van BDO richtte
zich verder op de verantwoording van kosten in de administratie, op onttrekkingen aan een
pensioendepot, op vragen over de bezoldiging van de Directie en over het declaratiegedrag van een
aantal medewerkers, alsmede over de kosten van een gehuurd pand in Den Haag.
Het CvTA heeft de Commissie gevraagd om een nadere analyse van de bevindingen van BDO en van
het advies van NautaDutilh over mogelijke strafbare feiten. Het CvTA heeft de Commissie ook gevraagd
onderzoek te doen naar de IT-organisatie van Buma/Stemra en naar de buitenlandse repartitie. Bij dit
laatste gaat het om gelden uit andere landen die in het jaar van ontvangst tot de te verdelen
geïncasseerde licentierechten worden gerekend, ook al heeft het licentierecht betrekking op voorgaande
jaren.
De tweede vraag aan de Commissie was om de werking van de financiële functie binnen Buma/Stemra
te onderzoeken en na te gaan of deze voldoende robuust is voor de rol van Buma/Stemra als collectieve
beheersorganisatie.
De derde vraag is mede ontstaan naar aanleiding van in 2017 verschenen berichten in de media over
uitgaven van de CEO van Buma/Stemra. De door de CEO gemaakte kosten en zijn declaraties zijn
onderdeel van het nadere onderzoek van de Commissie. Hierbij worden ook de omstandigheden
betrokken waaronder hij in 2007 in dienst is getreden van Buma/Stemra en zijn benoeming in 2016 tot
CEO van Buma/Stemra.

De vierde vraag ten slotte betreft de positie van de Stichting Buma Cultuur. Financiële problemen bij
Amsterdam Dance Event vormen mede aanleiding voor het nadere onderzoek van de Commissie naar
dit onderwerp. In 2017 bleek dat over 2016 sprake was van een verlies van C 450.000,- euro. De
organisatie van Amsterdam Dance Event valt in het werkdomein van de Stichting Buma Cultuur.
Het nadere onderzoek van de Commissie
Vraag 1: Het onderzoek van BDO en het advies van NautaDutilh met een strafrechtelijke beoordeling
van de bevindingen.
De bevindingen van BDO
Verantwoordine van kosten
BDO is nagegaan of Buma/Stemra bij het verantwoorden van kosten heeft toegewerkt naar het voor
kosten toegestane percentage van omzet en repartitie (15 procent). De Commissie heeft vastgesteld
dat alle kosten die minder nauwkeurig zijn te bepalen op vaste grootboekrekeningen verantwoord
worden. Daarbij is niet gebleken dat naar het toegestane kostenpercentage werd toegewerkt.
Het Densioendeoot bit PNO media
Bij PNO Media, een pensioenfonds voor de media en de creatieve sector, berust een depot van
pensioengelden ten behoeve van Buma/Stemra. De suggestie is gedaan dat er naar willekeur uit het
depot middelen naar Buma/Stemra geleid werden in sommige jaren en in andere weer niet. KIPMG
heeft in de jaarrekening 2016 uitgebreid de achtergronden van het depot en de aanwending ervan
beschreven. KPMG bericht niet over willekeurig gebruik. De Commissie heeft een analyse gemaakt van
het depot en de onttrekkingen en komt tot de conclusie dat de onttrekkingen niet onzorgvuldig zijn
gedaan.
Vragen over bezoldiaina en declaraties
Buma/Stemra volgt in haar beloningsbeleid de Wet Normering Topinkomens. In het accountantsverslag
2016 stelde KPMG dat het Bestuur het beleidskader nader moet invullen en een duidelijke richtlijn voor
onkostendeclaraties moet vaststellen. In het advies van NautaDutilh wordt hierop niet ingegaan. De
Commissie onderschrijft de aanbevelingen van de accountant.
Ook over de declaraties van de in het onderzoek van BDO onderzochte medewerkers maakte
NautaDutilh geen opmerkingen. Dat geldt ook voor de Commissie. Wel bevreemdt het de Commissie
dat de declaraties van de CEO in dat onderzoek niet zijn onderzocht, De CEO heeft als verklaring
gegeven dat hij Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. reeds belast had met een onderzoek in verband met
enkele bedreigingen in zijn richting en in dat verband ook zijn declaraties liet onderzoeken. De
Commissie ziet geen verband tussen een onderzoek ten behoeve van de veiligheid van de persoon van
de CEO en een onderzoek naar zijn declaratiegedrag. Het had dan ook voor de hand gelegen het
onderzoek van BDO te gebruiken voor een onderzoek naar zijn declaraties.
Huur en Haaq
Over de huur van het pand dat Buma/Stemra gebruikt in Den Haag maakte NautaDutilh geen
opmerkingen. Ook voor de Commissie is er geen aanleiding geweest op dit onderwerp verder in te
gaan.
De Commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de feitelijke bevindingen van BDO.
Het advies van NautaDutilh

Naar aanleiding van de door BDO onderzochte feiten stelde NautaDutilh een advies op met een
beoordeling van drie mogelijke strafbare feiten. Bij het eerste mogelijk strafbare feit, het opzettelijk
openbaar maken of opzettelijk toelaten van openbaarmaking van een onware staat, balans, winst- en
verliesrekening of toelichting, merkte NautaDutilh zelf al op dat de geconstateerde handelingen
'onvoldoende materieel' zijn. De twee andere mogelijk strafbare feiten hebben betrekking op het plegen
van valsheid in geschrifte of gebruik maken van een vals geschrift en op het medeplegen of uitlokken
daarvan. NautaDutilh adviseerde om hierover het Openbaar Ministerie informeel te polsen en eventueel
aangifte te doen.
NautaDutilh heeft zijn rapport toegelicht in een vergadering van het Bestuur van Buma/Stemra en
daarbij opgemerkt dat er eigenlijk geen reden is om aan te nemen dat in het onderzoek feiten
geconstateerd zijn die voor het Openbaar Ministerie aanleiding zouden zijn voor nader onderzoek. Een
strafrechtelijk vervolg achtte NautaDutilh in de toelichting aan het Bestuur weinig kansrijk.
De Commissie komt tot dezelfde conclusie op grond van een beoordeling van de feiten. Facturen van de
firma SIS Finance zijn in 2015 in de administratie verwerkt. De facturen hadden betrekking op diensten
die toen nog niet volledig waren geleverd. In 2016 zijn hiervoor creditnota's ontvangen. Verder heeft
Accenture een factuur gezonden voor diensten die - eveneens - nog niet waren geleverd. In dit geval
gaat het om de uitvoering van de overeenkomst tussen Accenture en Buma/Stemra en is geen sprake
van uitlokking.
Appreciatie van het advies van NautaDutilh en de bevindingen in het onderzoek van BDO
De Commissie heeft de bevindingen van BDO en het advies van NautaDutilh geanalyseerd. Beide
meent de Commissie dat er geen noemenswaardige onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden. De CEO was van mening dat zijn eerdere vragen niet toereikend waren beantwoord en
dat er sprake was van een melding over misstanden. De Commissie meent dat de antwoorden op de
overziend,

vragen van de CEO over het algemeen passend en juist waren en dat de melding over misstanden
procedureel zwak en inhoudelijk weinig gefundeerd is. Het was daarom niet nodig geweest om opdracht
te geven tot een persoonsgericht forensisch onderzoek. Er had sneller en eenvoudiger klaarheid
gebracht kunnen worden in de zaken die de CEO aan de orde wilde stellen.
De IT-Organisatie
De Commissie heeft de ontwikkeling van de IT-organisatie onderzocht en stelt vast dat het IT-systeem
de afgelopen jaren (ernstig) op de proef is gesteld. De IT-organisatie kampt met een belangrijke legacy
in een snel veranderend IT-landschap en binnen een contaext van ontwikkelingen (zoals de explosieve
toename van aantallen data en distributies) die op ieder systeem een grote impact hebben. Niettemin is
de Commissie gebleken dat de IT-organisatie goed in staat is om op ieder gewenst moment de
financiële positie van Buma/Stemra weer te geven en een balans op te maken. De Commissie kan de
bevindingen van BDO dan ook niet delen, noch de juridische duiding van NautaDutilh onderschrijven die
stelde dat Buma/Stemra niet aan zijn wettelijke verplichtingen zou kunnen voldoen met betrekking tot
het vaststellen van de financiële positie.
De buitenlandse repartitie
De Commissie is gevraagd nader onderzoek te doen naar de buitenlandse repartitie. Bij de buitenlandse
repartitie gaat het om gelden uit het buitenland die in het jaar van ontvangst tot de te verdelen
geïncasseerde licentierechten worden gerekend voor zover de rechthebbenden bekend zijn, ook al heeft
het licentierecht betrekking op voorgaande jaren. Dit is juist in de administratie verwerkt. De
boekingsgang volgt de stappen in de behandeling van buitenlandse repartitie. Een analyse van het

feitelijke proces wijst uit dat de administratieve verwerking en de weergave in de jaarrekening een
zorgvuldige behandeling vertonen in de administratie van Buma/Stemra. Een aanzienlijk bedrag dat uit
het buitenlands is ontvangen, staat per einde boekjaar nog in de boeken omdat dan nog niet duidelijk is
aan wie welke bedragen moeten worden uitgekeerd. Er is niet gebleken dat de tijd die daarmee
gemoeid gaat onnodig lang gemaakt wordt.
Vraag 2: De financiële functie van Buma/Stemra
De Commissie is verzocht het functioneren van de financiële functie binnen Buma/Stemra te
onderzoeken en na te gaan of deze voldoende robuust is voor de rol van Buma/Stemra als collectieve
beheersorganisatie.
Na de benoeming van de huidige CEO is een verwijdering ontstaan tussen de CEO en zijn
managementteam. Voor het ontslag van de COO is , na zijn benoeming, terstond een procedure in gang
is reeds geruime tijd ziekgemeld, evenals OM
gezet. 11111111~
Het is de Commissie
opgevallen dat alle sleutelfiguren binnen de financiële functie Buma/Stemra hebben verlaten. Bij de
feitelijke afwezigheid van een managementteam dat de CEO adviseerde over voorkomende
aangelegenheden is de huidige CEO voornamelijk alleen besturende directeur geworden. Sinds zijn
aantreden als CEO bestaat binnen Buma/Stemra een sterke beweging afscheid te nemen van interne
kennis en het in plaats daarvan betrekken van externe kennis.
Het is de Commissie duidelijk geworden dat dat tussen hem en verantwoordelijken binnen de financiële
functie een problematische relatie is ontstaan. Daarnaast ontbreekt gedegen financieel toezicht vanuit
het Bestuur en is er een mede op aandrang van het CvTA ingestelde auditcommissie, zonder stevige,
inhoudelijke toezichthoudende rol. Zo is de situatie ontstaan van een verzwakte aansturing van de
financiële functie in een wantrouwende, conflictueuze interne omgeving waarin rond de alleen
besturende
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bestaan. Dit vormt voor Buma/Stemra een

bedreigende situatie.
De recente reorganisatie heeft twee belangrijke kenmerken: ten eerste de inrichting van de organisatie
naar gebruikers enerzijds en rechthebbenden anderzijds en ten tweede de decentralisatie van een deel
van de financiële functie in deze beide takken. Deze twee wijzigingen maken het de CEO lastiger om de
financiële functie goed te besturen.
De auditcommissie is gerealiseerd door de commissie bedrijfsvoering ook aan te wijzen als
auditcommissie. De auditcommissie komt viermaal per jaar bijeen. De opdracht tot het onderzoek van
BDO en NautaDutilh is in de auditcommissie niet aan de orde geweest; veel van de zaken die voor
onderzoek zijn aangedragen evenmin. De relatie met de interne auditors is beperkt.
In het Bestuur zijn de makers en de uitgevers vertegenwoordigd. Dit creëert per definitie een
belangenconflict dat de besluitvorming beïnvloedt. De Commissie meent dat met de start van het
onderzoek van BDO en NautaDutilh en vanwege de conclusies die daarin worden getrokken de
bestuurlijke situatie van een inherent belangenconflict is verergerd door groeiend intern wantrouwen en
conflicten.
Directie en Bestuur van Buma/Stemra zijn terughoudend met het inschakelen van de accountant. De
onafhankelijke en deskundige accountant wordt niet geraadpleegd bij onduidelijkheden in de
bedrifsvoering en verslaglegging. Het contact blijft beperkt tot wat in formele zin in de jaarcyclus
passend is. Er is geen contact geweest voorafgaand aan het onderzoek van BDO en het advies van
NautaDutilh.

Het onderzoek van BOO en het advies van NautaDutilh hebben er niet toe geleid dat de jaarrekening
2015 gewijzigd behoefde te worden en evenmin dat de jaarrekening 2016 niet van een goedgekeurde
verklaring voorzien kon worden. KPMG heeft de feiten uit het onderzoek van BDO en NautaDutilh
zorgvuldig onderzocht. De financiële functie heeft daartoe een intensieve relatie met KPMG
onderhouden.
Vraag 3: Declaraties, initiële aanstelling en benoeming van de CEO
De CEO heeft zelf opdracht gegeven aan Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. om zijn declaraties te
onderzoeken. De declaraties zijn steeds voorzien van goedkeuring door de voorzitter van het Bestuur.
De Commissie maakt gebruik van de gegevens die Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. in zijn rapport heeft
opgenomen en stelt vast dat niet duidelijk is welke normen zijn gehanteerd voor de goedkeuring van
declaraties van de CEO. Opvallend zijn aanzienlijke aanschaffingen in de sfeer van de persoonlijke ICTuitrusting en het gebruik van businessclass vliegtickets.
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De Commissie heeft vastgesteld dat in het kader van de benoeming tot CEO een serieuze
selectieprocedure is gevolgd, waarbij de benoemingsadviescommissie met zes personen heeft
gesproken en waarbij er twee assessments zijn gedaan. Toen een van de twee overgebleven
kandidaten zich terugtrok omdat hij niet tegemoet wilde komen aan de procedurevoorwaarden bleef de
huidige CEO als enige kandidaat over. Het profiel omvatte de voorwaarde dat de nieuwe CEO ervaring
zou moeten hebben in het leiden van een vergelijkbare organisatie. Die voorwaarde is verlaten. De
Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat na de benoeming systematisch is gewerkt aan het
wegnemen van de tekorten die in het assessment van Volta, een bureau voor executive search, zijn
gesignaleerd. Wells bekend dat de CEO een van de partners van Volta tot coach heeft gekozen.

Vraag 4: De stichting Buma Cultuur en haar relatie tot Buma/Stemra
Het Amsterdam Dance Event is de belangrijkste activiteit van Buma Cultuur. De Commissie is van
oordeel dat de financiële administratie van Amsterdam Dance Event zwakke plekken vertoonde,
waardoor er over 2016 een onverwacht tekort van 450.000 euro kon ontstaan. Het acute

liquiditeitstekort van begin 2017 had, gezien de financiële middelen van deze stichting, echter
goeddeels opgevangen kunnen worden door Buma Cultuur zelf, in combinatie met de dotatie van Buma.
Maar aan dit financiële probleem ligt de administratieve ontvlechting uit 2016 ten grondslag, waardoor
een onvoorziene situatie die vroeger soepel opgevangen was in de rekening-courantverhouding met
Buma/Stemra, nu onnodig een probleem werd.
De betrokkenheid van Buma/Stemra bij Buma Cultuur is van zodanige aard dat het voor de Commissie
moeilijk te duiden is waarom Bestuur en Directie van Buma/Stemra van mening zijn dat Buma Cultuur
geen groepsmaatschappij van Vereniging Buma is als bedoeld in art. 2: 24b BW, waarvan Buma/Stemra
de financiële gegeven in haar jaarrekening moet consolideren omdat Buma/Stemra over Buma Cultuur
een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of over Buma Cultuur de centrale leiding heeft.
De rol van het Bestuur
Bij het onderzoek naar de vier vragen komt steeds op verschillende manieren de rol van het Bestuur
aan de orde. De Commissie ziet dat wetgeving ertoe leidt dat bij de inrichting van het toezicht
uiteenlopende belangen bijeen geplaatst zijn. Er zijn soms tegenstellingen tussen makers en uitgevers.
Die tegenstellingen manifesteren zich in het Bestuur zelf en hebben invloed op het functioneren ervan.
De Commissie meent dat deze tegenstellingen ook hun weerslag hebben in de organisatie. Bovendien
wordt door de organisatie bij het doen van voorstellen geanticipeerd op die tegenstellingen. De positie
die gekozen wordt, zowel binnen het Bestuur als in de organisatie, is soms eerder bepaald door die
tegenstellingen dan door een inhoudelijke opvatting over voorstellen of gebeurtenissen. De Commissie
meent dat gezien te hebben bij het tekortschieten van financieel toezicht, maar ook bij de verstrekking
van de opdracht tot het persoonsgericht forensisch onderzoek. Zelfs bij de benoeming van de CEO
benoeming zag de Commissie dat er gesproken werd over een leider die de belangen van de makers
behartigt of iemand die meer op de hand van de uitgevers is. De uit de wetgeving voortvloeiende
tegenstelling noopt tot governance die mitigerend werkt op die tegenstelling en dat geldt ook voor de
leiding van de organisatie. Tekorten die de Commissie gezien heeft, zijn te herleiden tot een te gering
inzicht in de effecten van deze tegenstelling en een te bescheiden beleid en uitvoering gericht op het
tegengaan ervan.
Aanbevelingen
In artikel 1.2. van het Instellingsbesluit staat dat de Commissie onafhankelijk onderzoek zal doen naar
het functioneren van de Vereniging Buma, de Stichting Stemra en de hieraan gelieerde Stichting Buma
Cultuur, en dat d Commissie zo mogelijk aanbevelingen zal doen tot verbetering van het functioneren.
In het rapport zijn, indien dat passend was, bij de behandeling van de voer vragen aanbevelingen
opgenomen. Deze zijn hieronder bijeen gebracht.

Vraag 1: Het onderzoek van BDO en het advies van NautaDutilh met een strafrechtelijke beoordeling
van de bevindingen.
De Commissie doet bij de behandeling van deze vraag geen aanbevelingen.

Vraag 2: De financiële functie van Buma/Stemra.
In navolging van KPMG beveelt de Commissie het Bestuur aan het beleidskader ten aanzien van de
kosten ten laste van de kostenplaats 'directie' nader in te vullen en een duidelijke richtlijn voor

onkostendeclaraties ten behoeve van de Directie vast te stellen. Daarbij ware acht te slaan op de
richtlijnen en het toepassingsbereik die daarvoor door VOICE gegeven worden.
Teneinde een juist beeld van de kosten per licentiecategorie te kunnen verkrijgen, beveelt de
Commissie aan een stelsel van

activity based costing

toe te passen, opdat Buma/Stemra de

verantwoording en beheersing niet slechts op een arbitrair bepaalde kostenverdeling baseert, zoals nu
het geval is in de verdeling van kosten tussen de rechtspersonen Vereniging Buma en stichting Stemra.
De Commissie beveelt aan naast de CEO een statutaire CFO te plaatsen die rechtstreeks toegang heeft
tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient erop toe te zien dat de relevante argumenten en
zienswijzen rond belangrijke besluitvorming expliciet worden besproken.
De Commissie acht het nodig dat de Raad van Toezicht actief betrokken is bij het financieel beheer van
Buma/Stemra door een auditcommissie in te stellen van onafhankelijke deskundigen die in directe
verbinding staan met de interne auditors van Buma/Stemra.
De Commissie beveelt aan de gevolgen van de reorganisatie van 2017 in kaart te brengen, waarbij de
corporate financiële functie en de accountant nadrukkelijk moeten worden betrokken. Door de recente
decentralisatie van de financiële functie verdient het aanbeveling de centrale functionele sturing te
versterken, opdat de leiding van Buma/Stemra te allen tijde inzicht heeft in en heeft grip op de
decentrale uitvoering. Dit geldt eveneens voor de juridische functie. De Commissie beveelt aan de
aangebrachte splitsing in functies te heroverwegen, althans nadrukkelijk maatregelen te nemen die de
integrale verantwoordelijkheid voor met name het financiële beheer en de verantwoording te herstellen.
Buma/Stemra maakt momenteel gebruik van ingehuurde deskundigen. De Commissie dringt erop aan
de ingezette versterking van de financiële functie voort te zetten, vacatures te vervullen, de nieuwe
medewerkers in te werken op deze functies en de inzet van ingehuurde medewerkers behoedzaam te
verminderen.
De Commissie beveelt aan fiscale aangelegenheden voortvarend aan te pakken en zo snel mogelijk tot
afspraken te komen met de Belastingdienst over de vennootschapsbelasting.
Om de risico's zoveel mogelijk te beperken is het internationaal gebruikelijk van dienstverlenende
organisaties te verlangen periodiek een zogenaamde ISA3402 verklaring te overleggen. Met deze
verklaring toont de dienstverlener aan dat het beheer en de verantwoording in orde is, en geeft een
onafhankelijke deskundige daar zijn oordeel over. De Commissie beveelt Buma/Stemra aan voortaan
dergelijke verklaringen van externe dienstverleners te verlangen.
De Commissie beveelt aan te komen tot een herijking van de bestaande procedures ter bevordering van
de naleving van (verslagleggings)regels en de inbedding daarvan in de organisatie door middel van een
periodieke verantwoording over de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersing van
processen ten behoeve van professionele rechthebbenden en de beoordeling daarvan door een
onafhankelijk deskundige.
De Commissie is van oordeel dat met de prioriteiten van de CIO een goede weg is ingeslagen en meent
dat de ontlasting van het systeem van groot belang is, evenals de inrichting van een ledenportal en
aanpassingen

in

lijn met

de Algemene

Verordening

Gegevensbescherming

(AVG) en overige

securitymaatregelen. De Commissie beveelt aan op de thans ingeslagen weg voort te gaan.

De Commissie beveelt aan te verkennen hoe de informatievoorziening in de richting van het CvTA is te
verbeteren. De Commissie pleit ervoor onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verbetering van
het instrumentarium waarover het CvTA kan beschikken teneinde effectief toezicht te houden.

Vraag 3: Declaraties, initiële aanstelling en benoeming van de CEO.
De Commissie beveelt aan te bepalen welke documenten vereist worden in het personeelsdossier en te
toetsen of deze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Bepaald dient te worden voor welke medewerkers een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) noodzakelijk is.
Aanbevelingen met betrekking tot declaraties zijn onder de vorige vraag gegeven.

Vraag 4: De stichting Buma Cultuur en haar relatie tot Buma/Stemra.
De Commissie beveelt aan nader te bestuderen of Buma Cultuur een groepsmaatschappij van de
Vereniging Buma is, als bedoeld in art. 2: 24b BW, waarvan Buma de financiële gegevens in haar
jaarrekening moet consolideren. Het beheer en de verantwoording ware in lijn te brengen met de
bestuurlijke bemoeienis.
Vooruitlopend op het bovenstaande beveelt de Commissie aan de toekenning van dotaties en de
financiële planning van activiteiten van Buma Cultuur op elkaar af te stemmen.

Inleiding en achtergrond

Deze inleiding beschrijft achtereenvolgens de taken, organisatie, financiering en wettelijke inkadering
van Buma/Stemra (1), de achtergrond bij en de aanleiding tot het Nader Onderzoek (2) en de
onderzoeksvragen en opzet van dit rapport (3).

1. Buma/Stemra: taken, organisatie, financiering en wettelijk kader
Primair proces
Buma/Stemra heeft primair tot taak auteursrechtgelden te incasseren bij muziekgebruikers en deze
vervolgens te verdelen onder de rechthebbenden die zich bij de organisatie hebben aangesloten:
componisten, tekstschrijvers en uitgevers. De vereniging Buma doet dit voor wat betreft het
openbaarmakingsrecht en de Stichting Stemra voor wat betreft het reproductierecht'. Buma en
Stemra stellen zich volgens de statuten (art. 3) beiden ten doel
'[...] zowel de materiële als de immateriële belangen van auteurs en hun rechtverkrijgenden,
uitgevers en uitgeversbedrijven te bevorderen, zonder winstoogmerk voor zichzelf.'2
Binnen het primair proces verloopt aan de 'ingaande'kant de inning van gelden op grond van licenties
die Buma/Stemra verleent aan muziekgebruikers. Deze gebruikers vallen, voor wat betreft Buma,
uiteen in de categorieën Radio- en televisiestations, Horeca en werkruimtes, Live-evenementen (incl,
cafés en bioscopen), Online en Buitenland. Voor het door Stemra beheerde mechanische
reproductierecht gaat het om reproducenten van muziek zoals platenmaatschappijen. De opbrengsten
van licentierechten van Buma/Stemra bedroegen in 2016 ca. C 205 miljoen (waarvan € 171 miljoen
voor Buma en C 34 miljoen voor Stemra).
De distributie (of repartitie) van de geïnde gelden aan rechthebbenden aan de 'uitgaande' kant krijgt
vorm in de bestuursbesluiten, het Exploitatiereglement en het Repartitiereglement. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën rechthebbenden, waaronder Componisten,
Bewerkers, Tekstdichters, Tekstbewerkers, Uitgevers en Catalogusvertegenwoordigers of hun erven of
andere rechtsopvolgers. Deze rechthebbenden geven middels een exploitatiecontract de
exploitatierechten van hun werk — die zij hebben op grond van de Auteurswet — In beheer bij
Buma/Stemra. De uitkering aan rechthebbenden bedroeg in 2016 ca. C 191 miljoen (waarvan C 159
miljoen vanuit Buma en € 32 miljoen vanuit Stemra)4.
KPMG heeft in 2013 dit primair proces geanalyseerd en typeert de complexiteit hiervan in de volgende
termen:
`De processen van incasso en repartitie zijn complex, maar niet moeilijk. In essentie ontvangt
men geld voor muziekgebruik en alle gelden worden — na aftrek van de exploitatiekosten — ook
voor distributie beschikbaar gesteld. De complexiteit van de processen schuilt in de
interpretaties die gemaakt moeten worden ten aanzien van te plegen inspanningen om tot
incassering van gelden over te gaan. In essentie een vraagstuk over efficiënt gebruik van de
beschikbare mensen en middelen en de uitvoering van bestuurs- en directiebesluiten over de
verdeling van de ontvangen gelden naar de verschillende (groepen van) rechthebbenden.'s
Door de herverdeling die plaatsvindt binnen Buma/Stemra op grond van bestuurlijke afspraken of
historische verhoudingen bestaat er geen 1-op-1 verhouding tussen de incasso en de repartitie. Men
zou kunnen zeggen dat Buma/Stemra fungeert als een tussenstation binnen een proces dat de vorm

1
Buma/Stemra (httos://www.bumastemra.n1/) vertegenwoordigt niet de makers van de muziek zelf (artiesten,
sessiemuzikanten en producenten): dat is de taak van de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) (www.sena.n1).
Buma/Stemra beschermt het auteursrecht, Sena het naburig recht.
2 Buma 2016, p.4 en Stemra 2016, p. 4.
3 Buma/Stemra 20171, pp, 10-13.
4 Buma/Stemra 20171, pp. 10-13.
5 KPMG 2013, p, 6,
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heeft van een 'diabolo': de organisatie krijgt aan de ene kant van het proces op grond van bepaalde
regels gelden binnen, die aan de andere kant van het proces weer uitgaan op grond van andere regels.
Dit primair proces heeft ook zijn weerslag op de inrichting van de organisatie, met name op het gebied
van Finance (beheersing van geldstromen) en IT (systeeminrichting met veel maatwerk).
Eind 2016 telde de Vereniging Buma 26.592 leden (waaronder meer dan 24.000 componisten en
auteurs en een kleine 1.300 uitgevers) en de Stichting Stemra 25.234 aangeslotenen (waaronder meer
dan 23.000 auteurs en componisten en eveneens een kleine 1.300 uitgevers)6.
Externe dienstverleners
Om het muziekgebruik enerzijds en de hoogte van de uitkering aan rechthebbenden anderzijds te
kunnen bepalen werkt Buma/Stemra structureel samen met een aantal externe partners. Het gebruik
in werkruimtes wordt bijvoorbeeld geregistreerd binnen het Service Centrum Auteurs- en Naburige
Rechten (SCAN)7, een samenwerkingsverband tussen Buma/Stemra, Sena en Videma, de
licentieverstrekker voor zakelijk tv-gebruik. Het muziekgebruik van radio- en televisiestations wordt in
kaart gebracht door middel van 'fingerprinting'-techniek, waarbij het gebruik automatisch door
software wordt geregistreerd. Op grond van deze gegevens wordt vervolgens de vergoeding aan
rechthebbenden bepaald. Buma/Stemra maakt hiervoor gebruik van een externe partij genaamd
Soundaware. De handmatige controle van de uitkeringen die niet op deze manier kunnen worden
bepaald, is eveneens uitbesteed aan een externe dienstverlener, Accenture, met wie Buma/Stemra
sinds 2007 een contract heeft voor enerzijds deze dienstverlening rondom fingerprinting (BPO) en
anderzijds de levering van IT-diensten (ERP). Via Accenture is het BPO-gedeelte belegd in India, terwijl
het ERP-gedeelte door Accenture binnenshuis bij Buma/Stemra wordt uitgevoerd op de IT-afdeling.
Sinds 2015 heeft Buma/Stemra daarnaast zijn database met muziekwerken ondergebracht bij
Enterprise
(ICE)8, een Europees samenwerkingsverband van
International Copyright
rechtenbeheerorganisaties. Deze organisatie verzorgt voor Buma/Stemra de verwerking van zowel
nationaal als internationaal online gebruik van muziekrechten die door Buma/Stemra worden beheerd
— een vorm van muziekgebruik die de laatste jaren sterk is toegenomen. Naast het beheer van deze
rechtendatabase, monitort ICE in samenwerking met Network of Music Partners (NMP)9 ook het online
muziekgebruik op dezelfde manier als Soundaware dat doet voor andere gebruikerscategorieën.
Hierbij verzorgt NMP op grond van deze onlinetak van ICE de distributie aan rechthebbenden.
Voor wat betreft de gebruikerscategorie buitenland heeft Buma/Stemra zogenaamde
wederkerigheidsovereenkomsten afgesloten met een aantal buitenlandse zusterorganisaties. Op
grond van deze samenwerking krijgt Buma/Stemra informatie aangeleverd over het gebruik van
Nederlandse muziek in het buitenland en levert Buma/Stemra zelf deze informatie aan over het
gebruik van buitenlandse muziek in Nederland. Buma/Stemra is daarnaast lid van de Europese
organisatie van sociétés van auteurs- en componisten GESAC (Groupement européen des sociétés
d'outeurs et compositeurs)1° en van de Internationale confederatie van auteurs en
°SAC
(Confédération internationale des sociétés d'auteurs et
componistenorganisaties
compositeurs)11, die ook een faciliterende rol kunnen spelen bij het opsporen van buitenlandse
rechthebbenden.

Buma/Stemra 20171, pp. 4-5.
httpsl/www.mlinlicentiemli
2 httpl/www tceservices.comi
9 http://www nmp.eui
10 http://www.authorsocieties.eui
11 http://www.cisac.orki
6

7
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Sociaal-culturele activiteiten
Naast het primair proces onderneemt Buma/Stemra, net als veel andere beheersorganisaties, een
aantal sociaal-culturele nevenactiviteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit het Fonds voor
Sociale en Culturele Doeleinden (SoCufonds), dat onderdeel is van Buma/Stemra". Dit fonds heeft een
historische achtergrond. In 1935 is in CISAC-verband afgesproken dat CBO's maximaal 10% op de
incasso mogen inhouden ter financiering van sociaal-culturele activiteiten in het belang van
rechthebbenden. Deze afspraak is opgenomen in de statuten van de Vereniging Buma en maakt tevens
onderdeel uit van de wederkerigheidsovereenkomsten tussen Buma/Stemra en buitenlandse
zusterorganisaties. Mede onder druk van partners in de Angelsaksische wereld — waar dit verschijnsel
onbekend is, maar wel invloed heeft op de hoogte van de uitkering aan rechthebbenden — is dit
percentage bij Buma de afgelopen jaren stabiel op 8%, en is de verwachting dat dit nog verder zal dalen
in de toekomst.
De aldus ingehouden gelden worden gestort in het SoCufonds van Buma/Stemra. Dit Fonds besteedde
in 2016 een kleine C 12 miljoen aan, hoofdzakelijk, de volgende activiteiten en instellingen':
•

•

•

•

Oudedagsvoorzieningen voor muziekauteurs en -uitgevers
Het gaat hierbij om een pensioenvoorziening voor bij Buma/Stemra aangesloten auteurs en
uitgevers die, wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, financieel ondersteund worden
bij hun pensioenopbouw. In 2016 werd vanuit het SoCufonds C 5,4 miljoen aan dit doel
besteed.
Stichting Buma Cultuur
Deze stichting, vroeger bekend onder de naam Conamus, heeft tot taak het Nederlandse
muziekauteursrecht te ondersteunen en promoten en het aandeel Nederlandse muziek op de
Nederlandse en buitenlandse markt te vergroten". Dit doel realiseert zij onder meer door het
organiseren van evenementen als Eurosonic Noorderslag en door het uitreiken van Buma
Awards aan succesvolle musici. Buma Cultuur is tevens verantwoordelijk voor het Amsterdam
Dance Event (ADE) via een afzonderlijke stichting. In 2016 ontving Buma Cultuur een kleine €
4 miljoen vanuit het SoCufonds van moederorganisatie Buma/Stemra.
Toeslag Ernstig
Dit betreft een financiële ondersteuning voor rechthebbenden in de categorie Ernstige
muziek". De bijdrage vanuit het SoCufonds was in 2016 C 2,2 miljoen.
Stichting Sociaal Fonds Buma
Dit fonds ondersteunt aangesloten muziekauteurs die in financiële nood zitten. Het SoCufonds
droeg in 2016 C 1,2 miljoen bij aan deze Stichting.

Organisatie
De dagelijkse leiding van Buma/Stemra is in handen van de directie, die momenteel bestaat uit een
statutair directeur of CEO
en twee titulair directeuren: een CFO
op interimbasis) en een General Counsel
tijde
van
het
onderzoek
feitelijk
al~
ten
maar
"ill111.1.1111.0~11~1.1..
Sinds de invoering van een nieuwe
organisatiestructuur in 2017 is Buma/Stemra onderverdeeld in een onderdeel Gebruikers/Licenties en
een onderdeel Rechthebbenden/Processen". Buma/Stemra telt momenteel ca. 160 medewerkers,
waaronder een aantal interne en externe medewerkers van onder meer Accenture (zie boven) en

ale~

41111~

12 Het sociaal-cultureel beleid van Buma/Stemra is beschreven in CvTA 2010. Een overzicht van de achtergronden bij deze
activiteiten Is te vinden in Witbraad 2007, pp. 489-505.
13 Zie Buma/Stemra 20171, pp. 52-53. Hier worden alleen de voornaamste onttrekkingen genoemd en niet de toevoegingen,
waardoor het totaal van deze posten het eindresultaat van 12 miljoen overstijgt.
14
Zie ook www burnacultuur nl,
15
16

Deze categorie omvat onder meer carillonmuziek, kamermuziek, kerkelijke muziek en harmonie- en fanfaremuziek.
Zie bijlage 4 voor een organogram van Buma/Stemra.
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financieel dienstverlener SIS Finance. Eind 2017 is de organisatie verhuisd naar een nieuw pand in
Hoofddorp.
liet Bestuur van Buma/Stemra staat sinds 2011 onder leiding van een onafhankelijk voorzitterellis

awn telt 12 leden, waarvan 8 auteurs en 4 uitgevers. Taak van het Bestuur is het besturen van
Buma/Stemra, het houden van toezicht op de Directie en het behartigen van de belangen van de
aangesloten leden. Daarbij moet de verdeling tussen auteurs en uitgevers een evenredige
vertegenwoordiging van de verschillende belangen borgen. Naast het Bestuur kent Buma/Stemra een
viertal bestuurscommissies, waarin zowel leden tilt het Bestuur als de Directie zitting hebben: de
commissie Audit, de commissie Governance, de commissie Beleggingen en de commissie
Bedrijfsvoering". Overigens wordt in 2018 naar verwachting een nieuw governancemodel ingevoerd,
waarbij de rol van het Bestuur wordt overgenomen door een Raad van Toezicht.
De leden van Buma/Stemra zijn vertegenwoordigd in een Ledenraad. Deze bestaat net als het Bestuur
uit 12 leden en kent dezelfde verdeling tussen auteurs (8 leden) en uitgevers (4). De Ledenraad heeft
tot taak het Bestuur te adviseren en de besluitvorming op de Ledenvergadering voor te bereiden.
De Vereniging Buma en de Stichting Stemra delen Bestuur, Directie, Ledenraad en werkorganisatie met
elkaar. Beide organisaties leggen afzonderlijk, maar gelijktijdig verantwoording af in hetzelfde
jaarverslag. Overigens is het idee geopperd om Buma en Stemra in de nabije toekomst volledig te laten
fuseren.
Financiering
Volgens de statuten (art. 5)18 bestaan de geldmiddelen van Buma en Stemra — los van een eventueel
bij oprichting afgezonderd bedrag, schenkingen, erfstellingen en andere baten — uit ontvangen
betalingen voor diensten, contributies of bijdragen en entreegelden, en opbrengsten uit vermogen.
De belangrijkste bron van inkomsten vormen de rechtenopbrengsten uit de incasso onder gebruikers.
Buma/Stemra heeft de mogelijkheid om deze opbrengsten tot een maximum van 15% te gebruiken
om de beheerskosten van de organisatie te dekken. De rechtenopbrengsten zoals gerapporteerd in
het jaarverslag 2016 bedragen, zoals boven vermeld, grofweg C 205 miljoen, waarvan C 171 miljoen
voor Buma en C 34 miljoen voor Stemra. De administratlevergoeding die in rekening wordt gebracht
op het moment van distributie, bedroeg in 2016 in totaal ongeveer € 7,2 miljoen, waarvan een kleine
€3,2 miljoen voor Buma en iets minder dan €4 miljoen voor Stemra.
De opbrengsten uit beleggingen, ten slotte, vormen een belangrijke bron van inkomsten voor
Buma/Stemra. In het primaire proces van Buma/Stemra zit tussen het moment van inning en dat van
distributie vaak een aanzienlijke periode. Dit tijdpad naar de uitkering aan rechthebbenden heeft
verschillende administratieve, technische, organisatorische en historische redenen. Het
beleggingsbeleid is al in de beginperiode van Buma ontstaan door de opzet van het systeem van
incasso en repartitie op jaarbasis", maar geldt ook nu nog. Zo wordt in licenties vaak van tevoren een
grote hoeveelheid muziekgebruik afgerekend voordat dit gebruik daadwerkelijk plaatsvindt. Ook kan
het operationeel praktischer zijn om op één vast moment uit te keren in plaats van op meerdere
momenten. Daarnaast kan het moeilijk zijn rechthebbenden te identificeren, kunnen er conflicten
ontstaan over de uitkering en is Buma/Stemra afhankelijk van informatievoorziening door
zusterorganisaties over muziekgebruik in het buitenland. Door deze gang van zaken beheert
Buma/Stemra continu een grote hoeveelheid geld. In het verleden is besloten om deze onuitgekeerde
rechtengeiden te beleggen en het resultaat uit deze beleggingen te gebruiken om de operationele
Zie voor de taken en samenstellingen van deze commissies Buma/Stemra 2017d.

Buma 2016, pp. 4-5 en Stemra 2016, pp. 4-5.
Witbraad 2007, p. 85.
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kosten van Buma/Stemra (deels) mee af te dekken. Dit gebeurt middels de aparte Stichting Buma
Beleggingsfonds (BBF)20, terwijl het beleggingsbeleid en het toezicht is belegd bij de
bestuurscommissie Beleggingen. De opbrengsten uit beleggingen bedroegen in 2016 ca. C 8,4
miljoenn.
Wettelijk kader
Buma en Stemra behoren tot de zogenaamde Collectieve Beheersorganisaties (CBO's). Er bestaan een
kleine 20 CBO's (waaronder Sena, de Stichting Reprorecht, de Stichting Thuiskopie, Pictoright, etc.),
waarvan Buma/Stemra de grootste is22. Volgens de wettelijke definitie is een collectieve
beheersorganisatie
elke organisatie die in Nederland gevestigd is en die bij wet of door middel van overdracht,
licentieverlening of een andere overeenkomst door meer don één rechthebbende is gemachtigd
met als hoofddoel auteursrecht of naburige rechten te beheren ten behoeve van één of meer
van hen, in het gezamenlijk belang van deze rechthebbenden en die onder zeggenschap staat
van zijn leden of is ingericht zonder winstoogmerk23.
Buma/Stemra heeft geen wettelijk monopolie in de strikte zin van het woord op de inning en verdeling
van gelden. De Minister (van Justitie) heeft echter alleen aan Buma een vergunning verleend om
muziekauteurs te vertegenwoordigen, waardoor de vereniging beschikt over een wettelijk monopolie
op basis van een vergunning'. Overigens is het sinds de introductie van het zogenaamde 'flexibel
beheer' in 2014 wel mogelijk voor rechthebbenden om een gedeelte van hun rechten niet door
Buma/Stemra, maar op andere wijze te laten beheren; van deze — veelal onbekende — optie wordt
echter nog weinig gebruik gemaakes.
Het wettelijk kader van Buma/Stemra is in de eerste plaats de Wet toezicht en geschillenbeslechting
collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Wet Toezicht of Wtcbo)", die mede is
vormgegeven door de Europese Richtlijn 2014/26/EU. Zoals de naam aangeeft, organiseert deze wet
primair het toezicht op de organisatie. Dit is belegd bij het College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA of College). Dit orgaan valt onder de
bevoegdheid van de Minister van Justitie. Het bestaat uit drie Collegeleden, wordt ondersteund door
een staf van 3,5 FTE en beschikt over een budget van C 655.000, dat ten laste komt van de begroting
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid27.
De gebieden waarop het College toezicht houdt, worden opgesomd en gedefinieerd in art. 2a-2r van
de Wet Toezicht. Hoofdlijn Is het toezicht op de (financiële) administratie van CBO's en op de
rechtmatige, tijdige en efficiënte verdeling van auteursrechtgelden onder rechthebbenden. De
resultaten van het toezicht worden jaarlijks gepubliceerd in een rapport ('Toezicht op Collectief
Beheer') en aangeboden aan de Minister. Het CvTA valt onder de 'Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen', die een aantal, voornamelijk formele, voorschriften bevat voor dit type
overheidsorgaan28. Tot de bevoegdheden en sanctiemiddelen van het College behoren onder meer het

27 De Stichting Stemra Beleggingsfonds (SBF) heeft haar portefeuille in 2012 liquide gemaakt en heeft geen actieve
beleggingen.
21 Buma/Stemra 20171, pp. 10 en 12.
22 Voor meer informatie over CBO's zij verwezen naar het jaarverslag van het CvTA (CvTA 2017g, pp. 17-23).
23 Wet van 6 maart 2003, art. ic.
24 CvTA 2017g, p. 111.
24 Zie hiervoor 5E0 2015.
26 Wet van 6 maart 2003.
27 Cijfers 2016; zie CvTA 2017g, p. 14.
22 Wet van 2 november 2006.
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opleggen van een accountantsonderzoek naar de boekhouding van een CBO, het geven van advies, het
geven van een (bindende) aanwijzing en het opleggen van een boete of een dwangsom.
Naast de rol, taken en bevoegdheden van het College bevat de Wet Toezicht ook een aantal
voorschriften voor CBO's, bijvoorbeeld rondom licentieverlening, informatievoorziening aan
rechthebbenden, lidmaatschap, ledenvergadering, toezicht en beheerskosten. Laatstgenoemde
kosten worden alleen in algemene zin gedefinieerd in de Wet Toezicht (art. 2h, lid 3 en 4). Bij de
wijziging van de Wet Toezicht in 2016 naar aanleiding van de bovengenoemde Europese richtlijn', is
een precieze drempel gegeven voor de beheerskosten In het 'Besluit ultvoering Wet toezicht'''. Op
grond van dit Besluit mogen de beheerskosten in een jaar niet meer bedragen dan:
1. 15% van de in dat jaar geïnde auteursrechtgelden
2. 15% van de in dat jaar uitgekeerde a uteursrechtgelden
3. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de beheerskosten de consumentenprijsindex overstijgt
Het gaat hierbij om een comply-or-explain-regel: bij overschrijding is de betreffende CBO uitleg
verschuldigd. Deze drievoudige drempel maakt tevens onderscheid tussen de beheerskosten en de
'andere inhoudingen'. In dit laatste geval gaat het om inhoudingen voor sociale, culturele en
educatieve doeleinden". Overigens is het de bedoeling van de Minister en het CyTA om deze 15%drempel de komende jaren te vervangen door een benchmark-systeem dat beter in staat is rekening
te houden met verschillen tussen CBO's32.
Naast de Wet Toezicht zijn er nog enkele andere (branche)regelingen van toepassing op Buma/Stemra.
Het gaat daarbij in eerste instantie om de 'Richtlijnen goed bestuur en integriteit' van
brancheorganisatie Voice". Deze zijn tot stand gekomen in overleg met het CvTA en bevatten onder
meer regels over het bestuurs- en toezichtmodel; belangenverstrengeling en aanbesteding;
nevenfuncties; informatie; aannemen en geven van geschenken; en uitgaven en kostendeclaraties.
Daarnaast onderschrijft Buma/Stemra de principes van de Governance Code Cultuur", en past deze
toe waar mogelijk binnen het gekozen bestuursmodel.
Een andere regeling die — mede naar aanleiding van de commotie rondom de salarissen van
directieleden van Buma/Stemra — in 2013 van toepassing Is geworden op de organisatie, is de Wet
Normering Topinkomens (WNW'. Deze wet stelt een maximum aan de bezoldiging van
topfunctionarissen van Buma/Stemra, dat gelijk is aan een ministerssalaris. Bij de invoering van deze
wet is een overgangsregeling afgesproken waarbij inkomens die deze grens overschrijden, gefaseerd
worden afgebouwd. Ook onkostenvergoedingen, declaraties en kosten onder de werkkostenregeling
— voor zover die fiscaal gezien een verhogend effect hebben op het salaris — vallen onder de WNT.
Tenslotte kent Buma/Stemra zelf een aantal interne regelingen. Naast zaken als statuten'en bestuursen directiereglementen" gaat het dan onder meer om een gedragscode'', een handboek voor

Wet van 14 november 2016.
Besluit van 25 juni 2013 (zoals geldend sinds 21-12-2016).
31 Dit blijkt uit de Nota van toelichting bij het Besluit van 12 december 2016.
32 Dit blijkt eveneens uit de Nota van toelichting die wordt vermeld in de voorgaande voetnoot.
33 Voice 2013; zie hiervoor ook httPs://www.voice-info.nl/Tpezicht/Goed-en-inteeer-bestuur.
34 Zie https://www.govemancecodecultuur,n1/.
36 Wet van 15 november 2012.
Buma 2016 en Stemra 2016.
32 Als vervat in de Reglementen en gedragscode bestuurlijke structuur Buma/Stemra (Buma/Stemra 2017e, pp. 1-14),
38 Eveneens vervat In de Reglementen en gedragscode bestuurlijke structuur Burna/Sternra (Buma/Stemra 2017e, pp. 21-26).
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werknemers inclusief onkosten- en declaratierichtlijnen", richtlijnen voor buitenlandse dienstreizen°
en een klokkenluidersprocedure".
Maatschappelijke positie
Zoals blijkt uit voorgaande schets op hoofdlijnen is Buma/Stemra — in tegenstelling tot hetgeen vaak
wordt gedacht — een complexe organisatie om verschillende redenen, waaronder de volgende:
•

•

•

•

•

•
•

Buma/Stemra is het middelpunt van een aantal complexe geldstromen tussen inning en
distributie. Hoewel Buma/Stemra als collectieve beheersorganisatie het mogelijk maakt deze
processen te optimaliseren in het belang van zowel muziekgebruikers als rechthebbenden, is
dit een moeilijke positie. Aan de gebruikerskant kan Buma/Stemra (negatief) worden ervaren
als een soort incassobureau of belastingkantoor, terwijl aan de rechthebbendenkant vaak het
zicht ontbreekt op de te ontvangen rechten en de beheerskosten die daarvoor moeten worden
gemaakt, waardoor Buma/Stemra kan overkomen als een 'black box'.
Het huidige governancemodel van een toezichthoudend Bestuur institutionaliseert het
potentiele belangenconflict tussen auteurs en uitgevers, en kan zodoende een krachtig en
eendrachtig optreden van het Bestuur vanuit een gemeenschappelijk belang in de weg staan.
Deze opzet heeft historische wortels en is inherent aan de organisatie in zijn huidige vorm. Het
in 2018 in te voeren governancemodel brengt hierin geen fundamentele verandering aan.
Buma/Stemra is een organisatie die, zoals treffend is opgemerkt door KPMG", op collectieve
wijze de rechten van individuele rechthebbenden beheert. Deze inherente tegenstelling
tussen collectief en individueel belang kan een bron zijn van conflict tussen Buma/Stemra en
individuele rechthebbenden. Dit kan ook een rol spelen bij de sociaal-culturele activiteiten van
Buma/Stemra, die worden gefinancierd door rechthebbenden, maar waarvan de meerwaarde
voor diezelfde rechthebbenden niet altijd duidelijk is.
Buma/Stemra balanceert als CBD tussen de publieke en private sector. Hierdoor is de
organisatie gebonden aan wettelijke normen en ligt zij onder een vergrootglas bij de
aangesiotenen, de media en de politiek, getuige onder meer de discussie rondom de WNT.
De regels op grond waarvan Buma/Stemra zijn werk doet hebben vaak een historische basis,
zoals de internationale 10%-regel voor sociaal-culturele doeleinden uit 1935, de beleggingen,
de deelname van de uitgevers (oorspronkelijk uitgevers van bladmuziek) aan het Bestuur en
de betaling door bioscopen (gebaseerd op de tijd dat er nog orkesten speelden bij de film). In
een tijd waarin er grote veranderingen in muziekgebruik optreden onder invloed van Internet
en internationalisering kunnen dergelijke regels, hoe begrijpelijk ook, moeilijk uit te leggen
zijn.
Buma/Stemra heeft de facto een monopoliepositie, waardoor de organisatie gemakkelijk
mikpunt kan worden van kritiek.
Buma/Stemra opereert in een specifieke sector, waarin liefde voor het vak vaak minstens even
belangrijk is als zakelijkheid.

Deze complexe maatschappelijke positie van Buma/Stemra kan mede als verklaring worden gezien
voor het feit dat er in de loop van de tijd de nodige ophef is geweest rondom de organisatie. Vanaf de
oprichting van Buma in 1913 heeft de organisatie al te maken gehad met conflicten met
muziekgebruikers rechthebbenden en buitenlandse CBO's, maar ook met interne strubbelingen
rondom bestuurders".
" Buma/Stemra 2018b.
4° Buma/Stemra 2018a.
Buma/Stemra z. j.
43 KPMG 2013, p. 8.
43 Zie hiervoor het historisch overzicht van Witbraad 2007. Kenmerkend is ook dat de wetgever, om de geschillen die zich
vaak voordoen bij de tariefstelling voor muziekgebruik te mitigeren, op grond van een rapport geschreven In opdracht van
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Hugenholz, Visser
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Ook het begin van de 20' eeuw is bij tijd en wijlen bewogen geweest voor Buma/Stemra en de
organisatie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk in het middelpunt van de aandacht gestaan bij
maatschappelijke organisaties, politiek, media en toezichthouder. Zo vond er in de periode 2009-2011
een intern onderzoek van KPMG plaats naar mogelijke belangenverstrengeling rondom fingerprinting,
dat leidde tot berichten in de media en tot Kamervragen«. In deze ontstond ook herhaaldelijk ophef
over de plannen van Buma/Stemra om over zogenaamde 'embedded' content op kanalen als YouTube
een heffing in te stellen; ook dit leidde tot Kamervragen«. In 2011 waren er, naar aanleiding van
berichtgeving in de media, Kamervragen over de salarissen van directieleden« en het functioneren van
Buma/Stemra" en In 2012 waren er eveneens Kamervragen over het salaris en de vertrekregeling van
oud-directeur Juridische zaken1.811.11. In 2011 ontstond ook commotie naar aanleiding van een
uitzending van Pownews over de behandeling van een klacht van
Buma/Stemra. Deze affaire leidde niet alleen tot een motie, Kamervragen, Kamerbrieven en een
onderzoek door PWC«, maar ook tot het opstappen van een bestuurslid. In hetzelfde jaar deed het
CvTA onderzoek naar de governance binnen Buma/Stemra", dat in 2013 werd gevolgd een tweede
onderzoek van het CvTA, deze keer naar de geldstromen en incassopraktijk van Buma/Stemra. Ook
deed KPMG in 2013 op verzoek van het Bestuur van Buma/Stemra onderzoek naar de processen van
Incasso en repartitie binnen BS51. De uitbetaling aan rechthebbenden leidde in 2013 en in 2015 nog tot
vragen in de Tweede Kamer52 en tot slot besloot
in 2015 op te
stappen na een verschil van inzicht met het Bestuur over zijn salariëring in het kader van de Wet
Normering Topinkomens (WNT)"; ook dit vertrek ging gepaard met Kamervragen over de
vertrekregelingTM.

aiimiaidoor

Onderhavig rapport is dan ook zeker niet het eerste rapport over Buma/Stemra. Het heeft echter wel
een specifieke aanleiding en achtergrond. In wat volgt worden deze uiteengezet.

en Hins 2007) heeft voorzien in een Geschillencommissie Auteursrechten en de Wet toezicht in 2013 heeft uitgebreid tot een
Wet toezicht en geschillenbeslechting,
44 Keuning 2011a en Keuning 2011b; Tweede Kamer 2010-2011, Aanhangselnummers 2132 en 2133.
45 Tweede Kamer 2009-2010, Aanhangselnummer 637; zie ook Tweede Kamer 2009-2010, 29 838, nr. 26.
Tweede Kamer 2010-2011, Aanhangselnummer 2998.
47 Tweede Kamer 2010-2011, Aanhangselnummer 3401.
49 Tweede Kamer 2011-2012, Aanhangselnummer 2194.
49 Tweede Kamer 2011-2012, 29 838, nr. 36; Tweede Kamer 2011-2012, 29 838, nr. 51; Tweede Kamer 2011-2012, 29 838,
nr, 53 en PVVC 2012.
CvTA 2012.
CvTA 2013 en KPMG 2013; beide rapporten bevinden zich in de bijlagen bij de Kamerbrief Tweede Kamer 2012-2013, 29
838, nr. 67.
52 1weede Kamer 2013-2014, Aanhangselnummer 112 en Tweede Kamer 2014-2015, Aanhangselnummer 2726.
53 Buma/Stemra 2015g.
54 Tweede Kamer 2015-2016, Aanhangselnummer 968.
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2. Achtergrond van dit Nader Onderzoek
Wij beschrijven hieronder eerst de gebeurtenissen in 2016 en 2017 die het CvTA aanleiding hebben
gegeven de opdracht te formuleren voor dit onderzoek.
n de opdracht tot extern onderzoek aan NoutaDutigh
Het aantreden van
Na het vertrek van
moest Buma/Stemra een nieuwe CEO werven. Na een
selectieprocedure werd
op 11 mei 2016 voorgedragen door het Bestuur en op 15 juni
2016 op de Algemene Ledenvergadering benoemd tot CEO55.111.1.1111.was op dat moment reeds
lange tijd werkzaam binnen Buma/Stemra, waar hij in 2007 in dienst trad en voor zijn benoeming tot
CEO werkte als manager Service Rechthebbenden en Centrale Regelingen Stemra. Met zijn benoeming
werd met name beoogd de belangen van rechthebbenden beter uit te dragen, maar ook om
Buma/Stemra voor te bereiden op de toekomst binnen een muziekwereld die, onder meer door
digitaiisering van de media, sterk in beweging is. De bezoldiging van de nieuwe directievoorzitter
leverde geen discussie op; daarbij speelde een rol dat de WNT inmiddels van toepassing was geworden
op CBO's".

~mg

In 2017 ontstond echter opnieuw ophef. Op maandag 28 augustus 2017 maakte
op een
persconferentie bekend dat hij NautaDutilh had verzocht een intern persoonsgericht onderzoek uit te
voeren; NautaDutilh had een deel van dit onderzoek weer uitbesteed aan BD057. Buma/Stemra bleek
dit onderzoek ingesteld te hebben in januari 2017 naar aanleiding van a) vragen van ~MO
over de jaarrekening van 2016, die in zijn ogen niet afdoende beantwoord werden, en b) de melding
van onregelmatigheden door een klokkenluider bij
in december 201658. Geen van beide
rapporten werd openbaar gemaakt.
Het forensisch onderzoek van BDO
Het rapport inzake het forensisch en persoonsgericht onderzoek van BDO" dateert van 15 augustus
2017 en spitst zich toe op vier onderwerpen:
1) Vragen omtrent de kostenverantwoording in de boekhouding van Buma/Stemra, in het
bijzonder betreffende de volgende onderwerpen:
a. Substantiële vooruitbetalingen aan externe dienstverlener Accenture
b. Facturen van externe dienstverlener SIS Finance
c. Te hoog verantwoorde voorzieningen op de balans
d. Het salderen van kosten met de incasso
2) De kostendeclaratie door werknemers van Buma/Stemra
3) Vragen omtrent een pensioendepot van Buma/Stemra bij PNO Media
4) Vragen omtrent de salarissen van de directie in relatie tot de Wet Normering Topinkomens
(WNT)
Hieraan werd in een later stadium een onderzoeksvraag toegevoegd betreffende de huur van een pand
in Den Haag door Buma/Stemra. Het onderzoek had betrekking op het functioneren van vier personen.
Eén van dezen is inmiddels niet meer werkzaam bij Buma/Stemra. De overige drie — waaronder twee
directieleden — zijn tot op heden formeel in dienst van Buma/Stemra. Slechts één van deze drie

Buma/Stemra 2016c en Buma/Stemra 2016d.
Zie bovenvermeld persbericht.
57 Buma/Stemra 2017h.
59 In bovengenoemd persbericht van 28 augustus 2017 wordt overigens enkel gesproken over 'een aantal vragen aan over de
jaarrekening en financiële verslaglegging die Intern niet konden worden beantwoord' en zodoende aanleiding gaven tot
extern onderzoek. In het Jaarverslag 2016 komen wel beide punten naar voren (Buma/Stemra 20171, p. 15).
59 BDO 2017.
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personen is momenteel ook feitelijk werkzaam bij Buma/Stemra; de andere twee personen zijn dat
feitelijk niet.
Uit dit onderzoek, dat afgerond is op 15 augustus 2017, komen de volgende bevindingen naar voren:
a. De vooruitbetalingen aan Accenture in 2015 en 2016 (ter grootte van C 6,8 miljoen in
Ad 1
totaal') lijken tot doel te hebben gehad het valutarisico te beperken dat Buma/Stemra liep bij
het outsourcen van werkzaamheden in India. Voor dit directiebesluit is geen toestemming
gevraagd aan het bestuur.
b. In de facturatie door SIS Finance zijn twee facturen betreffende werkzaamheden In 2016
verantwoord in 2015. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van circa C 28.00061.
c. Buma/Stemra heeft in de boekjaren 2015 en 2016 voor verschillende onderwerpen
(waaronder algemene kosten, kosten voor een incassobureau, voor een juridisch geschil, voor
de Geschillencommissie, voor ontruimingskosten van het voormalige bedrijfspand en voor
Accenture) een aantal reserveringen gedaan (ter grootte van circa C 1,9 miljoen in totaal")
waarvoor geen adequate onderbouwing is aangetroffen.
d. Buma/Stemra verantwoordt de kosten voor fingerprinting niet als kosten, maar brengt deze
in mindering op de Incasso. In 2015 en in 2016 ging het om een bedrag van circa C 1,1 miljoen63.
en impact van de bevindingen zijn beperkt en er is geen formele grond gevonden voor
Omvang
Ad 2
onregelmatigheden in het declaratiegedrag van de twee bij dit onderdeel betrokken personen.
Er bestaat onduidelijkheid over de juridische status van het pensioendepot dat Buma/Stemra
Ad 3
aanhoudt bij PNO Media naar aanleiding van de waardeoverdracht van het Pensioenfonds
Buma/Stemra aan PNO Media in 2008. Een onttrekking ter hoogte van C 180.000 uit 2016 is
noch verantwoord noch voorgelegd aan de OR, hoewel dit laatste afgesproken is in een interne
memo.
De bezoldiging van de twee directieleden die in het kader van dit onderdeel nader is
Ad 4
onderzocht, lijkt te vallen onder het overgangsrecht dat is voorzien bij de invoering van de
WNT.
In het nader onderzoek naar de huur van een pand in Den Haag komen geen bijzonderheden naar
voren.
De juridische duiding von de bevindingen van BDO door NautoDutilh
Aan deze bevindingen heeft BDO's opdrachtgever NautaDutilh vervolgens juridische conclusies
64 De belangrijkste bevindingen uit dit rapport luiden
verbonden in een rapport van 21 augustus 2017.
als vo Igt65:
IT-organisatie

Uit de bevindingen van BDO kan worden afgeleid dat de inrichting van de ITorganisatie voor met name een adequaat doorlopend inzicht in de financiële situatie
een ernstige bedreiging vormt. Het is de vraag of Buma/Stemra voldoet aan het
vereiste dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen
worden gekend (art. 2:10 lid 1 BW).

BDO 2017, p. 30.
BDO 2017, pp. 40-41.
62 BDO 2017, p. 60.
63 BDO 2017, p.67.
" NautaDutilh 2017.
65 NautaDutilh 2017, pp. 3-5.
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Accenture
Buma/Stemra kwam op 19 juni 2015 met Accenture overeen dat zij de jaarlijkse fees
twee jaar vooruit zou betalen. Hierdoor liep Buma/Stemra een ongedekt
debiteurenrisico van bijna EUR 7 miljoen en miste zij rendement. De tegenprestatie
was vermoedelijk dat Accenture voor diensten die tegen dagkoers in Indiase Roepies
(INR) werden gefactureerd een vaste koers accepteerde, Een analyse van de risico's en
alternatieven is niet aangetroffen. Daardoor lijkt het besluit van de directie een
deugdelijke grondslag te missen. De regeling is in 2016 gunstig uitgepakt. Het besluit
is ten onrechte niet aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. De directie negeerde
een advies om het besluit wel aan het bestuur voor te leggen en heeft achteraf gezocht
naar een legitimatie hiervoor,
heeft hiertegen niet opgetreden. De
informatieverstrekking aan het bestuur was in één geval opzettelijk onvolledig.

amp

SIS Finance

in heeft facturen van 515

Finance voor uren die niet, althans niet aantoonbaar zijn
gewerkt niet als factuur ingeboekt, maar als "transitorische post" buiten de reguliere
factureringsprocedure gehouden. Nadien zijn de facturen gecrediteerd en vervangen
door andere facturen, die wel regulier zijn ingeboekt. De klokkenluidersmelding was
op dit onderdeel accuraat.

Kostenverantwoording
iv.

Buma/Stemra gebruikte systematisch en doelbewust boekhoudkundige posten zowel
aan de actiefzijde als aan de passiefzijde van de balans (transitorische posten en
voorzieningen) om het budget volledig te benutten en om kosten op te vangen. Posten
werden op lijsten bijgehouden en expliciet aangeduid als "zacht" (hetgeen wijst op
gebrek aan adequate onderbouwing) en als "cushions" (hetgeen wijst op
oververantwoording). Door de gevolgde handelwijze wordt de kostenbeheersing
bemoeilijkt. Het inzicht in de daadwerkelijke kostenstructuur wordt bovendien als
gevolg van saldering belemmerd. De handelwijze verraadt ook dat daadwerkelijke
kostenbeheersing niet werd nagestreefd: het budget moest ten volle worden benut.
De buitengrenzen (de hierna onder 28 beschreven normen) lijken niet alleen als
maximum gezien te worden, maar als "streefpercentages". De klokkenluidersmelding
was op dit onderdeel accuraat.

v.

De kosten van de zogenaamde "fingerprinting" worden ten laste van de opbrengsten
geboekt. Hierdoor worden de kosten van de inning, het beheer en de verdeling van
gelden tot beheer lager voorgesteld dan wanneer de kosten als kosten verantwoord
zouden worden. Wij menen dat deze wijze van verantwoording niet juist is.

vi.

Op grootboek 60000 is een bedrag van ruim EUR 25 miljoen, verdeeld over jaren 1983
tot en met 2015, geboekt als opbrengsten afkomstig van buitenlandse
zusterorganisaties. In 2016 is het totale saldo van ruim EUR 25 miljoen geboekt en
tegengeboekt. Het resultaat is dat het totale saldo de jaarcode 2016 heeft gekregen.
Er is geen aanwijzing dat de met dit saldo corresponderende liquiditeiten niet meer
aanwezig zijn, maar de omvang van het saldo en de tegenboeking roept vragen op over
de verplichting tot verdeling en uitkering. Hiernaar wordt verder onderzoek gedaan.
PNO Media
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vii.

Aan het depot bij PNO Media worden op zelfstandige instructie van
bedragen onttrokken ten behoeve van Buma/Stemra zonder dat de rechtvaardiging
hiervoor steeds duidelijk is. Het is ook voorgekomen dat de hoogte van de
pensioenpremie die Buma/Stemra verschuldigd is, maakte dat een deel van die premie
ten laste van het depot bij PNO Media gebracht had kunnen worden, terwijl dit niet is
gebeurd. Het lijkt erop dat het depot aldus willekeurig werd gebruikt. De laatste
betaling van EUR 180.000 lijkt niet te zijn gerechtvaardigd door de hoogte van de
pensioenpremie. Het hoofd HR heeft tevergeefs tegen deze betaling bezwaar gemaakt.
Het is onduidelijk hoe dit bedrag thans bij Buma/Stemra is geboekt. Er is niet gebleken
dat de OR in de besluitvorming is betrokken, terwijl dat wel is overeengekomen.
WNT

viii.

Het is aannemelijk dat bezoldigingen yang!~
erallevoldoen aan de criteria
voor toepassing van het overgangsregime van de WNT. Er bestaat twijfel of ook de
verhogingen van de bezoldiging van ME
en de bonussen die hem zijn
toegekend onder dat regime vallen. Daartoe is nader onderzoek nodig.
Declaraties en Huur Den Haag

ix.

Er zijn geen significante formele bevindingen ten aanzien van het declaratiegedrag en
ten aanzien van de huur van een pand in Den Haag.

Aan het eind van het rapport geeft NautaDutilh een strafrechtelijke beoordeling van de bevindingen
ten aanzien van de kwesties SIS Finance en Accenture en de openbaarmaking van onware financiële
gegevens, benevens een lijst van 14 maatregelen en aanbevelingen ter overweging. Het gaat daarbij
om de volgende punten":
a.herijken normen en waarden: CBO-functie: uitkeringsgerechtigde centraal, actieve
kostenbeheersing;
b. afscheid nemen van KPMG als externe accountant;
c, verbeteren van de IT-organisatie, waardoor toegang tot actuele financiële data wordt
verbeterd;
d. aansluiten van budget op de actuele kosten niet op jaarbasis, maar op kwartaalbasis;
e. herinrichting van de financiële functies reeds vertrokken; afscheid nemen
van ~aantrekken
nieuwe CFO);
f. herinrichten van de juridische functie (afscheid nemen van 111111;
g. afronden verbetertraject Ma
(reeds in gang gezet);
h. herformuleren van procedures ter bevordering van naleving (versiaggevings)regels;
i. educatieprogramma gericht op het internaliseren van de herijkte normen en waarden;
j. afhankelijkheid van Accenture terugdringen;
k. Accenture aanzeggen dat factureergedrag niet wordt getolereerd;
I. Huidige bestuursstructuur en samenstelling (vertegenwoordiging van auteurs/uitgevers)
vervangen door een meer professioneel en onafhankelijk toezichtmodel;
m. informeel polsen van OM, evt. aangifte;
en".
n. instellen van een tuchtrechtprocedure bij de Accountantskamer tegen

"NautaDutilh 2017, p, 17.
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Reacties op het onderzoek van BOO en het advies van NautaDutilh in de media en bij het College
De bekendmaking van de conclusies van dit interne onderzoek leidde tot veel reacties, allereerst in de
media. MINIMMgaf zelf als CEO tekst en uitleg in interviews aan het FD en aan RTL-Z67. In de
media werd daarbij ook de term 'fraude' gebruikt. Zo sprak NRC in dit verband van een 'fraude van 6
miljoen'" en ook het FD gebruikte in de berichtgeving de term "fraude'69, evenals RTL-27° en
bijvoorbeeld De Correspondentn. De Telegraaf sprak in dit verband van 'boekhoudzwendern.
De bekendmaking leidde tevens tot een reactie van de toezichthouder, die aangaf de bevindingen van
het onderzoek 'zorgwekkend' te vinden en de rapporten en de voorgenomen vervolgstappen van
Buma/Stemra te zullen analyseren om een nader oordeel te kunnen geven over de situatie met in
achtneming van de wettelijke taak van het WO. Dit oordeel van het College, in de vorm van een
advies aan Buma/Stemra, was gereed in september. Buma/Stemra maakte echter bezwaar tegen
openbaarmaking van dit advies, waarbij ook rechtsmiddelen werden ingezet'. De bestuursrechter
oordeelde dat het CvTA Buma/Stemra om een zienswijze had moeten vragen alvorens over te kunnen
gaan tot publicatie, maar dat het CvTA hierin had voorzien door een reactietermijn tot 25 oktober te
geven aan Buma/Stemra, en dat publicatie van het advies derhalve door kon gam". Het advies werd
zodoende (deels geanonimiseerd) gepubliceerd door het College op 14 december 2017, inclusief de
zienswijze van Buma/Stemra".
In dit advies geeft het College aan dat het te laat is geïnformeerd door Buma/Stemra over de aanvang
onderzoek; dat het pas in de periode april-mei 2017 vernam dat er zich in 2016 en 2017 diverse
zorgwekkende ontwikkelingen in Bestuur en organisatie van Buma/Stemra hadden voorgedaan,
waaronder spanningen in het MT-team, een (mislukte) poging tot mediation tussen directieleden en
het onvolledig informeren van bestuursleden door de bestuursvoorzitter; dat het uitgevoerde
onderzoek een risico met zich mee bracht voor de goedkeuring van de jaarrekening over 2016 en voor
de uitkering aan rechthebbenden en dat het door Buma/Stemra onvoldoende op de hoogte was
gehouden over het verloop van het onderzoek.
In reactie op het onderzoek zelf geeft het CvTA aan dat:
1) de scope van het onderzoek in zijn ogen beperkt is, aangezien het functioneren van personen
en instellingen rondom de vier onderzochte betrokkenen — personen en instellingen die een
zekere mate van kennis van de onderzochte feiten hebben gehad, zoals de CEO, het bestuur,
de auditcommissie en de accountant — niet is betrokken in het onderzoek.
2) de resultaten van het onderzoek onvolledig zijn, waar onderzoekers aangeven dat nader
onderzoek nodig is, resultaten nuanceren of suggesties doen zonder onderbouwing.
3) er een discrepantie bestaat tussen het onderzoek van BDO en de adviezen van NautaDutilh,
waarbij de laatste niet afdoende worden onderbouwd door de eerste.

67 Gossink en Olsthoorn 2017, Feenstra 2017 en NN 2017.
be Dupuy 2017. Ook in een tweede artikel over dit onderwerp in dezelfde krant (Houtekamer 2017) werd deze term gebruikt.
69 Knoop 2017a; dit webartikel werd onder een lets andere titel gepubliceerd in de krant op 31 augustus 2017 (Knoop 2017b).
" Zie hierboven noot 67.
71 Zie Kain 2017a en de reflectie In Kaln 2017b.
72 Redactie De Financiële Telegraaf 2017.
73 CvTA 2017b.
74 Zie CvTA 2017d voor de gang van zaken rondom dit bezwaar en de reactie van het College hierop.
75 Rechtbank Amsterdam 2017a.
CvTA 2017e en CvTA 2017f.
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Op grond van deze conclusies adviseert het CvTA Buma/Stemra om over te gaan tot een `nader, extern,
onafhankelijk onderzoek in opdracht en voor rekening van het Bestuur van Buma/Stemra' op grond
van artikel 5, lid 5 van de Wet Toezicht".
Buma/Stemra merkt in reactie op dit oordeel van het CvTA in het bijzonder op, dat de scope van het
onderzoek van BOO en het adviesrapport van NautaDutilh is bepaald door de onderzoeksvragen die
zijn gerezen in reactie op de eigen observatie van de CEO en de klokkenluidersmelding, en dat de scope
daardoor beperkt is geweest. Buma/Stemra geeft tevens aan dat het niet aan het CvTA is om te
oordelen over het onderzoeksrapport van BDO en het adviesrapport van NautaDutilh. Wat betreft de
goedkeurende verklaring van de accountant legt Buma/Stemra uit dat zich na de rapporten van BOO
en NautaDutilh nieuwe feiten hebben voorgedaan en dat de jaarrekening over 2016 is vastgesteld en
voorzien van een goedkeurende verklaring van de externe accountant.
Ophef over de uitgaven van de nieuwe CEO
Ondertussen vonden in het najaar van 2017 nieuwe ontwikkelingen plaats random Buma/Stemra,
ditmaal rondom de nieuwe CEO. In de media verschenen berichten over zijn uitgavenpatroon dat door
sommige journalisten, op grond van bronnen van binnen Buma/Stemra, als 'buitenissig' werd
gekwalificeerd'. De berichtgeving betrof onder meer de kosten die zouden zijn gemaakt
zijn aantreden te begeleiden en te ondersteunen in zijn nieuwe leidinggevende positie, de
kosten die zouden zijn gemoeid met het inrichten van zijn werkkamer, zijn computerapparatuur, zijn
leaseauto en taxigebruik, de kosten van een abonnement bij golfclub The Dutch in Spijk, de kosten van
zakenreizen binnen en buiten Europa en de kosten van diverse maaltijden.

imam

omumi

In reactie hierop heeft 1.11.111.1n de pers aangegeven dat deze berichtgeving erop gericht was
hem op een bepaalde manier neer te zetten" en 'geframed' was3°. Een woordvoerder van
Buma/Stemra was in dit verband van mening dat er sprake was van een poging tot 'karaktermoord''
en ook belangenorganisaties als NTB en BAM spraken publiekelijk hun steun voor de CEO uit'.
Financiële problemen rondom Amsterdam Dance Event
Daarnaast schreven de media in het najaar van 2017 over financiële problemen bij het Amsterdam
Dance Event (ADE)". Dit evenement wordt georganiseerd door de stichting ADE, een dochter van de
bovenvermelde stichting Buma Cultuur, waarmee Buma/Stemra een belangrijke financier is van de
stichting ADE, Uit onderzoek van het FD op basis van bestuursnotulen en gesprekken met betrokkenen
kwam in de herfst van 2017 naar voren dat de stichting ADE over het jaar 2016 een verlies had gemaakt
van C 450.000, terwijl volgens Directie en Bestuur van Buma Cultuur eerder nog sprake zou zijn
geweest van een bescheiden winst. Bovenop dit verlies was er een directe Investering noodzakelijk van
C 500.000, waarmee er een totale liquiditeitsbehoefte zou zijn ontstaan van C 950.000. Gezien de
bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Buma/Stemra, Buma Cultuur en de stichting ADE, werd
voor een oplossing van deze acute financiële problemen gekeken naar Buma/Stemra. Uiteindelijk werd
Buma Cultuur door Buma/Stemra volgens het FD onder 'curatele' gesteld en werden de problemen
door Buma/Stemra opgelost door een betaling aan Buma Cultuur naar voren te halen.

Ti
'Het College van Toezicht kan, indien het daartoe gronden aanwezig acht, de boekhouding van een collectieve
beheersorganisatie laten onderzoeken door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. De kosten van dit onderzoek karnen voor rekening van de collectieve beheersorganisatie.'
78 Kreling 2017a; zie ook Kreling 2017c.
79 Kreling 2017b.
59 Mes en Van den Berg 2017.
81 Smits 2017.
Angad-Gaur 2017 en BAM 2017.
Keuning en Olsthoorn 2017 en Mes en Van den Berg 2017.

32

Publicatie van het Jaarverslag en de jaarrekening 2016 en reacties van de Ledenvergadering
De definitieve versie van het Jaarverslag over 2016, met bijbehorende jaarrekening, werd op 24
oktober 2017, kort voor de ALV gepubliceerd". In het voorwoord bij dit verslag bespreken Bestuur en
Directie kort het verrichte onderzoek. De CEO geeft hierbij aan dat de Directie betreurt dat in de media
het beeld van een 'miljoenenfraude'bij Buma/Stemra is ontstaan". Deze nuancering van de conclusies
uit het onderzoeksrapport leidde tot vragen in de media, omdat zij in tegenspraak scheen met de
duiding die de CEO in de zomer had gegeven aan het onderzoek van BDO, waarbij onder meer de term
'fraude' was gebruikt.
gaf hierbij dat dit een 'interpretatie van journalisten'betrof".

~ma

Deze kwalificatie van de door BDO geconstateerde onregelmatigheden bracht oud-directeura..

ea in dezelfde periode ertoe Buma/Stemra voor de rechter te dagen wegens smaad, omdat hij in
verband was gebracht met fraude". De rechter ging hierin echter niet mee en oordeelde dat
Buma/Stemra de oud-topman niet zelf van fraude had beschuldigd en dat rectificatie derhalve niet
nodig was."
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober bleek dat de leden kritisch waren op het
Bestuur en de Directie. Zij eisten meer transparantie en een betere communicatie in hun richting en
riepen Bestuur en Directie op de onderzoeksresultaten van BDO en het rapport van NautaDutilh zoveel
mogelijk te delen in het openbaar. Een motie om de CEO te schorsen wegens de imagoschade die hij
zou hebben aangebracht aan Buma/Stemra werd echter verworpen". Wei werd het door het College
gevraagde nader onderzoek door de leden verwelkomd.
Recente nasleep van het onderzoek
Het College heeft in reactie op een WOB-verzoek op 5 februari 2018 besloten de rapporten van BDO
en NautaDutilh openbaar te maken, zij het dat de rapporten hierbij naar aanleiding van twee
bezwaarschriften voor een belangrijk deel onleesbaar zijn gemaakt".
Voor wat betreft de opvolging van de aanbevelingen werd op 20 maart 2018 bekend dat Buma/Stemra
de dienstverlening door KPMG als accountant heeft beëindigd en dat Mazars de nieuwe accountant
zal worden"

"Cf. het nieuwsbericht hieromtrent van het NIB (NTB 2017).
85 Buma/Stemra 20171, p. 22.
88 Kreling 2017d.
87 Kreling 2017e.
88 Zie hiervoor het nieuwsbericht van de Rechtbank Amsterdam (Rechtbank Amsterdam 2017b) en de bijbehorende uitspraak
(Rechtbank Amsterdam 2017c), en onder meer Kreling 2017f,
89 Buma/Stemra 2017m.
" CvTA 2018.
91 Knoop 2018.
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3. Opdracht aan de Commissie en opzet van dit rapport
De hierboven geschetste ontwikkelingen waren voor het College aanleiding om in het najaar van 2017
in overleg met Buma/Stemra een opdracht te formuleren tot nader onderzoek die recht zou doen aan
alle bovenvermelde elementen. De Commissie is formeel ingesteld op 4 april 2018. De opdracht aan
de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra omvat de volgende onderzoeksvragen":
1. De door BOO geconstateerde feiten en de door KPMG uitgevoerde werkzaamheden en
bevindingen in het traject naar de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2016 van
Buma/Stemra. Hierbij zal ook worden gekeken naar een aantal niet volledige afgeronde
kwesties: (a) de repartitie van buitenlandse incasso (b) de betalingen aan Accenture (c) de ITorganisatie (d) de WNT (e) declaraties van voormalige directieleden en (f) het pensioendepot.
2. Het functioneren van de financiële functie binnen Buma/Stemra, inclusief de bestuurlijke
checks and balances in opzet en in werking.
3.

De door de huidige CEO gemaakte (on)kosten en declaraties, de omstandigheden waaronder
hij is dienst is getreden van Buma/Stemra en het proces van zijn benoeming als CEO.

4.

De financiële administratie en de financiële verantwoording van de afzonderlijke stichting
Buma Cultuur, inclusief de bestuurlijke betrokkenheid van Buma/Stemra bij deze stichting.

Deze onderzoeksopdracht is ook de leidraad geweest voor dit rapport, dat als volgt is opgebouwd. In
hoofdstuk 1zullen de werkzaamheden van BOO, NautaDutilh en KPMG nader worden geanalyseerd en
zal in worden gegaan op de losse vraagstukken die nader onderzoek behoeven. Hoofdstuk 2 gaat in op
het functioneren van de financiële functie binnen Buma/Stemra, mede in relatie tot governancevraagstukken binnen de organisatie. Hoofdstuk 3 behandelt de indiensttreding vanall~
zijn
benoeming tot CEO en de kosten die hij in deze laatste functie heeft gemaakt. Hoofdstuk 4 behandelt
de vragen omtrent de stichting Buma Cultuur en haar bestuurlijke en financiële relatie tot
Buma/Stemra.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode januari-mei 2018. Het is primair gebaseerd op de
genoemde onderzoeksrapporten van BDO en NautaDutilh en de goedkeurende verklaring van KPMG
bij de jaarrekening 2016. Deze informatiebronnen zijn aangevuld met onder meer het Jaarverslag 2016
van Buma/Stemra; wet- en regelgeving omtrent CBO's en gedragscodes en richtlijnen voor de
cultuursector; artikelen in de media; eerdere openbare onderzoeken van onder meer KPMG, het
College en PWC; Kamerstukken en interne stukken die zijn aangeleverd door Buma/Stemra zelf
(waaronder verslagen van bestuursvergaderingen; notulen van bestuurscommissievergaderingen;
interne en vertrouwelijke onderzoeksrapporten; adviezen en presentaties over governance, IT, Buma
Cultuur en ADE; statuten; interne regelgeving omtrent declaraties en klokkenluidersmeldingen; de
klokkenluidersmelding uit 2016-2017; KvK-uittreksels; correspondentie met het College;
organogrammen; begrotingsstukken; accountantsbrieven en een personeelsdossier).
Daarnaast zijn het in kader van dit onderzoek enkele tientallen gesprekken gevoerd met betrokkenen
van binnen en buiten de organisatie. In eerste instantie zijn enkele verkennende en informatieve
gesprekken gevoerd met medewerkers van Buma/Stemra en het CyTA. Vervolgens zijn 34 formele
interviews gehouden (waarvan 2 met dezelfde persoon)". Deze formele gesprekken zijn gevoerd op
basis van vertrouwelijkheid. Van ieder gesprek Is een verslag gemaakt dat volgens het principe van

Zie bijlage 2 voor het instellingsbesluit van de Commissie en de aangehechte onderzoeksopdracht.
" Zie bijlage 3 voor een lijst van geïnterviewde personen.
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wederhoor ter controle op feitelijke onjuistheden is voorgelegd aan betrokkene(n). In dit rapport
wordt niet geciteerd uit de verslagen.
Na afronding van een eerste conceptrapport zijn, eveneens in het kader van wederhoor, op 28 mei
2018 één of meerdere hoofdstukken voorgelegd aan 16 personen die geïnterviewd zijn en met naam
of functie in het betreffende hoofdstuk of de betreffende hoofdstukken van het rapport voorkomen.
De personen in kwestie hebben de gelegenheid gehad om een reactie te geven op dit concept. De
Commissie heeft deze reacties hetzij verwerkt in het tweede conceptrapport, hetzij terzijde gelegd; in
het laatste geval is de reactie van betrokkene bijgevoegd in de bijlage van dit rapport".
Na verwerking van de commentaren die in wederhoor zijn ontvangen, heeft de Commissie een
definitief conceptrapport opgesteld dat op 27 juni 2018, conform het instellingsbesluit van de
Commissie, is voorgelegd aan zowel het CvTA als aan Buma/Stemra ter controle op feitelijke
onjuistheden en bedrijfsgevoelige informatie. De opmerkingen van Buma/Stemra en het College naar
aanleiding van deze conceptversie hebben aanleiding gegeven tot enkele aanpassingen in het rapport,
waarvan de definitieve versie is vastgesteld op 27 juli 201895.

94
95

Zie bijlage 6 voor dit niet-verwerkte commentaar.
Voor meer informatie omtrent de werkwijze van de Commissie zij verwezen naar bijlage 2.
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Hoofdstuk 1
Het onderzoek van BDO, het advies van NautaDutilh
en de goedkeurende verklaring van KPMG

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

De door BDO geconstateerde feiten en de door KPMG uitgevoerde werkzaamheden en
bevindingen in het traject naar de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2016 van
Buma/Stemra. Daartoe behoort ook een nadere analyse van de bevindingen von BDO die in het
advies van NautoDutilh hebben geleid tot opmerkingen over mogelijk strafrechtelijke
overtredingen door betrokkenen en van de verklaring van bestuur en directie (als onderdeel
von de Letter of Representation van Buma/Sternra d.d. 2 november 2017) n.a.v. de bevindingen
van BOO en NautoDutilhi. Er wordt geen zelfstandig, nieuw feitenonderzoek verricht, maar
onderzocht wordt hoe de bevindingen en kwalificaties van BDO en NautaDutilh tot stand zijn
gekomen en zijn te verenigen met de werkzaamheden en bevindingen van KPMG die ten
grondslag liggen aan haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2016. In het bijzonder
zal gekeken worden naar een aantal in het BDO onderzoek en advies van NautaDutilh aan de
orde gestelde, maar niet volledige afgeronde kwesties en aanvullende bevindingen die tijdens
de uitvoering van het onderzoek werden gedaan inzake (a) de repartitie van buitenlandse
incasso (b) de betalingen aan Accenture (c) de IT-organisatie (d) de WNT (e) declaraties van
voormalige directieleden en (f) het pensioendepot. Er zal geen persoonsgericht onderzoek
gedaan worden, behalve waar het goat om het onder (e) genoemde.

Opmerking van de Commissie: de verklaring van Bestuur en Directie bij de jaarrekening is vervat in de LOR van 24 oktober
2017. De reactie van Bestuur en Directie op de bevindingen van BOO en NautaDutilh van 2 november 2017 is gevoegd bil de
brief aan het CvTA van 3 november 2017.

1.1. Het onderzoek van BDO
Het onderzoek van BDO2 is gezien de aanpak en de medewerking van betrokkenen naar het oordeel
van de Commissie een lastig en arbeidsintensief onderzoek geweest. De keuze om het onderzoek aan
te merken als een persoonsgericht onderzoek geeft de onderzoekers weinig andere mogelijkheden
dan zeer formeel onderzoek uit te voeren. Daarbij is een grote hoeveelheid data (6 tera byte)
doorzocht. Niettemin is het feitenonderzoek door het gebruikte onderzoeksmateriaal redelijk beperkt
van scope.
BDO geeft in de concept-rapportage aan dat het onderzoek volgens de richtlijn van de Koninklijke
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor persoonsgerichte onderzoeken' is
uitgevoerd en voegt daar in de definitieve rapportage aan toe dat de opdracht tot de Overige
opdrachten4 moet worden gerekend. BDO geeft aan dat aan de rapportage geen zekerheid kan worden
ontleend met betrekking tot de getrouwheid van het in de rapportage opgenomen cijfermateriaal,
anders dan beschreven in de rapportage.
De Commissie heeft nota genomen van de melding van het advocatenkantoor Blaisse dat optreedt
namens BDO. Aan een van de 'onderzochte medewerkers' wordt namens BDO gemeld:
'Elke suggestie in de media of anderszins dat in de Rapportage van BDO zou staan dat
<betrokken medewerker> verantwoordelijk zou zijn voor de gestelde onregelmatigheden is
onjuist.'s
Het is de Commissie duidelijk geworden dat deze mededeling niet is gedaan aan NautaDutilh en
Buma/Stemra. Het is de Commissie niet duidelijk geworden of deze mededeling mutatis mutandis ook
is gedaan voor de andere 'betrokkenen'. Indien dit wel het geval is, is onduidelijk hoe NautaDutilh zijn
advies, toegespitst op enkele betrokkenen, heeft kunnen funderen op het rapport van BDO.
In interviews hebben BOO en NautaDutilh aangegeven dat de beslissing om het onderzoek een
persoonsgericht onderzoek te maken door hen is genomen om de betrokkenen voldoende waarborgen
te bieden overeenkomstig de voorschriften van de NBA. De aanleiding daartoe waren de
mededelingen die zijn gedaan door een persoon die in het kader van het onderzoek als klokkenluider
is aangemerkt. De aard en inhoud van deze mededelingen, die al in december zijn gedaan in een
gesprek met de CEO en die pas later, tijdens het onderzoek van BDO, leidden tot de kwalificatie van
klokkenluider, laten enige twijfel of het noodzakelijk was het onderzoek als persoonsgericht te
bestempelen en of een meer op de aangedragen zaken toegespitst onderzoek niet wenselijk ware
geweest. De Commissie heeft de klokkenluider uitgenodigd voor een gesprek maar de klokkenluider
was niet bereid de Commissie te woord te staan. De Commissie heeft vastgesteld dat bij de
aangedragen zaken meer personen betrokken zijn geweest dan degenen die in het BDO onderzoek als
'betrokkenen' worden aangemerkt. De Commissie begrijpt niet goed waarom het onderzoek zich
uitsluitend op deze 'betrokkenen'heeft gericht en niet ook op anderen.
Door deze beperkte scope zijn zaken in het onderzoek van BDO onderbelicht gebleven.

De Commissie begrijpt dat door het
betrokkenen
van
de
als
personen
tot
wie
het
onderzoek
zich persoonlijk richt en niet ook
aanmerken

2
3
4

5

BOO 2017.
NBA 2010b
NBA 2010a.
Blaisse 2017.
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anderen, binnen Buma/Stemra de indruk heeft kunnen ontstaan dat het onderzoek mede is ingestoken
om van betrokkenen afscheid te kunnen nemen. Deze indruk is tijdens het onderzoek van de
Commissie in de gesprekken aan de orde geweest en de Commissie stelt vast dat deze indruk niet
overtuigend is weggenomen.
BDO heeft onderzoek verricht aan de hand van een zeer omvangrijke hoeveelheid gegevens (6 terabyte
aan data) en een administratief systeem dat is ingericht om de operationele processen binnen
Buma/Stemra te ondersteunen en niet is bedoeld om achteraf feitenonderzoek te faciliteren. Het
beschikbaar en doorzoekbaar maken van de relevante (digitale) gegevens ten behoeve van het
onderzoek is als zodanig benoemd door BDO in de inleiding van het rapport'.
Voorts heeft BDO, voor zover mogelijk, onderzoeksbevindingen in kaart gebracht met betrekking tot
de vraagpunten aangaande verschillende verantwoorde kosten die mogelijk tot een hoger
kostenniveau of een lagere omzet hebben geleid in de financiële verantwoording van 2015 en mogelijk
eerder. BDO heeft zich ook gericht op het declaratiegedrag van twee betrokkenen, het beheer van de
vordering op PNO Media en de toepassing van de WNT. Ten slotte is ook de huur van een pand in Den
Haag toegevoegd. Naar het oordeel van de Commissie is bij dit laatste punt zeker geen specifieke
relatie met 'betrokkenen'.
Uit de BDO-rapportage maakt de Commissie op dat de bepaling van de kosten doorgaans eerder te
ruim en de omzet te laag is weergegeven. Uit de rapportage blijkt tegelijkertijd dat deze kostenposten
in de administratie herkenbaar zijn opgenomen, waardoor ze eenvoudig te traceren zijn ten behoeve
van de accountantscontrole van de jaarrekeningen. Uit het onderzoek van de Commissie en de
verslagen van bestuursvergaderingen blijkt dat het onderscheid tussen uitgaven en kosten niet voor
alle directie- en bestuursleden duidelijk is. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten en de voor repartitie
beschikbare geïncasseerde licentierechten. Ten aanzien van de declaraties, de WNT en de huur heeft
de Commissie op basis van het BOO-rapport geen onregelmatigheden geconstateerd. Het beheer van
het depot bij PNO Media is complex en het onderzoek van BDO heeft niet alle aspecten duidelijk
kunnen maken voor de Commissie.
De Commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de feitelijke bevindingen van BDO.
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1.2. Het advies van NautaDutilh
Het rapport van NautaDutilh bevat (onder meer) een juridische gevolgtrekking op basis van feitelijke
bevindingen in het BDO-rapport. Op drie punten wordt een strafrechtelijke beoordeling van de feiten
uit dat rapport gegeven'. Op één punt, het opzettelijk openbaar maken of opzettelijk toelaten van
openbaarmaking van een onware staat, balans, winst- en verliesrekening of toelichting (art. 336 Sr.),
merkt NautaDutilh op dat het er voors hands op lijkt dat de geconstateerde handelingen onvoldoende
materieel zijn. De Commissie heeft in haar onderzoek geen aanleiding gevonden om tot een ander
oordeel te komen. De twee overige punten zien op het plegen van valsheid in geschrifte of gebruik
maken van een vals geschrift (art. 225 Sr.) door 410~~11.11.
en uitlokking of
medeplegen van valsheid in geschrift of gebruik maken van een vals geschrift door 61.1111111111,n
alMill NautaDutilh doet de aanbeveling aan Buma/Stemra om informeel bij het Openbaar Ministerie
te polsen en eventueel aangifte te doen. Onderstaand worden de bevindingen van BDO uiteengezet
die hebben geleid tot de opmerkingen van NautaDutilh met betrekking tot het strafrechtelijk relevant
ha ndelen.
SS Finance

aimmiumeamm
ummemmeme

strafrechtelijke beoordeling van het handelen van
berust op de
constatering van NautaDutilh dat het erop lijkt dat
facturen van SIS
Finance in de administratie heeft verwerkt waarvan 'hij wist c.q. moet hebben geweten dat zij zagen
op diensten die op het moment van verwerken niet werkelijk waren genoten". Voorts constateert
NautaDutilh dat
'de creditfacturen, waarmee deze eerdere facturen
werden gecrediteerd [heeft) geparafeerd'.
De

Met betrekking tot SIS Finance heeft BDO, kort gezegd, het volgende geconstateerd. Op 21 januari
2016 heeft
per e-mail een factuur voor Buma/Stemra ontvangen van
Finance.
De
factuur
SIS
zag op 145 uur aan diensten, verleend voor de afdeling Finance door een
interim medewerker in december 2015. Op deze e-mail stond 15 december 2015 als factuurdatum
vermeld, maar dezelfde factuur stond in de administratie van Buma/Stemra vermeld met
factuurdatum 15 januari 2016. BDO heeft bij de factuur geen geautoriseerde urenstaat aangetroffen
terwijl dit wel vereist was op grond van de toepasselijke interne procedure. Verder heeft BDO
geconstateerd dat de factuur in het workflowsysteem is goedgekeurd door
NM
terwijl andere voldane facturen van SIS Finance conform de interne procedure werden
goedgekeurd door de manager IT.
ontving op 21 januari 2016 een tweede factuur voor Buma/Stemra van
SIS Finance. De tweede factuur zag op 265 uur aan diensten voor de afdeling Finance, verleend door
een andere interim medewerker in november en december 2015. Ook deze factuur was niet voorzien
van een geautoriseerde urenstaat. Voor beide facturen ontbraken de vouchernummers en de
poststempels. Beide facturen zijn verantwoord als 'nog te betalen'. Vervolgens zijn beide facturen
volledig gecrediteerd door twee creditfacturen die op 16 maart 2016 door SIS Finance naar het emailadres van
zijn gezonden.
Bij de e-mails waarin de creditfacturen zijn verzonden, waren nieuwe facturen aangehecht. Deze
nieuwe facturen zagen volgens de factuuromschrijving respectievelijk op voor Buma/Stemra verrichte

NautaDutilh 2017, P. 17.
NautaDutilh 2017, p. 17.
2 NautaDutilh 2017, a 17.
10 BDO 2017, p. 39. De kop van deze paragraaf luidt 'Factuur gedateerd op 21 januari 2015'. Deze factuurdatum staat ook in
de tekst van de eerste alinea, maar onder het kopje 'bevindingen'staat: 'De factuurdatum op de factuur (15 december 2015)
komt niet overeen met de factuurdatum in de administratie (15 januari 2016)'. De Commissie kan dit niet met elkaar rijmen.
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werkzaamheden in de periode december 2015 tot en met februari 2016, en op voor Buma/Stemra
verrichte werkzaamheden in de periode november 2015 tot en met februari 2016. Aan de hand van
de urenstaten constateert BDO dat voor beide facturen het aantal gewerkte uren in 2015 lager is dan
het aantal uren dat door de eerdere facturen voor 2015 in rekening werd gebracht. Bij een factuur
bedroeg het verschil 90,5 uren, bij de andere factuur bedroeg het verschil 128 uren en werd het
uurtarief met € 7,50 negatief bijgesteld. Door deze werkwijze is in totaal € 28.340 in de jaarrekening
van 2015 verantwoord terwijl deze kosten betrekking hadden op 2016. BDO voegt hieraan toe dat het
de oorzaak van de verschuiving van het aantal uren niet kent, omdat de geautoriseerde
urenspecificaties ontbraken in de oorspronkelijke facturen. Hoewel dat niet gebruikelijk was binnen
Buma/Stemra, was één van de facturen door
geparafeerd.
Accenture
De strafrechtelijke beoordeling van het handelen van
berust op de constatering van
bij Accenture, kennelijk in opdracht van
NautaDutilh dat
opzettelijk heeft
uitgelokt dat Accenture een factuur stuurde voor diensten die op dat moment nog niet waren geleverd.
Volgens NautaDutilh zou dit kunnen gelden als uitlokking of medeplegen van valsheid in geschrifte of
het gebruik maken van een vals geschrift.

OM

Met betrekking tot Accenture heeft BDO, kort gezegd, het volgende geconstateerd. Buma/Stemra
maakt gebruik van de diensten van Accenture op het gebied van 'backoffice, IT activiteiten, hieraan
gerelateerde financiële dienstverlening en het management over kennisintensieve activiteiten'". Deze
outsourcing wordt aangeduid met de term Business Process Outsourcing (BP0). De nietkennisintensieve processen werden door Accenture uitgevoerd in India. De BPO-activiteiten werden
uitgevoerd op basis van een mantelovereenkomst die aanving op 1 april 2007 en eindigde op 31 maart
2014, aangevuld met een automatische verlenging van een jaar. Op 19 juni 2015 heeft Buma/Stemra
aan Accenture een ondertekende dealsheet toegezonden waarin de voorwaarden werden
overeengekomen voor een verlenging van de overeenkomst van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2019.
BDO voegt toe dat de mantelovereenkomst tegen 1 april 2017 kon worden opgezegd zonder 'exit
costs'. Onder de mantelovereenkomst uit 2007 werden de diensten van Accenture een jaar
vooruitbetaald door Buma/Stemra. Onder de nieuwe overeenkomst werden de diensten twee jaar
vooruitbetaald. De in India uitgevoerde activiteiten werden onder de oorspronkelijke overeenkomst
gefactureerd in Indiase Rupee (INR), waardoor Buma/Stemra een valutarisico liep. Onder de nieuwe
overeenkomst werd dat valutarisico gedragen door Accenture. BDO constateert op basis van haar emailonderzoek dat de vooruitbetaling van twee jaar in plaats van één jaar mogelijk verband houdt met
de overdracht van het valutarisico van Buma/Stemra naar Accenture.
op 5 december 2016 aan Accenture heeft verzocht om
BDO heeft geconstateerd dat
nog datzelfde jaar een factuur te sturen voor 10 extra fte's, vooraf en in één keer te betalen, zonder
dat op de factuur een tijdsperiode werd vermeld. Hierop heeft Accenture aan 1111.11111.1laten
weten dat het nog dat jaar een factuur zonder tijdsperiode aan Buma/Stemra zou toezenden. al
.1111~heeft aan BDO aangegeven dat hij de e-mail op verzoek van allinheeft verzonden. Met
betrekking tot het ontbreken van een tijdsperiode op de factuur merkt BOO op dat een `dergelijke
bewuste of onbewuste verkeerde allocatie kan leiden tot verschuivingen van kosten tussen
perioden'''. BDO heeft een factuur van Accenture aangetroffen voor 10 fte in India ten bedrage van €
259.399. De met de betreffende factuur corresponderende workorder heeft als omschrijving: 'BP°
additional offshore capacity 2017'. 11.11111111.heeft desgevraagd aan BDO aangegeven dat de
factuur was bedoeld om het nog resterende budget voor IT te benutten, en dat dit vaker gebeurde aan
het eind van een verslaggevingsperiode. BDO heeft geconstateerd dat het bedrag van C 259.399 op 28
februari 2017 bij een correctieboeking ten laste is gebracht van het jaar 2017.
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Bevindingen von de Commissie
Na bestudering van de betreffende rapportages en na gesprekken met betrokkenen is de Commissie
duidelijk geworden dat hetgeen NautaDutilh met zijn opmerkingen omtrent mogelijk strafbaar
handelen heeft uit willen drukken niet voor alle betrokkenen duidelijk is geworden. Ten aanzien van
de facturen van 515 Finance en Accenture geeft NautaDutilh desgevraagd aan dat het heeft willen
uitdrukken dat er slechts een mogelijkheid was dat de geconstateerde feiten strafrechtelijk relevant
waren. NautaDutilh heeft geen eigen of zelfstandig onderzoek verricht, maar heeft de door BDO
geconstateerde feiten juridisch geduid. Omdat de verantwoordelijk partner van NautaDutilh niet is
gespecialiseerd in strafrecht, maar in civiel recht, heeft de betrokken partner advies ingewonnen bij
een strafrechtspecialist van NautaDutilh, en heeft in zijn rapport slechts uit willen drukken dat
strafbaarheid aan de orde zou kunnen zijn. NautaDutilh heeft in de bestuursvergadering van
Buma/Stemra vervolgens aangegeven dat het een strafrechtelijk vervolg ten aanzien van beide
genoemde punten weinig kansrijk achtte. Gevraagd naar de reden waarom NautaDutilh dan toch in
het advies heeft opgenomen dat mogelijk sprake is van strafbaar handelen, geeft NautaDutilh aan dat
de vraag omtrent cie eventuele strafbaarheid haar was voorgelegd door...
en dat in het kader
op
dit
punt
is
gerapporteerd, ondanks het ontbreken van vragen omtrent
van de volledigheid
strafbaarheid in de scope van het onderzoek. Ten aanzien van haar aanbeveling aan Buma/Stemra om
het Openbaar Ministerie informeel te polsen geeft NautaDutilh aan dat dit een betrekkelijk neutrale
wijze is van het benaderen van het Openbaar Ministerie om te bezien of het nut zou hebben een
eventuele aangifte te doen of voor te bereiden.
De Commissie constateert dat ook naar de mening van NautaDutilh ten tijde van haar advies en de
bespreking daarvan in het Bestuur van Buma/Stemra geen sprake was van een serieuze kans dat het
handelen van
en ~pop
de beide genoemde punten zou
leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. De alinea's over mogelijk strafrechtelijk handelen zijn
slechts in het advies opgenomen vanwege de vraag daarnaar vane= De Commissie heeft in haar
onderzoek naar aanleiding van de bevindingen van BDO, geen nadere aanwijzing gevonden dat van
enig strafbaar handelen sprake zou zijn.
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1.3. De goedkeurende verklaring van KPMG
BDO heeft een aantal bevindingen gedaan, die door NautaDutilh in juridische zin zijn geduid. Zoals uit
het voorgaande blijkt, worden in de rapporten van BDO en NautaDutilh knelpunten gesignaleerd in de
bedrijfsvoering, de administratieve organisatie en de verslaglegging. Tegelijkertijd is door KPMG over
de betreffende verantwoordingsjaren (2015 en 2016) een goedkeurende verklaring gegeven bij de
jaarrekening. Doel van deze paragraaf is deze ogenschijnlijke discrepantie te duiden.
Om antwoord te geven op de vragen rondom de werkzaamheden die KPMG heeft uitgevoerd ter
goedkeuring van de jaarrekeningen, behandelt de Commissie de volgende punten:
1. Het doel van de jaarrekening en de werkzaamheden en de verklaring van de accountant;
2. De werkzaamheden van KPMG in reactie op de rapporten van BDO en NautaDutilh en de uitleg
daarvan op de vergadering van de auditcommissie van 27 september 2017;
3. De bevestigingsbrieven van Bestuur en Directie aan KPMG.
1. Doel van de jaarrekening en taak van de accountant
Het doel van de jaarrekening is het afleggen van verantwoording door Directie en Bestuur over het
gevoerde beleid en beheer in het betreffende verantwoordingsjaar aan alle stakeholders van de
vereniging Buma en de stichting Stemra. Het is de verantwoordelijkheid van Directie en Bestuur de
bedrijfsvoering, administratie en verslaglegging zodanig in te richten dat de informatievoorziening aan
de verlangde eisen voldoet. Zowel de vereniging Buma als de stichting Stemra hebben ervoor gekozen
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving" te volgen. Van deze
richtlijnen kan beargumenteerd worden afgeweken indien het inzicht daardoor wordt vergroot.
Belangrijk is dat een bestendige gedragslijn wordt gevolgd, zodat de verantwoording niet van het ene
jaar op het andere verandert zonder zorgvuldige en heldere toelichting.
Het is de verantwoordelijkheid van de accountant de jaarrekening te controleren en te beoordelen of
het beeld van de jaarrekening overeenstemt met de werkelijkheid. De organisatie dient er naar te
streven een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid te presenteren. Dit betekent niet dat
de jaarrekening een exacte weergave is. Een deskundige stakeholder moet op basis van het beeld van
de jaarrekening de juiste beslissing kunnen nemen. De accountant gebruikt bij zijn controle en
beoordelingswerk tolerantiegrenzen waar binnen de jaarrekening moet blijven. De accountant tracht
met redelijke mate van zekerheid vast te stellen dat de jaarrekening vrij is van materiële fouten. Deze
marges gelden voor de jaarrekening als geheel. Voor onderscheiden onderdelen en posten van de
jaarrekening kunnen specifieke marges gelden. Zo is bijvoorbeeld voor de verantwoording van de
toepassing van de Wet Normering Topinkomens voor het jaar 2016 een marge van C 3000 van kracht".
Ook voor de weergave van liquide middelen geldt een nauwe tolerantie, namelijk nihil.
Voor andere posten kunnen ruimere marges worden gehanteerd omdat de waardering met minder
zekerheid kan worden vastgesteld en de post afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen. Onder
meer bij de waardering van vorderingen wordt een inschatting gemaakt. Naarmate de vordering ouder
is of de debiteurhistorie aangeeft dat de inning van de vordering onzeker is, wordt meer voorzien. Ten
aanzien van dit soort posten kan de ervaring in voorgaande jaren worden gebruikt. Er zijn ook posten
waarvoor het zeer moeilijk is een exacte berekening te geven van de uiteindelijke waarde. Dit is onder
meer het geval bij voorzieningen en ramingen van uitkomsten van onderhandelingen met derden en
van juridische procedures. In deze situaties is het regel een prudent beleid te volgen. Dit betekent dat
de omzet en de bezittingen niet te hoog en de kosten en de schulden niet te laag worden weergegeven.
Doordat een organisatie over ieder jaar verantwoording aflegt, zullen te voorzichtig gebleken
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ramingen in een voorgaande periode worden aangepast aan de realisatie en inzichten in een volgende
periode. Deze posten kunnen beter en nauwkeuriger worden bepaald wanneer de periode langer is
tussen het jaareinde en het moment waarop de jaarrekening wordt vastgesteld. Achteraf is het immers
mogelijk preciezer te bepalen hoe groot een geraamde post is geweest.
2. De verwerking van de rapportages van BDO en NautaDutilh door KPMG
KPMG heeft ten aanzien van de jaarrekeningcontrole 2016 de volgende risico's onderkend": risico op
onjuiste waardering van de beleggingsportefeuille per jaareinde; risico op verantwoording hoger saldo
opbrengst auteursrechtgelden; doorbreken van interne beheersing door management en, na het
beschikbaar komen van de onderzoeksrapportages van BDO en NautaDutilh, verschuiving van kosten
tussen boekjaren. De accountant richt zijn controle zo in dat deze risico's worden beperkt.
Blijkens het accountantsverslag KPMG aan Bestuur en Directie van Buma/Stemra is de materialiteit
voor Buma vastgesteld op C 2,2 miljoen en voor Stemra op C 530.000, te weten 1,35% van de geschatte
opbrengst aan auteursrechtgelden. Voor de kosten is de materialiteit vastgesteld op C 1,1 miljoen en
C 265.000 voor Stemra. Voor Stemra is de materialiteit verlaagd naar C 458.000 wegens een lagere
opbrengst aan auteursrechtgelden.
KPMG geeft in zijn verslag aan dat geconstateerde controleverschillen met ingang van 2016 door
Directie en Bestuur in de jaarrekening worden verwerkt". De geconstateerde verschillen voor 2015
blijven binnen de tolerantiegrenzen, zoals aangegeven in het accountantsverslag 2016". De
jaarrekening 2015 is dan ook niet herzien.
Gegeven het onderzoek en de rapporten van NautaDutilh en BDO heeft KPMG zijn controle veel later
dan gebruikelijk verricht en is de inzet van KPMG veel groter geweest dan oorspronkelijk geraamd".
KPMG heeft de omvang van hun controlewerkzaamheden aanzienlijk uitgebreid. KPMG meldt in het
accountantsverslag 2016:
'Wij hebben uitgebreide aanvullende controle procedures uitgevoerd gericht op het verifiëren
van de balansposities van zowel Buma als Stemra inclusief het evalueren van bepaalde
boekhoudkundige verwerkingen die in het BDO rapport worden weerspiegeld. Hierbij moet
gedacht worden aan o.a.:
•
Analyse leverancierscontracten met een potentieel grote omvang
•
Controle overige schulden en overlopende passiva ultimo 2015 en 2016 met een
verlaagde controlematerialiteit
•
Voortgezette controle op ontvangen facturen na 1 januari 2016 c.q. 2017 met een
verlaagde materialiteit
•
Analyse van credit bedragen in de verantwoorde kosten van 2015 en 2016
•
Wij hebben onze werkzaamheden uitgebreid met betrekking tot schattings- of
beoordelingsposten waar de medewerkers die object van onderzoek waren invloed op
kunnen hebben uitgeoefend.
•
Extra analyse van posten als fingerprinting, PNO Media, WNT en declaraties.
•
Extra analyse van handmatige correctieboekingen m.b.v. data-analyse.
•
Extra analyse boeking systematiek le verdelen auteursrechtgelden buitenland'.

"KPMG 2017, p. 22
KPMG 2017, p. 5.
KPMG 2017, p. 23.
lb In het accountantsverslag 2016 van KPMG (KPMG 2017, p. 24) wordt de inzet van de accountant in de periode augustus
2016-18 oktober 2017 kwantitatief inzichtelijk gemaakt: het aantal gebudgetteerde uren (1800 uren) is meer dan verdubbeld
in de uiteindelijke realisatie (3851 uren).
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De bevindingen uit bovengenoemde werkzaamheden zijn meegenomen in onze analyse
foutenherstel ten behoeve van de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016. Tenslotte
hebben wij vastgesteld of de bevindingen in kwalitatieve en kwantitatieve [zin] toereikend zijn
toegelicht respectievelijk verwerkt in het jaarverslag en de jaarrekening 2016.1"
KPMG heeft geweigerd om de Commissie te woord te staan, zodat de Commissie niet in detail heeft
kunnen navragen wat KPMG heeft geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek van BDO en
advies van NautaDutilh. Het beeld dat de Commissie daarvan heeft, is slechts gebaseerd op de
opmerkingen daarover in de jaarrekening 2016 en in de Accountantsverslagen 2015 en 2016 van KPMG
gericht aan Bestuur en Directie van Buma/Stemra.
De opmerkingen van NautaDutilh en de bevindingen van BDO betreffen 8 posten. Voor zover niet
vorenstaand aangegeven, wordt hieronder weergegeven op welke wijze deze posten van belang zijn
in de verantwoording en onderdeel zijn van de accountantscontrole. Waar dat van toepassing is, wordt
ook de toelichting vermeldt die KPMG hieromtrent heeft gegeven in de vergadering van de
auditcommissie van 28 september 201720, waarin systematisch de gesignaleerde posten door BDO en
KPMG met Bestuur en Directie van Buma/Stemra zijn besproken. Tot slot worden enkele andere
punten behandeld die voor KPMG van belang zijn geweest bij de goedkeuring van de jaarrekening.
Kostenverantwoording
Naar het oordeel van de Commissie betreffen de opmerkingen van NautaDutilh en de bevindingen van
BOO in de kern het verantwoorden van kosten tot het toegestane percentage van omzet en repartitie
(15%). in de administratie van Buma/Stemra is het risico daarvan onderkend. Alle kosten die minder
nauwkeurig zijn te bepalen worden doorgaans op vaste grootboekrekeningen (zoals 60000, debiteuren
en 19100) verantwoord. In het balansdossier is voor veel posten een onderbouwing opgenomen. De
accountant krijgt, met andere woorden, deze posten ter controle en beoordeling aangereikt. KPMG
toetst de onderbouwing aan de hand van Nederlandse verslaggevingsregels. Indien naar het oordeel
van KPMG de onderbouwing door Buma/Stemra niet overeenkomt met de vereisten van de
Nederlandse verslaggevingsregels, dan meldt de accountant dat. Het resultaat van deze beoordeling
is de lijst met wel en niet gecorrigeerde controleverschillen. De lijst met niet gecorrigeerde verschillen
wordt opgenomen in de bevestigingsbrief van Directie en Bestuur bij de jaarrekening en in het
accountantsverslag aan het Bestuur. Het Bestuur stelt de jaarrekening vast en bepaalt daarmee of de
geconstateerde verschillen moeten worden gecorrigeerd. Met ingang van 2016 worden alle verschillen
gecorrigeerd. Naar het oordeel van de Commissie is sprake van een proces dat voor de accountant en
het Bestuur van Buma/Stemra voldoende transparant is'. Het Bestuur van Buma/Stemra en de
accountant zijn zo goed in staat te beoordelen of nodeloos kosten zijn gemaakt.
Accenture
Deze post betreft vooruitbetalingen die contractueel zijn overeengekomen en deze vooruitbetalingen
zijn volgens KPMG juist weergegeven in de jaarrekeningen. De Commissie heeft geen aanleiding
gevonden de juistheid hiervan te betwisten.
SIS Finance
Deze post is een raming van nog te verwachten kostenopgaven. Deze kosten zijn echter, zoals achteraf
bleek, te hoog in de jaarrekening 2015 opgenomen en te laag in de jaarrekening 2016. Het betrof een
bedrag van C 28.000 dat noch in 2015 noch in 2016 van materieel belang is dan wel de voorgenoemde
materialiteitsgrens van de accountant overstijgt. Overigens is op grond van deze post door
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KPMG 2017, pp. 6-7.
Buma/Stemra 2017k,
Zie ook de appendix aan het einde van dit hoofdstuk over de kostenverantwoording in relatie tot de beheerskosten.
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Buma/Stemra niet betaald. De uiteindelijke prestatie was immers nog niet volledig geleverd. Dit
onderdeel heeft derhalve geen vermogensnadeel voor Buma/Stemra opgeleverd. Wel zijn kosten van
het ene boekjaar in het andere boekjaar verantwoord. Gezien het geringe bedrag van deze
verschuiving acht de Commissie het niet waarschijnlijk dat in dit geval bewust sprake is van sturing van
kosten in enig boekjaar om het bedrag van de maximaal te maken kosten vol te maken.
Fingerprinting
De kosten van het opstellen van speellijsten door middel van een fingerprinting-systeem zijn vanaf
2010 tot en met 2015 deels in mindering gebracht op de geïncasseerde licentierechten. Vanaf 2016
worden de geïncasseerde licentierechten en de kosten met deze saldering verhoogd. Dit heeft geen
effect op het repartitiebedrag. Het niet meer salderen van de fingerprintingkosten met de omzet
maakt dat het kostenpercentage ten opzichte van de geïncasseerde licentierechten en repartitie hoger
wordt. Volgens de jaarrekening 2016 bedraagt het kostenpercentage 14,7.
Uit het verslag van de vergadering van de auditcommissie van 27 september 2017 blijkt dat
Buma/Stemra tot 2016 voor de verslaglegging van de kosten van fingerprinting grondslagen gebruikt
die zijn gebaseerd op de 'Dutch Generally Accepted Accounting Principles', ofwel de 'Nederlandse weten regelgeving voor financiële externe verslaggeving'. BDO laat in het midden of de wijze waarop deze
kosten zijn verantwoord, juist is". NautaDutilh is van mening dat deze wijze van verantwoorden niet
juist is". Op grond van deze mening heeft de Directie de presentatie van de fingerprintingkosten in de
jaarrekening gewijzigd. Naar de mening van de KPMG zijn beide methoden onder de accountingregels
toegestaan. De presentatiecorrectie in de jaarrekeningen betreft €1 miljoen bij Buma en € 0,1 miljoen
bij Stemra.
Buitenlandse repartitie
Gelden uit het buitenland worden in het jaar van ontvangst tot de te verdelen geïncasseerde
licentierechten gerekend voor zover de rechthebbenden bekend zijn, ook al heeft het licentierecht
betrekking op voorgaande jaren. Naar het oordeel van de Commissie is dit juist In de administratie
verwerkt. De boekingsgang in de administratie volgt de stappen in de behandeling van buitenlandse
repartitie. KPMG meldt in zijn accountantsverslag 2016 dat naar aanleiding van het BDO rapport een
extra analyse is uitgevoerd op de boeking systematiek 'te verdelen auteursrechtengelden buitenland'.
Depot PNO Media
KPMG geeft in het accountantsverslag aan dat de aard van het depot bepalend is voor de
onttrekkingen die aan het depot mogen worden gedaan. Tevens is de aard bepalend voor de
verwerking in de jaarrekening. KPMG heeft Buma/Stemra geadviseerd om de aard van het depot te
laten vaststellen door een pensioenjurist. Buma/Sternra heeft besloten dit advies niet te volgen en zelf
een analyse op te stellen ten behoeve van de verantwoording in de jaarrekening. KPMG meldt
vervolgens:
'Op basis van deze analyse stelt Buma/Stemra dat het depot kwalificeert als 'niet in de balans
opgenomen activa'voor een bedrag van € 552 duizend per 31 december 2016. Daarnaast is er
een bedrag van € 180 duizend onttrokken aan het depot dat niet ten doel had waarvoor het
bestemd is— i.e. het egaliseren van pensioenlasten. Derhalve heeft het [sic] Buma/Stemra deze
ontvangst niet als onttrekking — i.e. egalisatie van pensioenpremie 2016 — verantwoord maar
als verplichting aan PNO Media opgenomen op de balans per 31 december 2016.
Op aandringen van KPMG heeft Buma/Stemra een eerste analyse gemaakt waaruit blijkt dat
er over de periode 2008 — 2016 voor een bedrag van circa C300 duizend te weinig is onttrokken
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aan het depot. Tevens dient een voorstel voor onttrekking aan het depot te worden
voorgelegd aan de OR. Als gevolg hiervan, en dat de allocatie aan rechthebbenden moet
worden uitgezocht, heeft Buma/Stemra besloten dit niet te verwerken in de jaarrekening
2016.'24
KPMG concludeert dat de resterende onzekerheden bij een mogelijk andere verwerkingswijze in de
jaarrekening niet resulteren in een materiele fout. De resterende onzekerheden betreffen de
Juridische duiding van het depot, de juistheid en volledigheid van de onttrekkingen en de gevolgen van
het niet inbrengen van onttrekkingen in het arbeidsvoorwaardelijk overleg en ten slotte de verdeling
van het depot over Vereniging Buma, Stichting Stemra, SCAN en Stichting Brein.
De Commissie stelt vast dat Buma/Stemra in de jaarrekening 2016 heeft aangegeven welk bedrag
resteert en waaruit het depot bestaat. De adviezen ter zake van KPMG blijven van belang, met
uitzondering van het overleg met de OR, omdat dit volgens de initiële afspraken alleen nodig is
wanneer de pensioenlasten structureel meer dan 16,5% van de loonsom bedragen, in welk geval
aanpassing van de pensioenvoorwaarden aan de orde is.
WNT
De accountant beoordeelt de toepassing van de WNT-regels aan de hand van het controleprotocol van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZ1025. Het controleprotocol is niet
alleen beperkt tot de reguliere bezoldiging, maar raakt ook de samenstelling van de vaste
onkostenvergoeding, de werkkostenregeling en de declaraties van de topfunctionarissen. BDO en
NautaDutilh hebben geen onderzoek verricht naar de fiscale aspecten van de werkkostenregeling, de
vaste onkostenvergoeding en declaraties.
KPMG merkt in het accountantsverslag 2016 op dat de kosten die worden verantwoord op de
kostenplaats 'directie' aan review onderhevig moeten zijn daar het beleidskader door Buma/Stemra
niet nader is gedefinieerd. KPMG vervolgt: 'Wij merken op dat het bestuur de kosten 2016
verantwoord op de kostenplaats directie alsnog heeft gereviewd en akkoord bevonden:26 Voorts
adviseert KPMG het Bestuur het beleidskader nader in te vullen en een duidelijke richtlijn voor
onkostendeclaraties ten behoeve van de Directie overeen te komen. De Commissie onderschrijft het
belang daarvan".
Declaraties en huur Den Haag
NautaDutilh verwijst gezien de beperkte omvang en impact van de bevinding omtrent deze
onderwerpen naar de rapportage van BDO en stelt dat er geen significante formele bevindingen zijn
ten aanzien van deze punten. BDO geeft een beschrijving van de bevindingen omtrent declaraties en
de huur. KPMG behandelt de declaraties van directieleden in het kader van de WNT. Door KPMG is
niet gemeld dat de huur van de kantoorruimte in Den Haag extra aandacht heeft gekregen in de
accountantscontrole. De Commissie begrijpt dit, aangezien het reguliere kosten betreft waarvan een
deel wordt doorbelast.
Overige punten: subsequent events
In de periode tussen 31 december 2016 en de oplevering van de jaarrekening 2016 op 24 oktober
2017, is voor meerdere posten die in eerste instantie onbekend dan wel betwist waren een bedrag in
de concept jaarrekening bepaald. In loop van 2017 zijn deze posten beter te ramen, dan wel is de
afwikkeling met derden vastgesteld. KPMG heeft al in 2015 gemeld dat voor een beperkt aantal grote
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debiteuren binnen RTV op het saldo van openstaande facturen een correctie bij definitieve
verrekening in 2016 moet worden doorgevoerd. In totaal betreft dit een post van € 6,1 miljoen die
wordt toegevoegd aan de auteursrechten Buma en Stemra en het Sociaal-Cultureel Fonds. Dit
betreffen met name geïncasseerde licentierechten van onder meer FOX, MTV, RTL en de afwikkeling
van dubieuze debiteuren ultimo 2016 die gedurende 2017 zijn geïnd.
De subsequent events zijn als volgt te preciseren:
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De Commissie stelt vast dat een substantieel deel van de wijzigingen in de jaarrekening 2016 ten
opzichte van de conceptjaarrekening van maart 2016 het gevolg zijn van bovenstaande subsequent
events.
Overige punten: algemene reserves
KPMG heeft gesignaleerd dat posten onder de algemene reserves niet toereikend waren onderbouwd
en dat voor de kosten van het incassobureau GGN meer was geboekt dan nodig was; in totaal betroffen
deze niet toereikend onderbouwde posten en de te hoge kosten C 787.000. De bevindingen naar
aanleiding van de controle worden gemeld in het accountantsverslag aan Directie en Bestuur in het
overzicht van niet gecorrigeerde verschillen". Dit overzicht wordt met het Bestuur besproken en
afgestemd. Deze verschillen waren in de concept-jaarrekening 2016 opgenomen, maar mogelijk niet
expliciet verwerkt omdat het totaal van de verschillen onder de tolerantiegrens bleef. In de afgelopen
jaren heeft het Bestuur dit overzicht met verschillen altijd geaccepteerd. Uit het accountantsverslag
2015 van KPMG" blijkt dat door de ontoereikende onderbouwing van de reservering en een te hoge
reservering voor de vooruit ontvangen huurkorting het totaal aan kosten C 400.000 voor Buma te hoog
is weergegeven. Tevens werd een controleverschil gemeld van € 1.000.000 voor reserveringen voor
openstaande facturen aan een beperkt aantal grote debiteuren binnen RTV. Voor Stemra is eveneens
een ontoereikende onderbouwing van de reservering voor kosten van €400.000 en een te hoge schuld
aan rechthebbenden van C 200.000 geconstateerd. Voor 2016 is bepaald dat alle geconstateerde
verschillen in de jaarrekening zullen worden verwerkt.

28

KPMG 2016, pp. 26-7.
KPMG 2016, pp. 26-7.

49

De Commissie stelt vast dat de voorgestelde correcties in 2016 een vergelijkbare omvang hebben als
in de jaarrekening 2015 en 2014. Dit blijkt uit de niet-gecorrigeerde controleverschillen die zijn
opgenomen in het accountantsverslag 2015 van KPMG en uit de Bevestigingsbrief van Buma/Stemra
over 2014'.
Overige punten: IT-organisatie en informatieverstrekking
Voor KPMG vormt de inrichting van de IT-organisatie geen bedreiging voor een adequaat doorlopend
inzicht in de financiële situatie van Buma/Stemra. Regelmatig konden back-ups en recovery worden
gedraaid. Het systeem is integer en KPMG heeft er bij de afronding van de accountantscontrole op de
Jaarrekening 2016 ongewijzigd vertrouwen in. Het systeem levert betrouwbare informatie en Finance
is in staat om 2 dagen na maandeinde een flashreport met behulp van het IT-systeem te vervaardigen
en binnen 5 dagen na maandeinde een zogenaamde 'hard close' rapportage ten behoeve van het
Bestuur samen te stellen, inclusief de bijbehorende onderbouwing.
Uit het voorgaande kan het volgende opgemaakt worden:
De post MS Finance heeft effect op de jaarrekeningen 2015 en 2016. De kosten 2015 zijn te hoog en
die van 2016 te laag weergegeven. Het bedrag van € 28.000 vertekent het beeld van de jaarrekening
materieel niet.
De post fingerprinting is volgens een bestendige gedragslijn tot en met 2015 gesaldeerd weergegeven.
Met ingang van 2016 is de presentatiewijziging doorgevoerd en zijn de kosten en opbrengsten niet
meer gesaldeerd.
De Commissie heeft geen aanwijzingen dat de gedragslijn tot en met 2015 is toegepast om makkelijker
onder de toegestane kostennorm te blijven. Wel heeft de Commissie naar aanleiding van haar
onderzoek kunnen vaststellen dat de reden van de toepassing van de eigen grondslagen inzake
fingerprinting zijn oorsprong vindt in de historische ontwikkeling van de toepassing van fingerprinting
en de weerslag daarvan in oude en bestaande contracten. De toenmalige afspraken tussen
SoundAware, Buma/Stemra en zendgemachtigden maakten het mogelijk om de kosten als zodanig
door te berekenen. Tot 2010 werden de kosten voor fingerprinting vanuit de Stichting Beheer Rechten
Fingerprint Database separaat in rekening gebracht aan de zendgemachtigden. De zendgemachtigden
ontvingen twee rekeningen; een voor de licentie en een voor de kosten van fingerprinting. Na 2011 is
dit vervangen door een factuur waarop de kosten van fingerprinting in mindering werden gebracht.
Nu de historische verklaring voor de saldering is komen te vervallen, is te begrijpen dat de kosten van
fingerprinting vanaf 2016 niet meer worden gesaldeerd met de opbrengsten.
Het egalisatiepensioendepot bij PNO Media is in het verleden in de jaarrekening niet toegelicht. Met
ingang van 2016 is dit wel het geval. In gesprekken met de Commissie is aangegeven dat in de
jaarrekening deze post nadrukkelijk wordt toegelicht onder niet uit de balans blijkende rechten en
verplichtingen31.
Directie en Bestuur van Buma/Stemra concluderen dat het beeld van de jaarrekening 2015 niet is
aangetast en hebben besloten de niet-materiele fouten kwalitatief toe te lichten in de jaarrekening
201632. De accountant kan zich hiermee verenigen. De Commissie ziet geen aanleiding om tot een
ander gezichtspunt te komen of daarover nadere opmerkingen te maken,
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Recapituterend zijn naar aanleiding van de veel latere oplevering van de jaarrekening, het besluit van
het Bestuur om controleverschillen te verwerken in de jaarrekening en het onderzoek van BDO ten
opzichte van de concept jaarrekening de volgende wijzigingen aangebracht:
X C 000

Subsequent events
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De suggestie die (in de media) wel is gedaan dat uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat er
voor miljoenen fouten zijn gemaakt in de financiële verantwoording, kan de Commissie op basis van
het voorgaande niet onderschrijven.
3. De verklaring van Bestuur en Directie en de bevestigingsbrieven aan KPMG

De Directie en het Bestuur van Buma/Stemra zijn verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige
informatieverstrekking aan de accountant ten behoeve van de controle door de accountant van de
jaarrekeningen van de vereniging Buma en de stichting Stenwa. Ten einde deze verantwoordelijkheid
expliciet te maken verstrekken de Directie en het Bestuur aan de accountant bevestigingsbrieven. De
accountant zal de verklaring bij de jaarrekening niet eerder verstrekken dan nadat deze
bevestigingsbrieven zijn ontvangen.
De bevestigingsbrieven bij de jaarrekening 2016,
33 gedateerd 24 oktober 2017, zijn helaas niet geheel
volledig: in zowel de bevestigingsbrief voor Buma als die van Stemra ontbrak de voorlaatste pagina
met betrekking tot de WNT. Deze is op 3 mei 2018 naar aanleiding van het onderzoek door de
Commissie bijgevoegd34. Formeel zijn de vereniging Buma en de stichting Stemra, na toestemming van
de accountant, eerst dan gerechtigd de jaarrekeningen 2016 te publiceren.
Bestuur en Directie bevestigen in deze brieven dat zij op 11januari 2017 een onderzoek hebben gestart
naar aanleiding van een aantal aanwijzingen voor mogelijke onregelmatigheden. Daartoe hebben zij
NautaDutilh N.V. opdracht gegeven een persoonsgericht onderzoek uit te voeren. Zij geven vervolgens
ter zake het volgende aan:
`Wij hebben u de definitieve onderzoeksrapportages verstrekt van BDO Investigations B.V. d.d.
15 augustus 2017 en NautaDutilh d.d. 21 augustus 2017. Wij bevestigen u dat er geen andere
(onderzoeks)rapportages door externe partijen zijn opgesteld gelieerd aan dit persoonsgericht
onderzoek.
De door ons verrichte evaluatie van de uitkomsten van de voornoemde bijzondere
onderzoeken, alsmede de resultaten van de door ons uitgevoerde aanvullende
werkzaamheden, hebben wij u in de 'reactie bestuur en directie op bevindingen BDO en Nauta'
d.d. 10 oktober 2017 verstrekt waarin wij de consequenties voor de jaarrekening 2015, de
openingsbalans 1 januari 2016 en de jaarrekening 2016 hebben geanalyseerd. WIJ hebben
geconcludeerd dat de jaarrekening 2015 als geheel nog steeds een getrouw beeld geeft en
meer specifiek, een getrouw beeld geeft van de omvang van het vermogen en resultaat.
Derhalve is foutherstel van het vergelijkend cijfer 2015 niet van toepassing. De twijfel omtrent
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de integriteit van de betrokken medewerkers is voldoende weggenomen dan wel gemitigeerd
door aanvullend onderzoek om de jaarrekening 2016 te kunnen opmaken.'"
De bevestigingsbrieven geven zodoende — onder verwijzing naar een schriftelijke analyse van Bestuur
en Directie van de bevindingen van BDO en NautaDutilh en hun impact op de jaarrekening 2015 en
2016— aan dat de onderzoeken van BDO en NautaDutilh naar de mening van Bestuur en Directie niet
nopen tot een wezenlijke aanpassing van de jaarrekeningen.
Ten slotte bevestigen Bestuur en Directie van Buma/Stemra in verband met de WNT dat de
onkostendeclaraties van Bestuur en Directie (zowel verwerkt via creditcards op naam van de
Vereniging resp. Stichting als ontvangen facturen verantwoord in de financiële administratie) als
volledig zakelijk zijn aan te merken en dat deze kosten en/of declaraties geen bezoldigingselement
bevatten waarmee rekening gehouden zou moeten worden in het kader van de WNT. De Commissie
komt op dit punt terug in hoofdstuk 3.
De strekking van de brief van 2 november met de reactie van Bestuur en Directie is dezelfde als die
van de LOR van 24 oktober, met uitzondering van de waardeoordelen die in de reactie zijn opgenomen
ten aanzien van het handelen van directieleden. Deze waardeoordelen verhouden zich niet tot de
bovenvermelde bevestiging van de integriteit van managers en directieleden in de LOR van 24 oktober.
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1.4. Overblijvende kwesties
In deze paragraaf behandelt de Commissie de specifiek in haar onderzoeksopdracht genoemde
kwesties die in het rapport van BOO en het advies van Nauta nog niet tot eenduidige conclusies hebben
geleid.
a) De repartitie van buitenlandse incasso
De onderzoekers van NautaDutilh en BOO roepen vragen op bij de omvang van het saldo (€ 25 miljoen)
van de buitenlandse incasso en de tegenboeking in de administratie van de verplichting tot verdeling
en uitkering37.
Uit de door ons gevoerde gesprekken en de overlegde documentatie komt eenduidig naar voren dat
alle fasen in het proces van buitenlandse incasso zorgvuldig in de boekhouding van Buma/Stemra
worden geregistreerd. Op hoofdlijnen kan het proces als volgt worden weergegeven:
1. Ontvangst gelden door Finance
Van buitenlandse zusterorganisaties worden gelden ontvangen op grond van wederkerigheidsovereenkomsten. Veelal zijn de bijbehorende distributielijsten nog niet beschikbaar op het
moment dat de gelden warden ontvangen. Deze distributielijsten, waarin in detail de ontvangst wordt
gesplitst naar gebruik en rechthebbende, worden op een later tijdstip ontvangen. De financiële
administratie van Buma/Stemra verwerkt de ontvangen gelden in het ontvangstjaar. Uit de
administratie blijkt dan dat van buitenlandse zusters geld is ontvangen, maar dat het juiste
gebruiksjaar nog niet bekend is.
2. Verwerking distributielijsten door Front Office
De van zusterorganisaties ontvangen distributielijsten zijn vaak onvolledig omdat de richtlijnen van de
CISAC (de internationale organisatie van CBO's) niet in alle gevallen worden gevolgd. De
distributielijsten worden aangevuld met informatie die is ontvangen van rechthebbenden. Indien
ontvangst en distributie overeenstemmen, geeft Front Office de behandeling voor verdere verwerking
door aan Back Office. Veelal is het bedrag op basis van de distributielijsten lager dan de ontvangen
gelden, omdat een deel van de ontvangen bedragen nog nader moet worden onderzocht.
Buma/Stemra meldt deze nog uit te zoeken bedragen in de jaarrekening.
3. Toekenning van licentierechten door Back Office
Na ontvangst, controle en correctie van de bijbehorende distributielijsten wordt de omzet
toegeschreven aan het juiste gebruiksjaar. Tevens wordt aan de ontvangst ten behoeve van de juiste
distributie de licentiefactuur aan de buitenlandse zusterorganisatie in de financiële administratie
opgenomen.
4. Opschonen financiële administratie door Finance
In de administratie is de omzet dan tweemaal geboekt, eenmaal ten gunste van het jaar van ontvangst
en eenmaal op basis van de pro forma licentie ten gunste van het gebruiksjaar. Finance boekt de
omzetontvangst tegen omwille van tijdsdruk voor distributie. Er moet immers binnen 180 dagen na
ontvangst worden betaald. Juist zou zijn de tegenboeking ten laste van de gebruiksjaren te brengen
en niet ten laste van het ontvangstjaar. In de administratie staat de omzet nu geregistreerd ten gunste
van de gebruiksjaren en niet, zoals bedoeld voor een juiste repartitie, ten behoeve van de
rechthebbenden in het jaar van ontvangst. In een latere fase wordt deze correctieboeking alsnog door
middel van een memoriaalboeking in de administratie aangebracht. Deze memoriaalboeking heeft in
de rapportages van NautaDutilh en BOO veel aandacht gekregen, zonder dat daarbij de gehele keten
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van administratieve verwerking in beschouwing is genomen, waardoor deze tegenboeking
verklaarbaar wordt.
Het jaar van ontvangst van gelden van buitenlandse CBO's is bepalend voor de uiteindelijke repartitie
aan rechthebbenden, dus niet het gebruiksjaar. In de jaarrekening wordt vermeld dat
auteursrechtengelden die worden ontvangen van andere Collectieve Beheersorganisaties,
hoofdzakelijk internationale CBO's, veelal op kasbasis worden verantwoord, omdat de omvang van de
aanspraak van rechthebbenden niet op een eerder moment kan worden vastgesteld.
Per saldo geeft de administratie het juiste inzicht: de ontvangen bedragen zijn ten behoeve van de
repartitie in het ontvangstjaar geboekt en de licenties zijn ten behoeve van de vergunningverlening
geboekt in de juiste gebruiksjaren.
Uit bovenstaande weergave van het feitelijke proces, de administratieve verwerking daarvan en de
weergave in de jaarrekening (C 25 miljoen) blijkt een zorgvuldige behandeling in de administratie van
Buma/Stemra. Het proces verklaart ook waarom een aanzienlijk bedrag uit het buitenland ontvangen
gelden per einde boekjaar nog in de boeken van Buma/Stemra staat, namelijk omdat na ontvangst nog
niet duidelijk is aan wie welke bedragen moeten worden uitgekeerd. De Commissie is niet gebleken
dat de tijd die daarmee gemoeid gaat nodeloos lang is. Dit bevestigen Directie en Bestuur ook in hun
reactie op de bevindingen van BDO en NautaDutilh:
'Met betrekking tot de incasso buitenland heeft nader onderzoek uitgewezen dat de
beschikbare informatie voor het jaarverslag 2016, zowel naar het eindsaldo van nog te
verdelen auteursrechtengelden als naar de opbouw in jaarlagen, adequaat is. Correcties zijn
dus niet nodig in de jaarrekening 2016.'"

b) De betalingen aan Accenture
Buma/Stemra is voor haar informatievoorziening in belangrijke mate afhankelijk van Accenture. Deze
wereldwijde IT-organisatie, met zo'n 400.000 medewerkers en een jaarlijkse omzet van ca. $ 35
miljard, ondersteunt Buma/Stemra met de implementatie, het beheer en het onderhoud van het
Enterprise Resource Planning (ERP) pakket AX dat aan de basis ligt van de bestuurlijke
informatievoorziening van Buma/Stemra. De uitvoering door Accenture geschiedt deels in India, voor
wat betreft de Business Process Outsourcing (BPO). NautaDutilh stelt vragen bij de aard van de
overeenkomst met Accenture met name zoals deze in 2015 is gewijzigd, bij het feit dat de
overeenkomst niet formeel ter goedkeuring aan het Bestuur van Buma/Stemra is voorgelegd, en bij de
facturering ter uitvoering van de overeenkomst".
In de oorspronkelijke overeenkomst tussen Buma/Stemra en Accenture uit 2007 is bepaald dat de
kosten voor BP° per kalenderjaar door Buma/Stemra één jaar vooruit worden betaald en dat
Buma/Stemra het risico van wisselkoersfluctuaties tussen de Euro en de Indiase Roepies draagt vanaf
de overgang van het BPO-gedeelte naar India in 2010. Deze overeenkomst, inclusief de jaarlijkse
verlengingen, liep tot 2017.
In 2014 is een nieuwe versie van het ERP-pakket AX in gebruik genomen. De migratie van de oude
versie naar de nieuwe versie is slecht verlopen en bieek veel meer tijd te kosten en leidde tot
verstoringen. Accenture heeft veel meer menskracht moeten inzetten om de nieuwe versie goed
werkend te krijgen. Er was echter een vaste vergoeding afgesproken, zodat Accenture voor die extra
inzet niet betaald kreeg. Het verlies aan de kant van Accenture heeft de verhouding tussen Accenture
Buma/Stemra 2017p, p. 10 van de bijlage.
" NautaDutilh 2017, p. 4.
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en Buma/Stemra onder druk gezet. Tegelijkertijd is Buma/Stemra afhankelijk van het functioneren van
het ERP-pakket AX en dus van Accenture.
Buma/Stemra heeft gezocht naar een mogelijkheid om de verhouding met Accenture te verbeteren
zonder dat dit geld zou kosten en om tegelijkertijd het valutarisico dat met de overeenkomst gepaard
ging, weg te nemen. Een nieuwe verlenging van de bestaande overeenkomst was gezien de looptijd
van het bestaande contract mogelijk. Door de vooruitbetaling te wijzigen van één naar twee jaar —
waardoor Accenture de cashflow onder de overeenkomst nog een jaar eerder zou ontvangen zonder
dat Buma/Stemra uiteindelijk meer zou gaan betalen — en door een prijs in euro's overeen te komen
konden beide worden gerealiseerd. Buma/Stemra behoefde daarvoor geen additionele liquide
middelen aan te trekken of vrij te maken. Tevens werden aanzienlijke kortingen bedongen van circa C
200.000 per jaar. De toenmalige Directie van Buma/Stemra is blijkens de intensieve onderlinge
emailwisseling" niet over één nacht ijs gegaan. In meerdere gesprekken is aangegeven dat er vooraf
een analyse is gemaakt van de financiële mogelijkheden en gevolgen. De interactie tussen COO, CFO,
bestuurssecretaris en CEO geeft een helder beeld over het besluitvormingsproces. De CEO besluit om,
na kennisneming van de argumentenwisseling binnen de Directie, de bestaande overeenkomst met
Accenture te verlengen en te herzien wat betreft de betalingstermijn en het valutarisico. Het
debiteurenrisico op Accenture werd in het licht van de omvang en gegoedheid van Accenture als
acceptabel beoordeeld.
Het Reglement Bestuur en Directie" geeft in artikel 8, lid 5 aan dat voor investeringen of uitgaven die
zich niet beperken tot één exploitatiejaar en strategisch relevant zijn (kwalitatief criterium) en
waarmee een bedrag van meer dan 1 miljoen euro (kwantitatief criterium) gemoeid is, om
toestemming moet worden gevraagd aan het bestuur. Op basis van het argument dat het gaat om een
verlenging van een bestaande overeenkomst en de mogelijkheid bestond tot opzegging van de
overeenkomst op ieder moment met een termijn van zes maanden zonder kosten besloot de Directie
het besluit tot verlenging van de overeenkomst niet formeel voor te leggen aan het bestuur.
Dit betekent niet dat het Bestuur niet werd geïnformeerd over de verlenging en de voorwaarden
daarvan. In de bestuurscommissie Bedrijfsvoering van 30 oktober 2015 en in de bestuursvergaderingen van 17 juni en 2 september 2015 is de verlenging van het Accenturecontract aan de
orde gesteld'. In de gesprekken die de Commissie met bestuursleden heeft gevoerd, is aangegeven
dat het Bestuur in meerdere vergaderingen op de hoogte is gehouden over de inzet van Accenture.
Het Bestuur is, met andere woorden, in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze kenbaar te maken.
(It de notulen van de verschillende vergaderingen blijkt niet dat het Bestuur gelet op het Reglement
Bestuur en Directie verlangt formeel toestemming te geven voor het besluit tot verlenging van de
overeenkomst. Het Bestuur had in zijn vergadering van 17 juni 2015 kunnen bepalen dat de
overeenkomst niet mocht worden verlengd voordat het Bestuur deze formeel heeft goedgekeurd,
maar heeft dit niet gedaan. Het punt van formele toestemming van het Bestuur komt kennelijk niet
aan de orde. De verlenging van de overeenkomst is op 19 juni 2015 ondertekend. Ook in de
bestuursvergadering van 2 september 2015 blijkt niet dat het Bestuur vond dat formele toestemming
had moeten worden gevraagd voor het besluit tot verlenging van de overeenkomst. Uit de
documentatie en de interviews blijkt niet van een opzet om het Bestuur buiten de hele
verlengingsdiscussie te houden en dat is feitelijk ook niet gebeurd. In de organisatie is nadat de
overeenkomst is verlengd wel een discussie gevoerd over de vraag of het Bestuur toestemming had
moeten verlenen. Het ware beter geweest als die discussie, met de argumenten voor en tegen de
noodzaak van toestemming, expliciet met het Bestuur was gevoerd. De Commissie heeft in haar
onderzoek niet de indruk gekregen dat de uitkomst dan materieel anders zou zijn geweest.
° BOO 2017, pp. 23-33.
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In haar advies concludeert NautaDutilh dat de General Counsel niet is opgetreden tegen het negeren
van het interne advies om bij de verlenging van de overeenkomst met Accenture aan het Bestuur om
toestemming te vragen. Het advies van Nauta geeft daaraan geen nadere kwalificatie. Daarnaar
gevraagd heeft NautaDutilh verklaard dat zij haar feitelijke constatering baseert op de bevindingen
van BDO, die het relevante emailverkeer heeft onderzocht, en dat NautaDutilh niet zelfstandig heeft
onderzocht of de General Counsel niet overigens, in gesprek of anderszins, heeft bepleit dat (alsnog)
om toestemming moest worden gevraagd. Wat daar van zij, het komt de Commissie voor dat in de
relatie tot het Bestuur het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de voormalige CEO was te bepalen
waarvoor wel en geen toestemming van het Bestuur benodigd was.
In het kader van de hernieuwde overeenkomst bij brief d.d. 19 juni 2015 met Accenture" werd tevens
bepaald dat Buma/Stemra voor de BPO-werkzaamheden 10 extra fte kon vastleggen bovenop de inzet
van 40,2 fte die eerder in de mantelovereenkomst was afgesproken. Op de extra inzet zijn, voor zover
de Commissie heeft kunnen vaststellen, de bepalingen uit de mantelovereenkomst dan wel de
hernieuwde overeenkomst van toepassing, waaronder de vooruitbetaling. BDO geeft in haar
rapportage duidelijk weer dat sprake is van een vooruitbetaling en dat de kosten ten laste van 2017
zijn gebracht. De emailwisseling en de factuur van Accenture ter zake krijgt in de rapporten van BDO
en NautaDutilh bijzondere aandacht, terwijl de directe relatie met de hernieuwde overeenkomst met
Accenture niet wordt gelegd.
BDO doet geen bevindingen omtrent het mogelijke debiteurenrisico in verband met de
vooruitbetalingen aan Accenture. NautaDutilh stelt dat Buma/Stemra risico's liep over deze
vooruitbetalingen. Dit is juist wanneer de betrokken partij nlet in staat zou zijn de gevraagde diensten
te leveren vanwege de partij zelf of door slechte, niet afdwingbare contracten. Verder loopt
Buma/Stemra vanzelfsprekend risico's bij de uitbesteding van werkzaamheden die zich aan de directe
waarneming van Directie en Bestuur onttrekken. Momenteel is Buma/Stemra zeer afhankelijk van
meerdere dienstverlenende organisaties. Naast Accenture spelen ICE, Ice-online, NMP en SCAN een
belangrijke rol. Met deze organisaties zullen dan ook scherpe, heldere contracten moeten zijn
gesloten. Dit vereist een organisatie die voldoende juridische contractdeskundigheid heeft om met
behulp van externe juridische specialisten deze contracten voor te bereiden en voldoende financiële
deskundigheid om de gevolgen daarvan te kunnen overzien. Tevens is het noodzakelijk dat
Buma/Stemra door de dienstverlenende organisaties wordt geïnformeerd over de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden. Om de risico's zoveel mogelijk te beperken is het internationaal
gebruikelijk van deze dienstverlenende organisaties te verlangen periodiek een zogenaamde 15A3402
verklaring te overleggen. Met deze verklaring toont de dienstverlener aan dat het beheer en de
verantwoording in orde is, en geeft een onafhankelijke deskundige daar zijn oordeel over. Deze
Juridische en financiële deskundigheid is noodzakelijk aan zowel de gebruikerszijde, als binnen de
organisatie Buma/Stemra zelf, als aan de kant van rechthebbenden. Dit vraagstuk zal wat betreft de
financiële kolom ook verder aan bod komen in Hoofdstuk 2 van dit rapport. De Commissie beveelt
Buma/Stemra aan voortaan dergelijke verklaringen van externe dienstverleners te verlangen.
C) De IT-organisatie

Hoewel dit geen onderdeel uitmaakt van de scope van het onderzoek, wordt in de rapporten van BDO
en NautaDutilh ook stilgestaan bij het functioneren van de IT-organisatie. BDO geeft aan tijdens het
onderzoek te zijn gehinderd door de beperkingen van het IT-systeem, hetgeen NautaDutilh aanleiding
geeft de vraag te stellen of Buma/Stemra voldoet aan het vereiste uit art. 2:10 lid 1 BW, op grond
waarvan rechten en verplichtingen van een rechtspersoon te alien tijde moeten kunnen worden
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gekend. De Commissie presenteert hieronder haar bevindingen ten aanzien van het IT-systeem van
Buma/Stemra.
De operationele kosten voor de IT-faciliteiten bedragen ca. C 6 miljoen op jaarbasis, inclusief
afschrijving en langlopende contracten met bijvoorbeeld Microsoft, en exclusief de kosten van
uitbesteden in India (50 á 60 man, a raison van ca. €20.000 per persoon per jaar). Intern bij BS zijn er
momenteel 3 IT-ers werkzaam, extern zijn er in Nederland zo'n 15 mensen voor dit IT-landschap
werkzaam45.
De informatievoorziening van Buma/Stemra heeft in de loop der jaren te maken gehad met een
aanzienlijke serie ingrijpende ontwikkelingen. Deze hebben ertoe geleid er veel kritiek is geuit op
medewerkers en partijen die werken aan de informatievoorziening. Tegelijkertijd is er nooit een
situatie is ontstaan waarin Buma/Stemra langere tijd niet meer kon functioneren door een haperende
ICT. De ingrijpende ontwikkelingen zijn:
.
*
40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de outsourcing vanaf 2007 via Accenture;
de invoering van een ERP-pakket;
aanzienlijke maatwerkaanpassingen;
het Inrichten van de BPO;
het moeizaam gelukken van een upgrade in de periode 2012-2013,
spanningen tussen Buma/Stemra en Accenture over de grote hoeveelheid meerwerk aan de
upgrade, die ten laste zijn gekomen van Accenture;
verkenning van de overgang naar een andere dienstverlener in 2015;
de strategische ontwikkeling richting een meer modulaire aanpak;
een aantal onderzoeken naar de ICT;
de verhuizing eind 2017;
de overgang naar de cloud;
de explosieve toename van de aantallen data in het primair proces;
de explosieve toename van het aantal distributies per jaar en ten slotte
de frequente wisseling in het management van de ICT.

Op dit moment zijn ingrijpende veranderingen niet aan de orde en is er geen reden om aan te nemen
dat zich aanzienlijke problemen zullen voordoen. Wel dienen er in de komende twee jaar belangrijke
besluiten genomen te worden omtrent de dienstverleners en de toepassingen die door Buma/Stemra
gebruikt worden. In het onderstaande wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen die zich in de
afgelopen jaren hebben voltrokken.
Van 2007 tot 2012
In 2007 heeft Buma/Stemra besloten gebruik te maken van de diensten van Accenture en is de
organisatie overgegaan tot outsourcing van de ICT-activiteiten. Ook zijn hierbij medewerkers
overgegaan van Buma/Stemra naar Accenture. Een standaard ERP-pakket (Microsoft Dynamics AX),
geselecteerd in 2005, zou voorzien In de informatievoorziening van Buma/Stemra. Het was voor het
eerst dat Accenture een organisatie als Buma/Stemra met dit pakket bediende in Nederland en bij
Accenture bestond de hoop dat, indien dit succesvol zou zijn, zij deze dienstverlening ook beschikbaar
kon maken aan de vergelijkbare sociétés in de rest van de wereld. De verwachting was dat de primaire
processen van Buma/Stemra met behulp van dit standaardpakket zouden kunnen warden
geautomatiseerd. In de praktijk bleek dat er erg veel maatwerk nodig was om tegemoet te komen aan
de wensen en eisen die vanuit de organisatie van Buma/Stemra gesteld werden. De werkzaamheden

" BDO 2017, pp. 9-11 en NautaDutith 2017, p.4.
45 Zie bijlage 5 voor een overzicht van de huidige IT-systeemlandschap binnen Buma/Stemra.
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van Accenture betreffen twee geheel van elkaar verschillende activiteiten. Het gaat enerzijds om ICTdiensten die door Accenture geleverd worden en anderzijds om mensenwerk (Business Process
Outsourcing of BPO), dat aan Accenture uitbesteed is. Dit laatste werd eerst in Praag gedaan, en nu in
India. Het gaat hierbij om het handmatig identificeren van muziek die door de computer tijdens het
fingerprinting proces (digitale herkenning van muziek) niet is herkend.
Van 2012 tot 2016
Op 1 november 2012 is een COO benoemd aan wie in de Directie de verantwoordelijkheid is
opgedragen voor de Informatievoorziening. In 2012 is Microsoft met een upgrade gekomen die in
2013 is doorgevoerd. Dit heeft tot veel problemen geleid bij Buma/Stemra, omdat er eigenlijk geen
sprake meer was van een standaard pakket, maar van buitengewoon veel maatwerk. Accenture heeft
zeer veel meer werk moeten doen dan was voorzien om deze upgrade te kunnen implementeren en
de overeenkomst was zodanig dat dit niet ten laste gebracht kon worden van Buma/Stemra". In deze
periode is de spanning tussen Buma/Stemra en Accenture hoog op gelopen en heeft de COO veel tijd
moeten steken in het goed houden van de verhouding, nodig om het primair proces niet in gevaar te
brengen, en het aansturen van de upgrade-werkzaamheden, nodig om het toekomstig onderhoud
door Microsoft veilig te stellen.
Buma/Stemra heeft er destijds voor gekozen zelf eigenaar te blijven van het datacenter, de apparatuur
en het netwerk en heeft ook besloten om zelf de softwarelicenties te verwerven. Accenture heeft het
technische beheer op zich genomen. Buma/Stemra heeft een Regie Organisatie ingericht om sturing
te geven aan de structuur met daarin Accenture als dominante dienstverlener. De relaties met
leveranciers van hardware en software werden vanuit Buma/Stemra door deze Regie Organisatie
onderhouden. De Regiefunctionaris rapporteert aan de COO.
Toen het uiteindelijk was gelukt om de upgrade te laten functioneren, is de COO er van doordrongen
geraakt dat het noodzakelijk was om een toekomstbeeld te ontwikkelen voor de Informatievoorziening
waarbij de afhankelijkheid van het omvangrijke maatwerk pakket en van de dienstverlener zou worden
verminderd. In april 2015 heeft Accenture op verzoek van de COO een advies uitgebracht betreffende
de IT-strategie van Buma/Stemra voor de periode 2015 tot 2019. Daarin worden aanbevelingen
gedaan om te komen tot een stabieler systeem; ook wordt gesuggereerd moor te zorgen dat er
terughoudender wordt omgegaan met verzoeken om het systeem te customizen. Het advies
attendeert ook op de data-ontwikkeling en bespreekt de mogelijkheden van een goed functionerend
portal. Tenslotte worden mogelijkheden aangedragen om los te komen van het als integraal
functionerend bedoelde pakket en te gaan naar meer modulaire oplossingen met minder grote risico's.
Het advies von Burnt Oak
In vervolg op de strategienota van Accenture heeft de COO besloten zich te oriënteren op andere
potentiële dienstverleners. Zodoende heeft zij in het voorjaar van 2016 Burnt Oak Partners ('Burnt
Oak') de opdracht gegeven een verkenning te doen naar mogelijke andere dienstverleners en daarbij
Accenture eveneens in beschouwing te nemen, voor het geval continuering van de diensten van
Accenture het gunstigst zou zijn.
Op 22 augustus 2016 heeft Burnt Oak Partners zijn bevindingen gepresenteerd aan de Directie van
Buma/Stemra48. Burnt Oak komt tot de vaststelling dat de dienstverlening op dat moment redelijk was
en geven een rapport cijfer 6 tot 7. Niettemin signaleren zij ontevredenheid met de prestaties van
Accenture en stellen vast dat de kosten in relatie tot de prestaties hoog zijn. Ze stellen dat door de
beperkte interne deskundigheid en capaciteit binnen Buma/Stemra de afhankelijkheid van Accenture

hierboven paragraaf 5b voor de financiële kant van de overeenkomst.
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hoog is. Burnt Oak presenteert eveneens een aanpak voor een nieuw sourcingstraject, dat zodanig is
ingericht dat eind 2017 de overstap naar een andere dienstverlener gemaakt zou kunnen worden.
Burnt Oak heeft een voorselectie gedaan waarbij aan vijf leveranciers gevraagd is om een voorstel te
doen. Op basis van de antwoorden zijn drie ondernemingen overgebleven die voor besprekingen in
aanmerking komen. Er is een uitgebreide analyse geboden van ieder van de drie ondernemingen en
de waarderingen die gegeven worden in relatie tot de werkzaamheden die voor Buma/Stemra gedaan
zouden moeten warden. Er worden scenario's gepresenteerd waarbij ook nog een eventuele
combinatie van dienstverleners behandeld wordt. Aanbevolen wordt om een scheiding aan te brengen
tussen de ICT-werkzaamheden en de BP0 en de versterking van de eigen IT-organisatie wordt
eveneens besproken. Er wordt hierbij ook een overzicht gepresenteerd van de voordelen en
opbrengsten van de nieuw te bereiken structuur tot en met 2019. Kosten en doorlooptijden worden
gegeven, alsmede een gedetailleerde planning. Een concept-besluitenlijst is voorgelegd aan
Buma/Stemra en de aanbeveling is gedaan om vooral ook het Bestuur te betrekken in deze besluiten.
Op 28 september 2016 is tijdens een IT-strategie conferentie door Buma/Stemra gesproken over de
voorstellen van Burnt Oak.
De Roadmap 2016-2018
Op 1 augustus 2016 heeft de Regiefunctionaris IT een Roadmap 2016-2018 gepresenteerd". De
vertrekpunten hierbij zijn de rechthebbenden, de muziekgebruikers, de technische ontwikkelingen in
het dagelijks leven en de eisen die deze vervolgens stellen aan Buma/Stemra. Geschetst wordt welke
mogelijkheden er voor rechthebbenden ontstaan indien een passend portal door hen gebruikt kan
worden.
Om de strategie en de Roadmap te bepalen zijn gesprekken gevoerd met de IT-managers van een
aantal zuster organisaties (SABAM, PRS, SACEM en GEMA) over hun ICT strategie. Daaruit is duidelijk
geworden dat er in de ICT-strategie van Buma/Stemra, behalve operationele, nadrukkelijk steeds meer
beleidskwesties opdoemen, zo stelt de notitie. Om ervoor te zorgen dat de ICT aansluit op de strategie
van Buma/Stemra worden in de notitie zeven thema's gedefinieerd:
•
•

•

•
•
•

•

Digitaal loket: Muziekgebruikers en Rechthebbenden moeten 24x7 via Self Service Portals
zaken met Buma/Stemra kunnen regelen en informatie en analyses kunnen inzien;
Open systemen: Bij het bouwen/aanpassen van de infrastructuur, nieuwe systemen en portals
zal er een focus moeten komen op open systemen waarbij eenvoudiger aangesloten kan
worden bij externe partijen/zusters en waarbij muziekgebruikers/rechthebbenden
functionaliteit kunnen integreren in hun eigen systemen;
Flexibiliteit: bij applicaties, infrastructuur en licenties moet de focus liggen op het schaalbaar
maken, zodat Buma/Stemra eenvoudig op kan schalen near meer medewerkers, volumes, etc.
ook om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen bij de Europese partners;
Datacenter extern/in de cloud: wat betreft infrastructuur zal de insteek zijn ervoor te zorgen
dat er geen intern datacenter meer nodig zal zijn voor het draaien van de systemen;
Het Nieuwe Werken: systemen moeten 24x7 beschikbaar zijn en medewerkers moeten meer
en tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken;
Operational Excellence: er moet een slag gemaakt worden om de bestaande ICTdienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Het gaat hier om beschikbaarheid, kennis,
communicatie, voorspelbaarheid, tijdigheid rondom het opleveren van Service Requests,
incidenten en wijzigingen.
Kasten: er moet een continue focus zijn op kosten in relatie tot doelen (Kwaliteit/Kwantiteit).

Vervolgens worden 8 servicepercelen onderscheiden en voor ieder van deze worden de maatregelen
beschreven die in de komende tijd getroffen moeten worden. Steeds is de invloed aangegeven op de
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hierboven genoemde thema's. Hierbij worden de randvoorwaarden geschetst om de acties in de
servicepercelen mogelijk te maken. De notitie sluit af met een planning van de activiteiten in de
komende twee jaar.
Het rapport van Bauhaus
De CEO heeft niet besloten over de voorstellen van Burnt Oak en ook is er geen vervolg gegeven aan
de Strategie en de Roadmap die hierboven beschreven zijn. Wel is een opdracht verstrekt voor een
nieuw onderzoek aan de firma Bauhaus ArtlTech ('Bauhaus'). Zij brachten een rapport uit op 26
oktober 2016'. Dit onderzoek vertoont aanzienlijke overlap met de strategische verkenning van
Accenture, met het werk dat door Burnt Oak is gedaan en met de Strategie en de Roadmap die door
Buma/Stemra zelf was opgesteld. Het nieuwe onderzoek was gericht op het IT-landschap, de
organisatie, de processen en de cultuur bij Buma/Stemra. Net als bij Burnt Oak en de Roadmap is er
gekeken naar de IT infrastructuur, de Regiefunctie, de Governance en de Operatie. Er zijn
accentverschillen, maar er zijn interviews gehouden met overwegend dezelfde sleutelspelers en
goeddeels dezelfde documentatie is bestudeerd. Voor de Roadmap zijn gesprekken gevoerd met
Europese evenknieën. Bauhaus bracht een bezoek aan het datacenter. Bauhaus heeft wel kennis
genomen van de stukken van Burnt Oak en van de Roadmap, maar in het rapport van Bauhaus wordt
er geen verbinding gelegd met het voorgaande werk.
Bauhaus komt tot de conclusie dat de IT-infrastructuur van Buma/Stemra gedateerd is en aan het
verouderen. Opgemerkt wordt dat het datacenter onvoldoende wordt beheerd en onderhouden.
Bauhaus concludeert:
'Op applicatief gebied zit Buma/Stemra inmiddels 'gevangen' in een verouderd ERP-systeem
(Microsoft AX 2012) waarvoor een upgrade niet meer mogelijk is door al het maatwerk dat
eraan is verricht.'
Anders dan in de voorgaande rapporten wijst Bauhaus op de standaardisering via ICE en beoordeelt
die als onvoldoende. De operationele afhankelijkheid van ICE wordt als te groot beoordeeld. In de
vraaggesprekken die de Commissie gevoerd heeft, is naar dit onderwerp gevraagd en bleek dat de
zorgen die Bauhaus beschrijft slechts in beperkte mate worden gedeeld. Bauhaus doet de aanbeveling
om de aandacht binnen IT eerst te richten op het op orde brengen van het reguliere IT-landschap,
voordat er allerlei acties in gang worden gezet voor vernieuwing en innovatie binnen de IT ('eerst het
huis op orde').
Bauhaus doet veel en gedetailleerde operationele suggesties om tot verbeteringen te komen. Van de
regiefunctie en de IT-organisatie geeft Bauhaus een gedetailleerd beeld. Bauhaus noemt de
observaties en bevindingen ieder voor zich verontrustend, maar in samenhang zeer ernstig. Vanuit de
zienswijze van Bauhaus is het onmogelijk om te spreken over een effectieve organisatie. Er is volgens
Bauhaus sprake van tekortkomingen en onvolwassenheid in zowel opzet, bestaan als werking. Het lijkt
erop, zegt Bauhaus, dat het ontwerp van de IT-Regiefunctie, ten tijde van de Outsourcing in 2007, niet
juist, tijdig en volledig is ingericht. De gevolgen van die omissie zijn de laatste jaren steeds manifester
geworden door de veranderende omgeving waarin Buma/Stemra acteert. De afgelopen 10 jaar, zo
meent Bauhaus, heeft er geen evaluatie, bijsturing en herontwerp/implementatie van de ITRegiefunctie plaatsgevonden. Evenals Burnt Oak beveelt Bauhaus aan om de regiefunctie te
versterken. Op basis van 'professional judgement' komt Bauhaus tot de vaststelling dat de
volwassenheid van de IT-governance laag Is en doet aanbevelingen om dat te verbeteren. Met
betrekking tot de cultuur zijn de losse en informele omgangsvormen die Bauhaus zegt te hebben
waargenomen een belemmering als Buma/Stemra vooruitgang wil boeken in verdere
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professionalisering. Bauhaus schetst een aanpak voor de korte termijn en scenario's voor de lange
termijn.
Opvallend is dat Bauhaus zijn rapport baseert op professional judgement, maar niet op feiten zoals die
bijvoorbeeld zouden kunnen blijken uit gebruikerstevredenheidonderzoeken, down tijden,
budgetoverschrijdingen, uitloop van projectplanning, incidentmeldingen, schades, of andere feiten
aan de hand waarvan het functioneren van ICT-organisaties beoordeeld kan warden. Na afronding van
het onderzoek heeft Bauhaus opdrachten in de sfeer van de dienstverlening gekregen van
Buma/Stemra. Het gaat hier in het bijzonder om de overbrenging van de infrastructuur naar een
nieuwe locatie en de vermindering van de risico's die zich daarbij voordoen.
2017 en 2018
Op 5 juli 2016 heeft de advocaat van Buma/Stemra een ontslagaanvraag voor de COO opgesteld ten
behoeve van het UWV" en daarmee het vertrek van de COO per 30 september 2016 ingeluid. Het
rapport van Bauhaus is aanleiding geweest voor Buma/Stemra om over te gaan tot de aanstelling van
een nieuwe IT-manager, die aantrad in januari 2017. Gedurende 2017 heeft hij de
verantwoordelijkheid gehad voor de ICT en is de functionaris die tot dan toe verantwoordelijk was
voor de regie belast met de verhuizing als project. Het is ook deze IT-manager die verantwoordelijk is
geweest voor het overbrengen van 6 terabyte aan data naar BDO in verband met het 'persoonsgerichte
onderzoek'. Deze IT-manager is per 1 maart 2018 weer vertrokken bij Buma/Stemra. De Commissie
heeft hem opgeroepen voor een gesprek, maar hij heeft ervoor gekozen niet te voldoen aan het
verzoek van de Commissie om voor een gesprek te verschijnen. Per 1 maart 2018 is een nieuwe CIO
aangetrokken. De functionaris die voorheen belast was met de regie doet nu projecten.
Huidig functioneren
De IT-organisatie is goed instaat om op ieder gewenst moment de financiële positie van Buma/Stemra
weer te geven. Het is mogelijk om een balans te maken in AX. Jaarrekeningen zijn binnen twee
maanden gereed en dat is een tempo dat voor dit soort ondernemingen gebruikelijk is. Er zijn twee
aanzienlijke vraagstukken waar de organisatie mee worstelt en die ook al aangekondigd zijn in de
Roadmap. Dat is ten eerste het feit dat de hoeveelheid data explosief is gestegen. 80% van alle data
zijn afkomstig uit de laatste twee jaar en de resterende twintig uit alle daaraan voorafgaande jaren.
Ten tweede is het aantal distributies fors toegenomen. Enkele jaren geleden werden nog 12
distributies per jaar gedraaid, terwijl dit er nu 90 zijn. Deze beide ontwikkelingen versterken elkaar In
negatieve zin. Er zijn nu batch-processen die 56 uur duren en het is niet mogelijk batches naast elkaar
te draaien. Op het gebied van privacy en beveiliging werkt BS aan compliance betreffende de
Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 me( 2018 van kracht is. Zo is er een privacy
officer aangewezen en er bestaan procedures voor datalekken. Hoffmann Bedrijfsrecherche doet
jaarlijks een aantal hack- en beveiligingscontroles. De externe accountant kijkt ieder jaar naar de ITafdeling en doet elk jaar een EDP-audit in oktober op processen en toegang; ook doet KPMG checks
(back-ups, e.d.) die onderdeel uitmaken van de management letter.
Het negatieve beeld dat Bauhaus schetst van de ICT is voor de Commissie aanleiding geweest om in de
gesprekken steeds te vragen naar de beoordeling van de informatievoorziening. Onverdeeld is daaruit
gekomen dat de ICT voor verbetering vatbaar is, maar ook dat er mee te werken valt en globaal komt
uit de gesprekken het cijfer 6 a 7 dat ook in het rapport van Burnt Oak wordt beschreven.
1T-strategie voor de komende jaren
De per 1 maart 2018 vertrokken IT-manager heeft geen IT-plan voor 2018 opgesteld. De nieuwe CIO
heeft een prioriteitenplan opgesteld. Daartoe horen in de eerste plaats activiteiten die ertoe leiden
dat het systeem wordt ontlast. Het gaat daarbij om businesscontinuity en niet om functionele
Buma/Stemra 2016f.
61

Doel is om de lifecycle met twee jaar te verlengen zodat in die periode de
voorbereiding kan plaats hebben op een ander, meer modulair systeem en een betere verdeling van
werkzaamheden over de verschillende dienstverleners. In de tweede plaats is de CIO erop gericht
snelheid te brengen in de realisatie van het ledenportal. De nieuwe portal omgeving heeft gegevens
nodig uit AX. Dat vereist een koppeling, en op projectmatig niveau een samenwerking tussen het
portal-team en het team dat de AX -omgeving beheert. Die samenwerking was onvoldoende tot stand
gekomen, waardoor de snelheid uit het team ging.
enhancements.

Een derde project betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alles op het
gebied van office-security. Het Microsoft-contract hiervoor liep af en is vernieuwd per 1 april. De
primaire security is nu, volgens de nieuwe CIO, ingericht zoals het moet en zijn beeld is dat
Buma/Stemra op dit gebied niet in negatieve zin opvalt ten opzichte van vergelijkbare andere
organisaties. In lijn met hetgeen is voorgesteld in de Roadmap wil hij ook 'het nieuwe werken'
faciliteren. Het vierde project betreft alles wat met het datacenter en de hardware te maken heeft. In
de context van de verhuizing zijn zaken in 2017 kritisch geweest, want de hardware is sterkverouderd.
Een verhuizing is dan riskant. Om risico's te beperken is nieuwe hardware aangeschaft zodat als er iets
mis zou gaan de applicaties overgebracht zouden kunnen worden naar deze nieuwe hardware. De
nieuwe hardware staat in de omgeving van Bauhaus, maar heeft op dit moment nog geen functie. De
nieuwe CIO gaat bezien in welke mate deze hardware te benutten is bij de vervanging. Voor de
toekomst zijn besluiten op strategisch niveau nodig, ook over de vraag of Buma/Stemra een lokale
speler of een internationale gespecialiseerde dienstverlener wil zijn, want dit heeft gevolgen voor de
iCT-behoeften van de organisatie. De nieuwe CIO is nu enkele maanden bezig en heeft geen negatief
beeld over de huidige organisatie en de mogelijkheden in de toekomst.
De Commissie is van oordeel dat met de prioriteiten van de CIO een goede weg is ingeslagen en meent
dat de ontlasting van het systeem van groot belang is, evenals de inrichting van een ledenportal en
aanpassingen in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige
securitymaatregelen.
Bevindingen van de Commissie

Terugkomend op de bevindingen van BDO en de opmerkingen van NautaDutilh ten aanzien van de ITfunctie bij Buma/Stemra, concludeert de Commissie dat het IT-systeem (ernstig) op de proef is gesteld
de afgelopen jaren, en — net als veel andere organisaties — kampt met een belangrijke legacy in een
snel veranderend IT-landschap en binnen een context van ontwikkelingen (zoals de explosieve
toename van aantallen data en distributies), die op ieder systeem een grote impact zouden hebben.
Niettemin is de Commissie gebleken dat de IT-organisatie goed in staat is om op ieder gewenst
moment de financiële positie van Buma/Stemra weer te geven en een balans op te maken. De
Commissie deelt niet de opvatting van NautaDutilh dat uit de bevindingen van BOO kan worden
afgeleid dat de inrichting van de IT organisatie voor met name een adequaat doorlopend inzicht in de
financiële situatie een ernstige bedreiging vormt. De Commissie aarzelt niet over de vraag of
Buma/Stemra voldoet aan het vereiste dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de
rechtspersoon kunnen worden gekend. Zij merkt hierbij op dat de constatering van BDO en de duiding
van NautaDutilh een specifiek probleem betreffen, dat op is gekomen bij de aanlevering van 6 terabyte
aan data aan BOO t.b.v. het onderzoek. De bewerking van deze grote hoeveelheid data is een
fundamenteel ander vraagstuk dan de vraag of het IT-systeem op dagelijkse basis in voldoende mate
in staat is de rechten en verplichtingen van de organisatie inzichtelijk te maken.
d) De Wet Normering Topinkomens
In de gesprekken waarin de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan de orde Is
gesteld, wordt nadrukkelijk aangegeven dat de WNT-vereisten nauwgezet worden gevolgd. In de
rapportage van NautaDutilh wordt het aannemelijk geacht dat de bezoldigingen van de CFO en General
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Counsel voldoen aan de criteria voor toepassing van het overgangsregime WNT53. Beide
arbeidsovereenkomsten zijn vóár 1 januari 2012 gesloten, waardoor de bepalingen van het
overgangsregime van kracht zijn. Er wordt evenwel nader onderzoek geadviseerd ten aanzien van de
verhogingen van de bezoldiging van de CFO en de bonussen die hem zijn toegekend.
De bonusafspraken zijn blijkens een brief d.d. 14 juli 2010 van de CEO" toegekend ruim voor de
inwerkingtreding van de WNT en daarmee vallend onder het overgangsregime. De regelgeving is ten
aanzien van de verhogingen eenduidig:
'Wanneer valt een verhoging van de bezoldiging onder het overgangsrecht?
Verhogingen van de bezoldiging vallen onder het overgangsrecht als de verhoging en de wijze
waarop deze wordt berekend, eenduidig zijn overeengekomen voor de inwerkingtreding van
de wet (of indien van toepassing de ministeriële regeling). Het overgangsrecht geldt zowel
ingeval de bezoldiging voorafgaand aan de verhoging al boven het voor de topfunctionaris
geldende bezoldigingsmaximum uitkwam als ingeval de bezoldiging pas door de verhoging het
maximum overstijgt. De overgangstermijn vangt aan vanaf het moment van de
inwerkingtreding van de wet (of indien van toepassing de ministeriële regeling).'55
Bij Buma/Stemra is per topfunctionaris een analyse beschikbaar van de samenstelling van het
inkomen. Deze analyse is ook vermeld in de jaarrekening".
De risico's van samenloop van onbelaste vaste vergoedingen, declaraties, werkkostenregeling en
arbeidsinkomen zijn onderkend en blijkens de ter beschikking gestelde dossiers ook daadwerkelijk
door maatregelen weggenomen. Per topfunctionaris is voor de onderbouwing van de onbelaste
vergoeding een dossier beschikbaar van de kosten over een periode van tenminste drie maanden.
Vervolgens wordt bewaakt dat declaraties geen kosten bevatten die in het kader van de vaste
onbelaste onkostenvergoeding reeds zijn vergoed. Voor aanvullende faciliteiten die door
Buma/Stemra worden geboden, onder meer voor laptop, PC en telefoon, zijn
bruikleenovereenkomsten aanwezig.
Met het oog op samenloop met kosten die onder de werkkostenregeling worden gebracht, wordt door
topfunctionarissen afgezien van kerstattenties e.d. Ten aanzien van dit punt volgt Buma/Stemra een
lijn die strikter is dan de regelgeving. Daarin is het volgende aangegeven:
'Welke kostenvergoedingen vallen onder de bezoldiging?
Loonbestanddelen (loon in natura en kostenvergoedingen) die een werkgever onder de
werkkostenregeling als eindheffingsbestanddeel aanmerkt en die aan de vrije ruimte zijn
toegewezen, worden niet tot de bezoldiging gerekend.'51
Het controleprotocol voor de accountant van het Ministerie van BZK ter zake van de WNT wordt door
de accountant gevolgd". De afdeling Finance/Audit toetst de opgestelde analyses rekening houdend
met het controleprotocol.

NautaDutilh 2017, p.4.
BDO 2017, p. 101.
SS https fiwww.topmkomens.ni
56 Buma/Stemra 2017n, pp. 65-66.
57 hitps.//wwwtooinkomcns.nl
S8 KPMG 2017, P. 21.
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De Commissie stelt vast dat Buma/Stemra ten aanzien van de WNT-vereisten een zorgvuldige
verantwoording kent waarbij zowel interne als externe controle op van toepassing is volgens de
richtlijnen van BZK.
e) De declaraties van voormalige directieleden
BDO heeft onderzoek gedaan naar kostendeclaraties van de CFO en de General Counsel In 2015, 2016
en 2017s9. De aanleiding hiervoor zijn bij Buma/Stemra gerezen vermoedens dat kosten zijn
gedeclareerd die mogelijk niet in lijn waren met het beleid van Buma/Stemra. Mogelijk zou het gaan
om niet-zakelijke kosten, waaronder vliegtickets, (buitenlandse) congressen, opleidingen en het
dubbel declareren van autokosten. Aan BDO was kenbaar gemaakt dat deze kosten mogelijk zijn
betaald, of mogelijk dubbel betaald, door Buma/Stemra zonder dat daarvoor een zakelijk doel leek te
hebben bestaan. BDO geeft aan geen onderzoek te hebben gedaan naar het bijwonen van congressen
en het volgen van opleidingen.
BDO heeft na onderzoek vastgesteld dat de omvang en impact van de bevindingen beperkt is, en heeft
daarom slechts op hoofdlijnen gerapporteerd. BDO merkt op dat in enkele gevallen de procedures
voor kostendeclaraties niet (geheel) zijn nageleefd en dat BOO in enkele gevallen niet heeft kunnen
vaststellen dat de controle op de naleving van de procedures heeft gewerkt. Voorts merkt BDO op dat
het de zakelijkheid van enkele kostendeclaraties niet heeft kunnen vaststellen op basis van de
aangeleverde documentatie, maar plaatst daarbij de kanttekening dat de totale omvang van deze
bedragen beperkt is. BDO stelt vast dat het vanuit formeel perspectief geen grond heeft aangetroffen
voor de geuite vermoedens die aanleiding gaven tot deze onderzoeksvraag. NautaDutilh wijdt geen
tekst aan dit vraagstuk, anders dan een verwijzing naar de bevindingen van BDO.
De Commissie vraagt zich af waarom de declaraties van de huidige CEO niet zijn betrokken in het BDO
rapport. Buma/Stemra heeft na vaststelling van de onderzoeksopdracht aan NautaDutilh op meerdere
punten de opdracht uitgebreid. De declaraties van de CEO zijn voorwerp geworden van discussie
binnen Buma/Stemra en in de media. Ook de declaraties van de CEO hadden naar oordeel van de
Commissie eenvoudig in het BDO onderzoek betrokken kunnen worden. De CEO heeft er echter in een
later stadium voor gekozen om zijn declaraties te laten onderzoeken door Hoffmann Bedrijfsrecherche
B.V. ('Hoffmann') (zie Hoofdstuk 3). De CEO geeft aan dat dit onderzoek bij Hoffmann is belegd omdat
Hoffmann al bezig was met een onderzoek naar zijn eigen veiligheid. Hoffmann voerde dit onderzoek
uit omdat de CEO enkele bedreigingen had ontvangen. De Commissie ziet echter geen verband tussen
een onderzoek naar beveiliging van de persoon van de CEO en een onderzoek naar zijn
declaratiegedrag bij Buma/Stemra, en daarmee geen reden om het declaratieonderzoek door
Hoffmann uit te laten voeren. Het toevoegen van dit vraagstuk aan de opdracht van BDO was in dit
opzicht passend geweest.
De CEO heeft Hoffmann in 2018 eveneens opgedragen onderzoeken te doen naar de declaraties van
de CFO, de General Counsel, de vorige CEO en enige anderen. Het is de Commissie niet duidelijk
waarom tot dit onderzoek is besloten in het licht van de eigen verklaring van Bestuur en Directie in de
Letter of Representation van 24 oktober 2017 aan KPMG, gebaseerd op de onderzoeken van BDO en
NautaDutilh, dat alle declaraties een zakelijk karakter hebben. Het is de Commissie ook niet duidelijk
welke procedure is gevolgd bij het onderzoek van Hoffman teneinde de rechtmatige belangen van de
daarin betrokken personen te waarborgen. De rapporten van Hoffmann" geven daar geen inzicht in.
De Commissie kan zich daarom niet op basis van deze rapporten een zorgvuldig beeld vormen omtrent
deze declaraties. Wel komt naar voren dat binnen Buma/Stemra geen duidelijk inhoudelijk beleid is
geformuleerd over onkostenvergoedingen61.

Zie BDO 2017, p. 95.
Hoffmann 2017b, Hoffmann 2017c, Hoffmann 2017d en Hoffmann 2017e.
" Zie daarover nader hoofdstuk 3, waarin ook de declaraties van de huidige CEO worden behandeld.
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f) Het pensioendepot
NautaDutilh meldt terzake:
'Aan het depot bij PNO Media worden op zelfstandige instructie van 11.1111.10edragen
onttrokken ten behoeve van Buma/Stemra zonder dat de rechtvaardiging hiervoor steeds
duidelijk is. Het is ook voorgekomen dat de hoogte van de pensioenpremie die Buma/Stemra
verschuldigd is, maakte dat een deel van die premie ten laste van het depot bij PNO Media
gebracht had kunnen worden, terwijl dat niet is gebeurd. Het lijkt erop dat het depot
willekeurig werd gebruikt. De laatste betaling van € 180.000 lijkt niet te zijn gerechtvaardigd
door de hoogte van de pensioenpremie. Het hoofd HR heeft tevergeefs tegen deze betaling
bezwaar gemaakt. Het is onduidelijk hoe dit bedrag thans bij Buma/Stemra is geboekt. Er is
niet gebleken dat de OR in de besluitvorming is betrokken, terwijl dat wel is
overeengekomen.'62
De Commissie heeft hiernaar onderzoek gedaan en komt tot het volgende feitenrelaas.
In 2008 heeft Buma/Stemra besloten de pensioenverplichtingen en de daarbij behorende beleggingen
onder te brengen bij een professionele pensioenuitvoerder, Ic. PNO Media. Bij een dergelijke
collectieve waardeoverdracht wordt de dekkingsgraad van het overdragende fonds vergeleken met
die van het verkrijgende fonds. De dekkingsgraad van Buma/Stemra bleek hoger dan die van PNO
Media en dit verschil werd becijferd op een extra pensioenwaarde van € 4,2 miljoen. De
pensioenoverdracht is begeleid door het accountantskantoor PWC. pit bedrag komt normaal
gesproken in zijn geheel ten goede aan extra rechten voor de drie categorieën rechthebbenden:
gepensioneerden, slapers en actieven. Normaal worden alle rechten dan pro rato verhoogd. Dit is
slechts gedeeltelijk gedaan.
Een resterend deel van deze extra pensioenwaarde, ter hoogte van € 1,5 miljoen, is in een apart depot
geplaatst bij PNO Media. Op het depot werd initieel een rentevergoeding verstrekt door PNO Media
van 4% per jaar. Dit depot kon in latere jaren worden gebruikt om toekomstige premies voor pensioen,
wanneer deze hoger zijn dan 15% van de salarissom, mee af te dekken. Daarmee komt het depot via
een omweg (uitsluitend) ten goede van actieve deelnemers. Tevens werd bepaald dat indien deze
pensioenpremie structureel hoger was dan 16,5%, overlegd moest worden met de Ondernemingsraad
(OR). Kwam de premie structureel uit boven 16,5%, dan moest de pensioenregeling in beginsel worden
aangepast (versoberd). In 2015 is kortstondig een commissie gevormd waar het
medezeggenschapsorgaan deel van uitmaakte, met als doel de aanpassing van de
pensioenvoorwaarden. Deze werkwijze is door Directie, Bestuur en OR onderschreven.
De CFO was de uitvoerder van deze regeling. Hij moest ieder jaar (laten) uitrekenen of de
pensioenpremie boven de 15% uitkwam en kon het depot voor het meerdere aanspreken. De
uitvoerder was voorzichtig met het gebruik van het depot omdat een versobering van de
pensioenregeling een langdurig en moeizaam traject is en de uitvoerder zo lang mogelijk met het depot
wilde doen. De CFO heeft vanaf 2014 voor Buma/Stemra geen beroep gedaan op het depot, terwijl dit
wel mogelijk was. Als gevolg hiervan waren de verantwoorde kosten hoger dan strikt noodzakelijk. Het
belang van de rechthebbenden is echter niet in het geding geweest. Immers, voor aanvang van enig
jaar stelt het Bestuur een budget vast waar Buma/Stemra zich bij de uitvoering van zijn taken aan dient
te houden. Zolang de werkelijke kosten binnen het toegestane budget bleven werd het belang van de
rechthebbenden gerespecteerd. BDO geeft in zijn rapportage aan dat het de leiding van Buma/Stemra
vrij staat om, gegeven de omstandigheden en rekening houdende met de risico's die opgesloten zitten
in de 'huidige pensioenen', binnen het totale budget van de organisatie anders te besluiten, namelijk
NautaDutilh 2017, p. S.
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door geen gebruik te maken van het depot, wanneer dit in het belang is van de werknemers en van
Buma/Stemra als organisatie".
Voor 2014 werd € 206.000 niet benut en in 2015 was dit € 190.000. Dit betekent dat indien het
beschikbare budget was overschreden de uitkering aan rechthebbenden voor deze jaren circa 1
promille per jaar hoger had kunnen zijn. Overigens blijven deze bedragen in toekomstige jaren wel
beschikbaar, zij het dat in andere jaren wellicht andere rechthebbenden hier baat bij hebben. Om
precies te duiden welke bedragen vanaf 2008 aan het depot hadden kunnen worden onttrokken en
voor welke rechthebbenden uiteindelijk een hoger repartitiebedrag beschikbaar zou zijn geweest, is
het nodig om het advies van KPMG te volgen en over de jaren 2008 tot en met 2016 nader onderzoek
te doen. Het is niet aan de Commissie om af te wegen of de extra werkzaamheden opwegen tegen een
hogere repartitie van enkele promille. Ultimo 2016 was het depot C 732.000 groot.
Het depot was in de ogen van Buma/Stemra veilig bij PNO Media. Maar op basis van de regelgeving
van De Nederlandsche Bank voor pensioenfondsen dient dit depot gerekend te worden tot het eigen
vermogen van het pensioenfonds". Bij onderdekking van het pensioenfonds zal het gehele vermogen
ten gunste van alle bij PNO Media verzekerden moeten worden benut. In de jaren 2015, 2016 en 2017
was dit een reëel risico. PNO Media kaartte dit eind 2016 aan bij Buma/Stemra en stelde voor een
bespreking op 22 december 2016 een gespreksnotitie op.
De CFO heeft in verband hiermee besloten na overleg met het PNO Media het resterende depot in drie
tranches over te hevelen naar Buma/Stemra. De eerste tranche ad C 180.000 is verwerkt in de
jaarrekening 2016. In de jaarrekening 2016 is na overleg met KPMG een uitgebreide toelichting onder
(15) niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen ter zake opgenomen. Op de balans is het
ontvangen bedrag zowel onder liquide middelen begrepen, als overlopend passief getoond, zodat dit
het belang van de rechthebbenden niet raakt.
De Commissie heeft ken nis genomen van de emailwisseling over dit onderwerp tussen de CFO en CEO
in december 2016 en de memo ter zake van de hand van eerstgenoemde (gedateerd 4 januari 2017)"
en komt, mede op grond van de interviews, tot de conclusie dat de gevraagde informatie helder door
de CFO en Finance is geduid.
Terugkomend op de bevindingen van NautaDutilh, constateert de Commissie dat er zeker geen sprake
is van willekeurig gebruik. Nadat de overdracht definitief zijn beslag heeft gekregen, is gedurende
enkele jaren gebruik gemaakt van het depot. Een prudent gebruik is wel aan de orde. De inschakeling
van de OR toen de pensioenpremie in enkele jaren boven 16,5% kwam, was geborgd door de deelname
van de OR in de ingestelde commissie. De herplaatsing van het depot onder direct beheer van
Buma/Stemra is onderbouwd en is gezien de recente ontwikkelingen verstandig en in het belang van
de actieve deelnemers.
In het BDO-rapport wordt de onttrekking van 23 december 2016 en de correspondentie tussen de CFO
en de manager P&O daarover weergegeven. In het rapport wordt benadrukt dat de manager P&O niet
kan instemmen met de overmaking van € 180.000 uit de buffer naar Buma/Stemra. Dat deze
onttrekking geen reguliere onttrekking is, maar een reactie op de waarschuwing van PNO Media van
22 december 2016, blijkt ook uit de toelichting van de CFO in wederhoor. Het depot werd overigens
door PNO Media afzonderlijk toegelicht in de jaarrekeningen van PNO Media. Onder
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Schulden/Overlopende passiva is bij Deelnemende organisaties het verloop van het depot van €
1.529.000 tot en met €552.000 over de jaren 2011 tot en met 2016 te volgen66.

66 Zie PNO Media 2013, p. 63; PNO Media 2014, p.67; PNO Media 2015, p. 75; PNO Media 2016a, p.83 en PNO Media 2017,
p. 67.
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1.5. Aanleiding voor het onderzoek van BDO en NautaDutilh
Bij de verstrekking van de opdracht aan de Commissie is de scope van het onderzoek beschreven.
Daarbij is aangegeven dat onderzocht wordt hoe de bevindingen en kwalificaties van BOO en
NautaDutilh tot stand zijn gekomen. De Commissie betrekt in het 'tot stand komen'ook de aanleiding
voor het onderzoek.
Er zijn twee redenen aangedragen voor het onderzoek. De eerste betrof de ervaring van de CEO dat
hij op de door hem gestelde vragen geen goed antwoord kreeg. Als tweede reden is genoemd dat er
een klokkenluider zou zijn die verontrustende signalen heeft gegeven omtrent enkele specifieke zaken.
Onbeantwoorde vragen
Wat betreft de eerste aanleiding voor het onderzoek, is in de gesprekken van de Commissie met de
medewerkers die tekortgeschoten zouden zijn in het beantwoorden van de vragen van de CEO,
indringend ingegaan op de vragen die aan hen gesteld zijn en de antwoorden die vervolgens gegeven
zijn. In aanvulling daarop hebben deze medewerkers de Commissie voorzien van de documenten
waarin de vragen zijn vervat en de antwoorden die daar vervolgens op gegeven zijn. De Commissie
heeft bezien wat de waarde was van de antwoorden die gegeven zijn. Over het algemeen komt de
Commissie tot de conclusie dat de antwoorden die gegeven zijn op de gestelde vragen passend en juist
zijn en doorgaans terstond gegeven zijn.
De Commissie heeft gevraagd wat de reden is geweest dat bij het vermoeden van onjuiste
beantwoording of het achterwege blijven van antwoorden uit de eigen organisatie, de CEO niet de
eigen accountant KPMG zijn vragen heeft voorgelegd, zodat deze op zijn vragen antwoorden zou
hebben kunnen geven. De reden om dat niet te doen was voor de CEO dat enkele medewerkers van
Buma/Stemra voorheen bij KPMG hebben gewerkt en hij verwachtte op basis daarvan geen
betrouwbare antwoorden te zullen krijgen.
Wat betreft de informatievoorziening Is de opvatting van de CEO dat de door hem gestelde vragen niet
helder werden beantwoord, naar het oordeel van de Commissie moeilijk te verenigen met de
overlegde memo's, presentaties en correspondentie°, evenals de verslaglegging van bestuurs- en
commissievergaderingen. Deze laten zien dat de zaken juist werden belicht. Uit de gesprekken die de
Commissie met de betrokken medewerkers heeft gevoerd is ook gebleken dat zij een goed en volledig
beeld konden schetsen van de knelpunten in de bedrijfsvoering die de aanleiding vormden van het
onderzoek van NautaDutilh en BDO.
Ongeacht de precieze beantwoording van de vragen van de CEO, begrijpt de Commissie dat het gevoel
kan ontstaan dat vragen niet goed beantwoord zijn. Dat kan een gevolg zijn van het feit dat het gaat
om complexe financieel-technische materie waarmee de CEO nog niet bekend was. De ervaring van
onvoldoende transparantie kan ook een gevolg zijn van het feit dat na het aantreden van de nieuwe
CEO niet is overgegaan op een vast ritme van directiebesprekingen en bilateraal overleg.
Meldingen door de klokkenluider
Wat betreft de melding van de klokkenluider, betreurt de Commissie het dat de scheidend
medewerker die als 'klokkenluider' is aangeduid niet bereid is geweest om gehoor te geven aan de
oproep van de Commissie tot het voeren van een gesprek. De Commissie is daardoor niet in staat
geweest om de medewerker die het betrof, te vragen naar de signalen die zijn afgegeven. De
Commissie heeft daardoor een beeld moeten reconstrueren over hoe het `klokkenluiden' vorm heeft
gekregen. Formeel gezien heeft de verklaring van betrokkene betekenis gekregen bij de ondertekening
Buma/Stemra 2016h, Buma/Stemra 2016i, Buma/Stemra 2016j, PNO Media 2016b en Buma/Stemra 2017a, Buma/Stemra
2017b en Buma/Stemra 2017c.
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van een gespreksverslag op 10 april 2017, maar toen was het onderzoek at in volle gang. De interne
procedure van Buma/Stemra is niet gevolgd. De verklaring zelf is opgesteld door NautaDutilh en BOO
na een gesprek met de inmiddels vertrokken medewerker op 13 februari 2017. De opgestelde
verklaring is met enkele handgeschreven aantekeningen van betrokkene aangevuld. Een eigen en
zelfstandig opgestelde verklaring van de betreffende medewerker heeft de Commissie niet gezien.
Evenmin zijn, aan de verklaring voorafgaande signalen in documenten, aan de Commissie bekend
geraakt. Er is geen verslag gemaakt van het exitgesprek dat door de betrokken medewerker met de
CEO is gevoerd.
Wat betreft de inhoud van de verklaring constateert de Commissie dat deze voor een belangrijk deel
ziet op onvoldoende onderbouwde reserveringen. De Commissie merkt op dat deze, voor zover zij naar
het oordeel van de accountant onvoldoende onderbouwd waren, als zodanig reeds waren opgenomen
onder de niet gecorrigeerde controleverschillen in het accountantsverslag over 201568, binnen een
proces dat gezien de bevestigingsbrieven bij de jaarrekening een staande en bekende praktijk was. Ten
aanzien hiervan geldt bovendien dat de betreffende medewerker direct was betrokken bij het
opstellen van de jaarrekening 2015. Tegen deze achtergrond, en bij gebrek aan achterliggende stukken
en toelichting van de scheidend medewerker in kwestie, vraagt de Commissie zich af of dit punt
onderwerp behoefde te zijn van een melding.
Bevindingen van de Commissie
De analyse van de aanleidingen overziend is de Commissie er niet van overtuigd geraakt dat alleen
door een forensisch persoonsgericht onderzoek klaarheid gebracht kon worden in de zaken die
onderwerp van vragen waren. Een nadere zakelijke verkenning op verzoek van de CEO, mogelijk met
inschakeling van KPMG of een derde deskundige partij had voor de nodige helderheid kunnen zorgen
zonder dat de suggestie zou zijn gewekt dat er serieus te nemen vragen waren omtrent een aantal
betrokken personen.
De Commissie heeft in de gesprekken met NautaDutilh en BDO en met vertegenwoordigers van het
Bestuur gevraagd waarom de aanleidingen tot het onderzoek niet eerst nader bestudeerd zijn alvorens
de opdracht werd verstrekt. Zij heeft begrepen dat dat door hen niet opportuun geacht werd.
Zoals eerder aangegeven is het de Commissie evenmin duidelijk geworden waarom het onderzoek zich
uitsluitend tot een aantal personen beperkte, terwijl meer personen betrokken waren bij de
verschillende onderwerpen waarover vragen waren gerezen.
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Appendix: nadere analyse van de kostenverantwoording
Naar aanleiding van onderzoeken door BOO en NautaDutilh, heeft de Commissie ook een eigen analyse
gemaakt van de manier waarop binnen Buma/Stemra de financiële administratie is ingericht, om te
bezien of er inderdaad sprake is van oververantwoording en het nodeloos opbouwen van reserves.
De kern van de verklaring van de k1okken1u1der69 is de tendens het beschikbare kostenpercentage 'vol
te zetten' door reserves 'op te pompen', rekening houdend met de materialiteitsgrenzen van de
jaarrekening en de accountantscontrole opdat de accountant deze posten zou gedogen.
Een analyse van de jaarrekeningen van de vereniging Buma en de stichting Stemra" geeft het volgende
beeld van de kostenpercentages (getoetst aan de drie wettelijke criteria):
BUMA
Kosten/Incasso
Kosten/uitkering
Procentuele verandering

STEMRA

2014
13,2%

2015
12,9%

2016
14,7%

2014
20,8%

2015
15,1%

2016
8,7%

14,3%
-0,5%

13,5%
1,7%

14,7%
18,1%

26,3%
0,1%

16,7%
-10,1%

10,7%
-49,9%

Uit de jaarrekeningen blijkt geenszins dat de kostenpercentages bewust worden 'volgezet'. In 2016 is
bij Buma ondanks de nauwgezette controle op lucht in kosten en gedrukte omzet het percentage 14,7.
Indien geen rekening wordt gehouden met subsequent events, reserves en fingerprinting zouden bij
Buma de kosten C 153.000 lager en bij Stemra 17.000 lager zijn. In 2014 en 2015 is bij Stemra sprake
van een overschrijding. Wanneer er bewust zou zijn gestuurd, zou men een uitkomst verwachten van
circa 15%. KPMG heeft bij aanvang van de controle onderkend dat de onjuiste toerekening van kosten
aan de verantwoordingsjaren een risico vormt. KPMG heeft zijn werkzaamheden daarop ingericht. Ook
het derde criterium — een jaarlijkse stijging van maximaal de consumentenprijsindex — lijkt geen doei
in de kostenbeheersing te zijn geweest.
Een veel groter effect heeft de in 2016 gewijzigde kostenverdeling tussen Buma en Stemra. Van een
kostentoedeling van 75% en 25% aan respectievelijk de vereniging Buma en de stichting Stemra tot en
met 2015 is men overgestapt naar een toedeling van respectievelijk 90% en 10% in 2016. Overigens is
uit de gesprekken van de Commissie gebleken dat de onderbouwing van de kostentoedeling ten tijde
van de besluitvorming in het Bestuur aanleiding gaf tot een verdeling van 85% en 15%; voor de CEO
was een tussenstap naar een verdeling van 85% en 15% echter geen optien. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het kostenpercentage verschilt per licentierechtcategorie. Wanneer het
kostenpercentage als maatstaf moet worden gebruikt voor de efficiency van Buma/Stemra zal het
inzicht in de kosten per licentierecht categorie moeten worden vergroot door middel van de invoering
van een stelsel van activity-based costing.
Verder moet worden opgemerkt dat Buma de beleggingsopbrengsten benut als gedeeltelijke
financiering van de operationele kosten. Buma is niet gehouden om de geïncasseerde omzet te
beleggen. Het is voldoende om de gelden te beheren, zoals Stemra doet. Indien met deze
beleggingsopbrengsten bij de bepaling van het kostenpercentage rekening wordt gehouden, dan daalt
het kostenpercentage aanzienlijk. Indien we ook de gebudgetteerde kosten en de gerealiseerde kosten
in de tabel opnemen, ziet de tabel ziet er als volgt uit:

Buma/Stemra 201.71
2015c, p. 38, Buma/Stemra 2016a, p.44 en Buma/Stemra, 2017n, p. 34.
71 Buma/Stemra 2016k.
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BUMA
Kosten/incasso
Kosten/uitkering
Totaal gebudgetteerde kosten X C 000
Totaal gerealiseerde kosten X C 000

STEMRA

Z014
5,9%
6,3%

2D15
12,2%
12,7%

2016
9,8%
9,6%

2014
20,8%
26,3%

2015
15,1%
16,7%

2016
8,7%
10,7%

21.460
20.878

22.398
21.237

22.568
25.080

6.885
6.585

6.982
5.921

6.948
2.966

Opvallend is dat niet het kostenpercentage bepalend is voor de sturing op kosten, maar het met het
Bestuur overeengekomen budget. Het effect van de gewijzigde kostenverdeling is eveneens helder.
Voorts zien we in de klokkenluiderrapportage dat het 'volzetten' administratief op met name de
grootboekrekening 19100 is verantwoord. Men zou, indien dit met opzet gebeurt, verwachten dat er
op meerdere plaatsen in de administratie 'cushions' en 'zachte' posten zouden zijn aangetroffen. Uit
onze gesprekken met medewerkers (vertrokken en in dienst) blijkt juist deze grootboekrekening is
voorzien van onderbouwing en argumentatie opdat de accountant zich gericht een oordeel kan
vormen over deze posten en niet bij toeval op basis van een steekproef of deelwaarneming deze
posten in zijn controle betrekt. Op basis van haar onderzoek heeft de Commissie niet het beeld
gekregen dat sprake is van het stelselmatig bewust manipuleren van kosten en potjes om het
toegestane kostenniveau volledig te gebruiken, als gevolg waarvan Buma/Stemra ten nadele van
rechthebbenden nodeloos kosten zou maken.

71

Hoofdstuk 2
De financiële functie van Buma/Stemra

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

Hetfunctioneren van de financiëiefunctie binnen Buma/Stemra, inclusief de bestuurlijke checks
and balances in opzet en in werking. Centraal daarbij staat de vraag hoe de sturende en
verantwoordende taak van de CEO Is ingevuld en de wijze waarop het audit committee en het
bestuur hebben gefunctioneerd, een en ander in interactie met de externe accountant en het
CvTA. Het onderzoek omvat mede de vraag of de inmiddels genomen of voorgenomen
maatregelen op aanbevelingen die van verschillende zijden zijn aangereikt en de voorgenomen
governance aanpassingen die voortvloeien uit regelgeving vertrouwen geven dat de financiële
functie van Buma/Stemra voldoende robuust is voor de rol die Buma/Stemra als collectieve
beheersorganisatie heeft te spelen.

2.1. De sturende en verantwoordende taak van de CEO
De sturende en verantwoordende taak van de vorige CEO
Om de taakuitvoering van de huidige CEO in de juiste context te kunnen plaatsen, heeft de Commissie
eveneens de sturende en verantwoordende taken van de vorige CEO,
in
beschouwing genomen. Het is de Commissie duidelijk geworden dat de vorige CEO een sterk sturende
taak had. Hij was de enige statutair directeur; de CFO, COO en General Counsel waren titulair directeur.
Als enig statutair directeur van Buma/Stemra was de vorige CEO ook het enige directielid dat een
formele relatie onderhield met het Bestuur van Buma/Stemra. Hiërarchisch gezien waren de overige
directieleden ondergeschikt aan hun CEO. De Commissie heeft de indruk gekregen dat de formele
verhoudingen een goede afspiegeling waren van de feitelijke verhoudingen:MMenwas een CEO
die alleen bestuurde en na het inwinnen van advies bij de andere directieleden besluiten nam.

ammo

De sturende en verantwoordende taak van de huidige CEO
Na de benoeming van de huidige CEO,
is een verwijdering ontstaan tussen de CEO en
zijn Directie. Kort na het aantreden van de CEO ontstonden zowel feitelijk als juridisch conflictueuze
situaties met de andere directieleden. De ontslagprocedure van de COO is terstond na de benoeming
van de huidige CEO in werking gezet op basis van een rapport van het bureau Thaesis, waarin de functie
van COO overbodig geacht wercli . Het is de Commissie niet duidelijk geworden op welke grondslag de
opdracht voor dit rapport is verstrekt, daar in de toenmalige Directie geen beraadslaging heeft
plaatsgevonden over de noodzaak tot het verstrekken van een opdracht aan Thaesis. De redenen voor
de reorganisatie zijn door de CEO verwoord in de adviesaanvraag aan de OR.

~gip
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De feitelijke afwezigheid van de overige directieleden leidt tot een situatie waarin de CEO nog meer
dan zijn voorganger een alleen besturende CEO is. In tegenstelling tot de situatie onder zijn
voorganger, vindt dit echter pleats in een situatie van — in de gesprekken met de Commissie regelmatig
gemeld — openlijk wantrouwen en conflict. Hierdoor vindt de voor een gezonde organisatie benodigde
open, transparante communicatie van zienswijzen en argumenten over belangrijke aangelegenheden
niet of nauwelijks plaats. Hoewel de CEO meer dan honderd presentaties heeft gegeven in zijn ambitie
om volledig open en transparant te acteren naar alle stakeholders (zoals de Ondernemingsraad, het
personeel, het Bestuur en de ledenraad), heeft de Commissie uit verschillende interviews het beeld
gekregen van een organisatie waarin het natuurlijke samenspel van functies en overleg tussen gremia
niet of nauwelijks meer plaatsvindt, en waarin besluitvorming wordt gecommuniceerd op momenten
en manieren die onvoorspelbaar zijn voor de organisatie en niet zijn voorbereid in het gebruikelijke en
passende interne overleg.
Sleutelposities binnen Buma/Stemra, zoals de functie van de CFO, worden bezet door interimfunctionarissen die noch de functies en processen van Buma/Stemra — en de achtergronden daarvan
— kennen, noch het vooruitzicht hebben deze functies en processen voor langere tijd vorm te geven.
Het valt de Commissie op dat alle sleutelfiguren binnen de financiële functie Buma/Stemra hebben
verlaten. De kwaliteit van de tijdelijk ingezette medewerkers ten spijt is een gevolg hiervan dat de
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Buma/Stemra 2015e (rapport op naam van Buma/Stemra, maar vervaardigd door adviesbureau Thaesis).
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financiële functie met slechts minimale leidinggevende capaciteit wordt ondersteund. Uit de
gesprekken en documenten is het de Commissie duidelijk geworden dat het de omgeving van de CEO
moeite kostte de CEO complexe financieel-technische aangelegenheden te doen doorgronden,
hetgeen heeft bijgedragen aan het ontstaan van een problematische verhouding tussen de CEO en de
verantwoordelijken binnen de financiële functie. De CEO heeft opgemerkt dat deze situatie ook het
gevolg kan zijn van het gebrekkige vermogen van de toenmalige medewerkers om complexe financiële
vraagstukken helder uiteen te zetten. De CFO a.i. heeft opgemerkt dat hij bij de CEO geen
tekortkomingen ziet voor wat betreft het doorgronden van financiële vraagstukken.
Bij het ontbreken van een gedegen financieel toezicht vanuit het Bestuur, in het bijzonder door de
auditcommissie (zie hieronder, paragraaf 2.2.), is de situatie ontstaan van een verzwakte aansturing
van de financiële functie in een wantrouwende, conflictueuze interne omgeving, waarin rond de veelal
alleen besturende CEO onvoldoende feitelijk opererende 'checks and balances' bestaan. Naar het
oordeel van de Commissie vormt dit voor Buma/Stemra — en daarmee voor haar leden — een
bedreigende situatie.
Overigens merkt de Commissie op dat deze situatie niet beperkt is tot de financiële functie. Sinds het
aantreden van de CEO bestaat binnen Buma/Stemra een sterke beweging richting het afscheid nemen
van interne kennis en het in plaats daarvan betrekken van externe kennis. De Commissie heeft een
dergelijke situatie ook geconstateerd bij de afdeling Legal. De afdeling Legal bestond enkele jaren
geleden uit zeven juristen, maar bestaat momenteel uit twee juristen. Buma/Stemra is in zeer grote
mate afhankelijk van de contracten met gebruikers en rechthebbenden. Met name aan de
gebruikerskant vindt Buma/Stemra grote en gespecialiseerde partijen tegenover zich. Door de
beperkte omvang van Legal is Buma/Stemra bij zaken als contractonderhandelingen afhankelijk van
externe dienstverleners. Hierdoor ontbreekt een interne bron van kennis die de juridische situatie van
Buma/Stemra goed kan overzien. De afdeling Legal is hierdoor kwetsbaar geworden, en gezien het
belang van Legal voor de gehele organisatie strekt deze kwetsbaarheid zich uit tot Buma/Stemra in zijn
geheel. Naast het veelvuldig betrekken van externe kennis bij de financiële en juridische functies, is
eveneens veel externe kennis betrokken ten aanzien van het algemene management van
Buma/Stemra. Het bureau Thaesis heeft sinds het aantreden van de CEO bijzonder veel opdrachten
gekregen, ook voor het verrichten van werkzaamheden die, naar het oordeel van de Commissie, in
beginsel door de organisatie zelf uitgevoerd zouden moeten kunnen worden.
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2.2. Het functioneren van de auditcommissie
Binnen de bestuursstructuur van Buma/Stemra worden meerdere bestuurscommissies
onderscheiden. Naast de governance-commissie, beleggingscommissie en bedrijfsvoeringscommissie
functioneert een auditcommissie. De auditcommissie is ingesteld op advies van het CVTA.
Buma/Stemra heeft niet een werkelijk nieuwe commissie als auditcommissie ingesteld, maar heeft de
leden van de commissie bedrijfsvoering tevens aangewezen als leden van de auditcommissie. Uit de
interviews krijgt de Commissie de indruk dat de wenselijkheid van een enigszins onafhankelijk
opererende auditcommissie die toezicht houdt op de financiële functie binnen Buma/Stemra door
weinigen in het Bestuur van Buma/Stemra werd gevoeld. De commissie bedrijfsvoering tevens
auditcommissie maken leek een praktische oplossing in vorm, waarbij niet werd beoogd dat de
auditcommissie daadwerkelijk een stevige, inhoudelijke toezichthoudende functie zou gaan
uitoefenen, zoals ook blijkt uit het reglement van de auditcommissie. De aanwijzingen die de
Commissie heeft over het werkelijke functioneren van de auditcommissie wijzen ook in deze richting.
De auditcommissie komt circa viermaal per jaar bijeen. De behandelde onderwerpen betreffen de
begroting en de jaarrekening, naast bijzondere onderwerpen zoals een onderzoek naar Bu ma Cultuur
en de keuze voor een nieuwe accountant. De Commissie merkt op dat de aanleiding van het onderzoek
van NautaDutilh en BDO en de verstrekking van de opdracht niet in de auditcommissie zijn
geagendeerd. Wel is in de auditcommissie uitgebreid stilgestaan bij de rapportages van BOO en
NautaDutilh3.
Mede ten behoeve van de auditcommissie werd maandelijks een financieel voortgangsoverzicht
opgesteld. Naar aanleiding van deze overzichten werden vragen gesteld. De indruk van een aantal
geinterviewden was niettemin dat er een beperkte belangstelling bestond voor financiële thema's. Zo
heeft één lid van de auditcommissie in de afgelopen drie jaar slechts eenmaal deelgenomen aan de
vergadering.
Hoewel in verschillende Interviews is aangegeven dat de auditcommissie beschikte over gedetailleerde
informatie, werd blijkens de notulen van de vergadering waarin de begroting 2018 werd besproken4,
opgemerkt dat de begroting wel erg op hoofdlijnen was. In de begroting 2018 is geen gedetailleerde
informatie verstrekt over de algemene kosten, die circa 46% van de reguliere kosten uitmaken'.
Belangrijke posten als Accenture, Fingerprinting, ICE,
NMP en SCAN vormen het grootste
deel van de algemene kosten. Deze worden echter niet gespecificeerd en beschreven, ondanks het feit
dat de relatie met enkele van deze toeleveranciers zo nadrukkelijk in de NautaDutilh- en BDOrapportages aan de orde wordt gesteld. De Commissie merkt tevens op dat de fiscale positie van
Buma/Stemra en de naleving van de verslagleggingsregels en honoreringsnormen van
topfunctionarissen door de organisatie niet eerder ter sprake waren gekomen in de auditcommissie.
Voorts is opvallend dat er in voorgaande jaren nauwelijks een relatie bestond tussen de
auditcommissie en de interne auditors van Buma/Stemra. De contacten over de planning en uitvoering
van de accountantscontrole en rapportages liepen via de CFO. Overigens is in het conceptplan Internal
Audit 2018-2020 voorzien dat dit plan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de auditcommissie in
april 2018'.

2

3
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5
6

Zie voor dit reglement Buma/Stemra 2017e, pp. 31-33.
Buma/Stemra 2017k.
Buma/Stemra 2017q.
Buma/Stemra 2017r, p. 18.
Buma/Stemra 2018c, p. 2.
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2.3. Het functioneren van het Bestuur
Het Bestuur van Buma/Stemra is een vertegenwoordigend Bestuur waarin verschillende categorieën
rechthebbenden zitting hebben. De opkomst van one-issue partijen met heel specifieke deelbelangen
leidt tot een verdergaande fragmentatie in het Bestuur. Hierdoor bestaat structureel het risico dat
deelbelangen prevaleren boven gemeenschappelijke belangen. Het inherente belangenconflict tussen
muziekauteurs en muziekuitgevers en andere specifieke deelbelangen krijgen hierdoor zijn weerslag
in de besluitvorming van de organisatie. Vanuit het Bestuur is tot dusver weinig aandrang geweest om
in deze context zorgvuldige governance-verhoudingen en -processen te bewerkstelligen, afgezien van
de implementatie van het INK-managementmodel in 20127. De greep die de verschillende groepen
rechthebbenden zelf op Buma/Stemra willen hebben, heeft bestuursleden er tot dusverre van
weerhouden om, afgezien van de Voorzitter, onafhankelijke expertise toe te laten in het Bestuur en
bij de besluitvorming van het Bestuur.
Aan het meer indringende toezicht op het financiële beheer door de auditcommissie is in deze context
niet of nauwelijks invulling gegeven (zie hierboven, paragraaf 2), terwijl daar juist in het licht van de
rol van Buma/Stemra en de aard van de verhoudingen alle aanleiding toe bestond.
De Commissie heeft de indruk gekregen dat het starten van het onderzoek van BDO en NautaDutilh en
de conclusies die daarin worden getrokken, de bestuurlijke situatie van een inherent belangenconflict
heeft verergerd met een situatie van groeiend intern wantrouwen en conflicten. Daardoor is het
Bestuur mogelijk intern zelf eerder verdeeld geraakt dan dat het vanuit het gemeenschappelijk belang
heeft kunnen zorgen voor een stabilisering van de interne verhoudingen in de organisatie van
Buma/Stemra.
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KPMG 2013, p. 7.
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14. Interactie met de externe accountant
Directie en Bestuur en accountant
Directie en Bestuur van Buma/Stemra zijn terughoudend met het inschakelen van KPMG. De
onafhankelijke en deskundige accountant wordt niet geraadpleegd bij onduidelijkheden in de
bedrijfsvoering en verslaglegging. Ook wordt KPMG niet geïnformeerd bij bevindingen over de
bedrijfsvoering en verslaglegging die de verantwoording van Buma/Stemra raken. Er is geen Initiatief
geweest om de zaken die in het onderzoek van BDO en NautaDutilh aan de orde komen vooraf voor te
leggen aan de accountant, teneinde te vernemen of hij klaarheid kon brengen met betrekking tot de
aanwezige vragen.
De CEO en de bestuursvoorzitter hebben in eerste instantie noch KPMG noch het gehele Bestuur
geïnformeerd over het voornemen tot een persoonsgericht onderzoek, noch over de definitieve
opdracht voor het onderzoek aan NautaDutilh op 11 januari 2017, noch over het gesprek met BDO ter
voorbereiding van dit onderzoek, dat plaats had op 26 januari 2017. De manager Finance en Control
heeft de accountant direct bij het begin van het onderzoek van BDO op 2 maart 2017 geinformeerd
over dit onderzoek nadat hij hier, als betrokkene, zelf van op de hoogte was gesteld. De accountant
heeft dezelfde dag de voorzitter van het Bestuur benaderd en vervolgens op 6 maart 2017 het Bestuur
en Directie nader op de hoogte gesteld van de maatregelen die Buma/Stemra en KPMG moesten
treffen om de betrouwbaarheid van de administratie te waarborgen en de latere afronding van de
jaarrekeningcontrole mogelijk te maken. De werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekeningcontrole
werden opgeschort. Nadat de rapportages van NautaDutilh en BDO op 24 augustus 2017 aan de
accountant zijn verstrekt, zijn de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekeningcontrole hervat.
Vanuit de financiële functie van Buma/Stemra is vervolgens intensief met de accountant
samengewerkt om de gevolgen van het BOO-rapport in de jaarrekening 2016 te verwerken. Ten
aanzien van de jaarrekening 2016 zelf zijn de aanpassingen beperkt gebleken. Veel zorg is besteed aan
het verslag van Directie en Bestuur om zeer gedetailleerd de situatie te beschrijven die bestond ten
aanzien van de door NautaDutilh en BDO gesignaleerde punten en de gevolgen daarvan voor de
jaarrekeningen 2015 en 2016.
Het is binnen Buma/Stemra niet vanzelfsprekend dat de accountant wordt geïnformeerd over
onderzoeken naar het functioneren van de organisatie. De brief van het CvTA d.d. 28 september 2017
over het nader onderzoek' werd eerst na aandringen vanuit de financiële functie ter kennis gebracht
van de accountant. Blijkens de brief van het CvTA d.d. 27 oktober 2017'is de accountant kort voor 19
oktober 2017 van het advies van het CvTA over een vervolgonderzoek op de hoogte gesteld. De
vertrouwensrelatie die er moet zijn tussen Buma/Stemra en zijn accountant is naar het oordeel van de
Commissie derhalve voor verbetering vatbaar.
Auditcommissie en accountant
De auditcommissie heeft, zo blijkt uit de beschikbare verslagen, eenmaal per jaar contact met de
accountant. Naar aanleiding van de rapporten van BDO en NautaDutilh zijn met de accountant, BDO
en NautaDutilh in de auditcommissievergadering van 28 september 2017 de gesignaleerde punten
besproken". Zoals hiervoor aangegeven heeft de auditcommissie ten tijde van het starten van het
onderzoek door BOO en NautaDutilh niet met de accountant over dat onderzoek gesproken.
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NautoDutilh en BDO en accountant
Na een eerste verkennend gesprek, waaruit de onderzoekers van BDO afleidden dat de accountant
mee zou werken aan het onderzoek, heeft de accountant afgezien van medewerking. BDO geeft aan
dat de informatie van de accountant in het kader van het onderzoek op andere wijze kon worden
verkregen. Nadat het definitieve rapport van BDO was uitgebracht, zijn in voornoemde vergadering
van de auditcommissie van 28 september 2017 alle door BDO geduide posten aan de orde gesteld en
zijn de verwerking in de jaarrekening 2016 en de gevolgen voor de jaarrekening 2015 besproken en
bepaald.
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2,5. Interactie met het CvTA
Het CvTA heeft op 23 maart 2017 voor het eerst kennis genomen van de mededelingen die later als
een klokkenluidersmeiding zijn gekwalificeerd. Het CvTA geeft aan dat hierbij door de voorzitter van
het Bestuur is gemeld dat de CEO had besloten een extern onderzoek te laten verrichten, onder meer
naar de vraag of KPMG de feiten uit de melding had moeten constateren. De melding is kennelijk
aanleiding geweest voor het CvTA om de situatie nader te onderzoeken. In mei 2017 heeft het CvTA
op grond van eigen onderzoek volledig zicht gekregen op de aard en omvang van de bij Buma/Stemra
ontstane situatie, door het CvTA aangeduid als een 'bestuurs- en organisatorische crisis'. Aan de hand
van onderzoek in de bestuursstukken werd het CvTA duidelijk dat sprake was van onderzoeken naar
zaken als: het declaratiegedrag van directieleden; onregelmatigheden rondom de WNT; het schuiven
met kosten teneinde de kostennorm van 15% te behalen; de ontstane onenigheid binnen de Directie;
een vertrouwensbreuk tussen de CEO en de voorzitter van het Bestuur; een vertrouwensbreuk binnen
het Bestuur; en de vertrouwensbreuk tussen Buma/Stemra en Buma Cultuur. Naar aanleiding van deze
constateringen heeft het CvTA het Bestuur en de Directie van Buma/Stemra uitgenodigd voor een
gesprek. Naar aanleiding van deze uitnodiging heeft op 14 juni 2017 een gesprek plaatsgevonden.
Hoewel het Bestuur en de Directie van Buma/Stemra waren uitgenodigd, waren zijdens Buma/Stemra
alleen de CEO en de voorzitter van het Bestuur aanwezig.
Op 27 augustus 2017 heeft het CvTA kennis genomen van de rapporten van NautaDutilh en BOO. Op
28 augustus 2017 heeft het CvTA de rapportages met de CEO en het Bestuur van Buma/Stemra
besproken en heeft het een persbericht gepubliceerd waarin het de 'financiële organisatie en de
gevolgde handelswijzen met betrekking tot de kosten' als zorgwekkend beschreefn . Dit persbericht
werd een maand later, op 28 september 2017, gevolgd door een advies in de zin van art. 6 lid 1 Wet
Toezicht. Kort gezegd adviseerde het CvTA Buma/Stemra in dat advies om de financiële organisatie
nader te laten onderzoeken. Het CvTA, dat Buma/Stemra niet in de gelegenheid heeft gesteld een
zienswijze in te dienen, was voornemens om het advies vergezeld van een persbericht te publiceren.
Buma/Stemra heeft daarop bij het CvTA bezwaar gemaakt tegen het advies en bij de rechtbank een
voorlopige voorziening gevraagd tegen de publicatie van het advies en het persbericht hangende het
bezwaar. Daarop heeft het CvTA toegezegd het persbericht niet te publiceren zolang de
voorzieningenrechter geen uitspraak had gedaan. Het advies is tijdens de procedure door het CvTA
gewijzigd naar aanleiding van een mondeling ingediende zienswijze van Buma/Stemra. Ook heeft het
CvTA aan Buma/Stemra de kans gegeven om tot 25 oktober 2017 een schriftelijke zienswijze in te
dienen. Nu Buma/Stemra de gelegenheid heeft gekregen een zienswijze in te dienen zag de
voorzieningenrechter, bij uitspraak van 26 oktober 2017'2, geen reden meer om de publicatie van het
advies en het persbericht te beletten; beiden werden gepubliceerd op 14 december 2017". Ook het
verzoek van Buma/Stemra om de zaak achter gesloten deuren te behandelen is door de
voorzieningenrechter afgewezen. In de op dat moment nog lopende bezwaarprocedure, besloot het
CvTA op 1 december 2017 dat het bezwaar tegen publicatie van het persbericht ongegrond was en dat
Buma/Stemra niet-ontvankelijk was in het bezwaar tegen het advies.
Het CvTA geeft aan dat tijdens het gesprek van 14 juni 2017 niet duidelijk is geworden dat
Buma/Stemra reeds sinds december 2016 contact onderhield met NautaDutilh ten aanzien van het
onderzoek. Dat al In januari 2017 formeel een opdracht voor het onderzoek is verstrekt aan
NautaDutilh was het CvTA evenmin duidelijk. Uit de brief van 19 juni 2017, die het CvTA naar aanleiding
van het gesprek van 14 juni 2017 aan Buma/Stemra heeft gezonden14, volgt dat in dat gesprek door
Buma/Stemra is medegedeeld dat het onderzoek naar mogelijke financiële en administratieve
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onregelmatigheden zou zijn gestart in maart 2017. Dit is twee maanden na de opdrachtbevestiging van
januari 2017. De vier betrokkenen bij het persoonsgericht onderzoek zijn op 2 maart 2017
geïnformeerd over hun betrokkenheid. Het komt de Commissie in dit licht voor, dat het onderzoek
ruim voor maart 2017 een aanvang heeft genomen, maar in maart 2017 in bredere kring bekend is
geworden en dat Buma/Stemra, bewust dan wel onbewust, onduidelijkheid heeft gecreëerd of heeft
laten bestaan over het exacte begin van het onderzoek.
Naast de bewust dan wel onbewust gecreëerde onduidelijkheid verkeert het CvTA naar het oordeel
van de Commissie in een nadelige informatiepositie. Dit komt doordat het toezicht van het CvTA
slechts op hoofdlijnen en niet op het niveau van de bedrijfsvoering plaatsvindt, en doordat het CvTA
doorgaans pas na meerdere maanden over de bestuursstukken van Buma/Stemra beschikt. Zo geeft
het CvTA te kennen dat het pas in maart 2017 te weten kwam dat de arbeidsovereenkomst met COO
was opgezegd door Buma/Stemra, terwijl de betreffende ontslagaanvraag al op 6 juli 2016 door het
UWV is ontvangen en er op 19 mei 2016 in deze zaak al contact is geweest tussen Buma/Stemra en
het UWV. De Commissie is van oordeel dat het CvTA met de beperkte informatie en het beperkte
instrumentarium waarover kan worden beschikt in een te geringe mate het toezicht kan houden dat
van het CvTA verwacht wordt en pleit voor een verkenning van de mogelijkheden om het
instrumentarium te verbeteren.
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2,6. Kwaliteit van de maatregelen ter versterking van de financiële functie
Een voorwaarde voor een goede, betrouwbare financiële functie van Buma/Stemra is een onderling
vertrouwen van de verschillende onderdelen van deze functie. Dit vertrouwen kan alleen worden
gegeven indien er begrip is voor elkaars verantwoordelijkheid, professionaliteit, deskundigheid en
positie. Op grond van een gerechtvaardigd vertrouwen is het mogelijk in een open, scherpe en maar
heldere dialoog tot de juiste beslissingen te komen en de passende maatregelen te treffen.
Naar het oordeel van de Commissie ontbreekt dit vertrouwen vanaf de benoeming van de nieuwe CEO
in 2016 en leidt dit tot wantrouwen en een zekere desinteresse voor een zorgvuldige uitoefening van
de financiële functie bij de onderscheiden gremia bij Buma/Stemra. Van Bestuur, bestuurscommissies,
Directie, staffuncties tot operationele afdelingen is het gebrek aan wederzijds vertrouwen in alle
interviews naar voren gebracht, zij het dat de oorzaak daarvan telkens bij een ander werd gelegd. Het
woord 'angstcultuur' is in verschillende interviews gebruikt om deze situatie te typeren. De CEO merkt
naar aanleiding hiervan op dat de voorlopige conclusie van een recent onderzoek naar
medewerkerstevredenheid voor Buma/Stemra een score van 7,4 op een schaal van 10 oplevert. 92%
van de werknemers heeft aan het onderzoek meegedaan.
Niet alleen een gerechtvaardigd vertrouwen is een vereiste, ook transparant opereren is een essentieel
deel van een geslaagde bedrijfsvoering. De daartoe gegeven adviezen en aanbevelingen van KPMG's
en NautaDutilh" geven een goede aanzet. De transparantie is gediend met de herijking van de
bestaande procedures ter bevordering van de naleving van (verslagleggings)regels en de inbedding
daarvan in de organisatie door middel van een periodieke verantwoording over de opzet, het bestaan
en werking van de interne beheersing van processen ten behoeve van professionele rechthebbenden
en de beoordeling daarvan door een onafhankelijk deskundige.
De transparantie en eenduidige toepassing van de financiële processen en de aansluiting daarvan op
het primaire proces van Buma/Stemra zijn belangrijker geworden door de decentralisatie van de
financiële functie in het kader van de in 2017 ingezette reorganisatie. Het risico dat financiële
processen bij de onderscheiden onderdelen van Buma/Stemra uiteen gaan lopen, is immers grater
geworden doordat de functionele en hiërarchische leiding uit elkaar zijn gehaald. KPMG adviseert de
gevolgen van de reorganisatie van 2017 voor de beheersing van de processen in kaart te brengen en
nadrukkelijk de corporate financiële functies daarbij te betrekken, aangezien dat niet is gebeurd ten
tijde van de reorganisatie. Dit geldt ook voor de inschakeling van de accountant.
Weliswaar is bij Buma/Stemra een 'huis-op-orde' activiteit gestart, maar veel geïnterviewden waren
niet in staat om aan de Commissie de afzonderlijke maatregelen aan te geven. Het advies van
NautaDutilh betreffende de herijking van normen en waarden en de daadwerkelijke internalisering
daarvan moet nog worden gestart. Vooralsnog spreekt men over 'ambities'.
NautaDutilh adviseert een herbezetting van de financiële functie. KPMG raadt in het kader van de
reorganisatie aan de financiële functie en de financiële processen opnieuw in te richten. De inrichting
en bezetting van de financiële corporate staf naar Accounting, Controlling, Treasury en Internal Audit
is in volle gang, maar voor de kwaliteit en continuïteit is Buma/Stemra, na het vertrek van een aantal
sleutelfiguren op het gebied van Finance, deels afhankelijk van meerdere interim professionals.
Gedurende 2018 stromen eigen mensen in of worden op de essentiële functies ingewerkt.
De periodieke maandelijkse financiële verantwoording, die al een reeks van jaren bij Buma/Stemra
bestaat ten behoeve van Directie en Bestuur, zou aan waarde en aan waardering winnen, indien de
15
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actuele financiële voortgang van de werkzaamheden van Buma/Stemra wordt afgezet tegen het
overeengekomen periodebudget. NautaDutilh adviseert weliswaar een 'hard close' per kwartaal in
plaats van per jaar, maar gaat voorbij aan het feit dat Buma/Stemra al meerdere jaren beschikt over
een dergelijke informatievoorziening. Twee dagen na maandeinde werd een flashreport opgesteld ten
behoeve van Directie en binnen vijf dagen na maandeinde een maandrapportage op basis van een
hard close ten behoeve van Bestuur en budgethouders. Dat deze rapportages een begin waren van
een veel hoger ambitieniveau is duidelijk. In 2015 is een begin gemaakt met 'In Control Statements'
per verantwoordelijkheidsgebied.
Aangezien de relatie tussen kosten en geïncasseerde licentierechten respectievelijk repartitie overall
op een vast percentage wordt beoordeeld, maar de inspanningen die met de beheersing van de
verschillende omzet- en repartitiestromen gepaard gaan ongelijk zijn, is het belangrijk om per
geldstroom de kosten te kennen. Daartoe is het volgens het advies van KPMG nodig om een zo zuiver
mogelijke activity based costing-methodiek te ontwikkelen die in de toekomst als grondslag voor de
kostenverdeelsleutel kan dienen. Buma/Stemra is dan niet meer afhankelijk van de huidige, arbitrair
vastgestelde verdeelsleutels die weinig recht doen aan de werkelijkheid.
Ten aanzien van de WNT heeft KPMG aangegeven dat het Bestuur het beleidskader omtrent
declaraties nader moet invullen en een duidelijke richtlijn voor onkostendeclaraties ten behoeve van
de Directie moet vaststellen. Een dergelijke richtlijn is opgenomen in het recent opnieuw vastgestelde
'Handboek arbeidsvoorwaarden en regelingen"?.
Het advies met de grootste financiële gevolgen voor de rechthebbenden is wellicht de door KPMG
aanbevolen herziening van de afspraak met de Belastingdienst over de vennootschapsbelasting. Deze
overeenkomst liep tot 31 december 2017, waarna Buma/Stemra zonder hernieuwde overeenkomst
vennootschapsbelasting verschuldigd is over het resultaat. De herziening van deze overeenkomst met
de Belastingdienst is onderhanden en vraagt van Bestuur, Directie en fiscaal specialisten, intern en
extern, een onverdeelde aandacht. Momenteel wordt slechts over de te volgen en gevolgde
procedurele stappen gesproken. De communicatie aan betrokken medewerkers over de inhoud is naar
het oordeel van de Commissie echter veel belangrijker.
Het advies van NautaDutilh om aan Accenture duidelijk te maken dat geconstateerd factureergedrag
niet wordt getolereerd, gaat voorbij aan de bij de verlenging van de overeenkomst aangegane
betalingsvoorwaarden. Buma/Stemra dient zich te houden aan de met Accenture gesloten
overeenkomst. Wanneer de wenselijkheid van de overeenkomst achteraf door Buma/Stemra anders
wordt beoordeeld dan moet Buma/Stemra met Accenture onderhandelen over een aanpassing van de
overeenkomst of de overeenkomst overeenkomstig haar voorwaarden opzeggen. De overeenkomst
van 19 juni 2015, ondertekend door Buma/Stemra, is opzegbaar met een termijn van zes maanden
zonder financiële consequentie.
De maatregelen die KPMG adviseert te nemen inzake het gebruik en het beheer van het PNO-fonds en
het beleggingsbeleid en de beheersmaatregelen bij KAS-bank moeten nog nader worden beschreven
door de Directie van Buma/Stemra.
Op basis van het bovenstaande en indien aan de belangrijkste voorwaarden van vertrouwen,
deskundigheid en transparantie is voldaan, kan de Commissie niet anders oordelen dan dat de
financiële functie (Bestuur-Directie-corporate staf en afdelingsstaven) wellicht op punten voor
verbetering vatbaar is, maar niettemin voldoet.
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2.7. Aanpassingen in de governance ter versterking van de financiële functie
Buma/Stemra wil de Governance Code Cultuur volgen en past onder meer de topstructuur aan van het
huidige model van Directie en Bestuur naar een model dat bestaat uit een Bestuur en Raad van
toezicht.
De keuze voor een statutair bestuurder die de enige verbinding vormt met de Raad van Toezicht maakt
dat de organisatie voor de Raad van Toezicht minder toegankelijk wordt. De kans dat de Raad van
Toezicht overvallen wordt door maatregelen die het Bestuur treft, is niet denkbeeldig, gezien de
ervaringen in de afgelopen twee jaar. Het lijkt geen gangbare praktijk bij Buma/Stemra om vooraf te
communiceren en de organisatie en mensen mee te nemen in ontwikkelingen. Bestuur,
medezeggenschap, mededirecteuren, management en medewerkers werden in de afgelopen periode
stelselmatig niet tijdig betrokken bij zaken die hen direct betroffen. Ook wettelijke termijnen werden
niet in acht genomen.
Naar het oordeel van de Commissie moet naast de CEO ook de CFO een statutaire positie en een
rechtstreekse relatie met de Raad van Toezicht hebben. In het algemeen is het een wenselijke
governance-praktijk dat een Raad van Toezicht een directe toezichtrelatie heeft met zowel de CEO als
de CFO. De situatie dat alleen de CEO formeel gesprekspartner is van de Raad van Toezicht draagt het
risico in zich dat de interne, controlerende functie van de CFO, gegeven de primaire zorg voor een
adequaat financieel beheer dat de continuïteit waarborgt, wordt verzwakt door een alleen besturende
CEO die hiërarchisch boven de CFO staat.
Bij Buma/Stemra geldt bovendien dat de kernactiviteit bestaat uit het innen van gelden en uitkeren
daarvan aan rechthebbenden. De rechthebbenden hebben recht op een zorgvuldige governance
waarin de kwaliteit van de financiële systemen en de rechtmatigheid van het financiële beheer worden
gewaarborgd en waarop de Raad van Toezicht rechtstreeks toezicht houdt. Daar komt nog bij dat een
wezenlijk kenmerk van de organisatie van Buma/Stemra bestaat uit het verdelen van geiden waarop
verschillende typen rechthebbenden aanspraak maken. Hun belangen !open nlet steeds parallel. In de
praktijk levert dat spanningen op, zoals de Commissie heeft kunnen vaststellen. De aard van
Buma/Stemra als collectieve beheersorganisatie die voor rechthebbenden gelden int in combinatie
met de belangentegenstellingen tussen de verschillende belanghebbenden, maakt dat er nog meer
clan normaal gebruikelijk een noodzaak bestaat voor zorgvuldig financieel beheer waarop een Raad
van Toezicht rechtstreeks kan toezien.
In de afgelopen twee jaar was niet alleen de moeizame relatie tussen de CEO en de CFO de reden dat
veel besluiten door de één werden genomen zonder medeweten van de ander. Uit de gesprekken is
de Commissie duidelijk geworden dat de samenwerking met de CEO een uitdaging kan zijn. Dat heeft
tot gevolg dat besluitvorming minder zorgvuldig afgewogen wordt en dat voors en tegens van
besluiten minder vanzelfsprekend op tafel komen. De Raad van Toezicht dient erop toe te zien dat de
relevante argumenten en zienswijzen rond belangrijke besluitvorming expliciet worden besproken.
In het voorgenomen Raad van Toezicht-model zal het belangrijk zijn dat de auditcommissie van de
Raad van Toezicht veel meer dan tot dusver gebruikelijk is, daadwerkelijk inhoudelijk toezicht houdt
op de kernelementen van het financieel beheer door Buma/Stemra. De Commissie acht deze
toezichthoudende functie dermate essentieel dat dit toezicht niet beïnvloed zou moeten worden door
de belangentegenstellingen die nu eenmaal tussen verschillende rechthebbenden bestaan. De
Commissie adviseert daarom dat de auditcommissie van de Raad van Toezicht tenminste in
meerderheid bestaat uit onafhankelijke financieel deskundigen. Vertegenwoordigers van
rechthebbenden dienen in de auditcommissie hooguit een minderheid te vormen. Dit dient er toe om
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juist ten behoeve van de rechthebbenden een onafhankelijk toezicht op het financieel beheer door
Buma/Stemra te waarborgen.
De in de reorganisatie aangebrachte splitsing van de centrale bedriffsvoeringsfuncties naar inning en
uitkering vormt in de visie van de Commissie een risico op verzwakking van de bedrijfsvoeringsfuncties
Financiën, Juridische zaken en HRM. Niet de organisatie als geheel weegt dan het zwaarst, maar de
onderscheiden onderdelen. Een centraal overzicht op de financiële ontwikkelingen en regie op de
verslaglegging en verantwoording ontbreken. Het opsplitsen van de aansturing in hiërarchische en
functionele aansturing maakt dat de financiële functie dicht op het operationele proces zit, maar dat
de uitvoering van werkzaamheden binnen de verschillende onderdelen van de Buma/Stemra ten
opzichte van elkaar uiteen gaan lopen. De versnippering van de nu al schaarse personele capaciteit
vermindert de effectiviteit van deze functies en leidt tot een inefficiëntere organisatie.
Splitsing van functies stelt hoge eisen aan de onderlinge communicatie, de vaststelling van procedures,
de naleving daarvan en de controle daarop. De afgelopen jaren maken naar het oordeel van de
Commissie duidelijk dat het bij Buma/Stemra ontbreekt aan een open, constructieve communicatie.
Onderzoeken worden gestart zonder overleg. Medezeggenschap wordt regelmatig onverwacht
geconfronteerd met advies- of instemmingsaanvragen zonder dat daarvoor de wettelijke termijnen in
acht worden genomen. Sleutelfiguren uit Directie en management zijn vertrokken of naar huis
gestuurd. De opengevallen plaatsen zijn in het beste geval bezet met interim professionals die de zaak
draaiend houden. Dit leidt ertoe dat de administratie van Buma/Stemra vaak achter de feiten aan loopt
en dat de informatievoorziening naar Bestuur en toekomstige Raad van Toezicht soms ontoereikend
I5.
In het licht van deze risico's adviseert de Commissie de aangebrachte splitsing in functies te
heroverwegen, althans nadrukkelijk maatregelen te nemen die de integrale verantwoordelijkheid voor
met name het financiële beheer en verantwoording herstellen.

86

Hoofdstuk 3
De (on)kosten en declaraties, indiensttreding
en aanstelling van de CEO

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

De door de huidige CEO gemaakte (on)kosten en declaraties, waarvan de huidige CEO ze If heeft
voorgesteld dat deze door externen worden onderzocht, en de omstandigheden waaronder hij
Is dienst is getreden van Buma/Stemm en het proces van zijn benoeming als CEO van
BumotStemra.

3.1. (0n)kosten en declaraties van de CEO
Naar aanleiding van media berichten over het declaratiegedrag van de CEO heeft de CEO aan Hoffmann
Bedrijfsrecherche B.V. ('Hoffmann') opdracht gegeven onderzoek te doen naar zijn declaratiegedrag.
Het CvTA is hiervan niet op de hoogte gesteld. De CEO heeft bij de formulering van de opdracht aan
de Commissie ingestemd met onderzoek naar zijn declaratiegedrag in de wetenschap dat deze
opdracht ook verstrekt was aan Hoffmann en daarmee een doublure zou veroorzaken.
Het onderzoek van Hoffmann liep van november 2017 tot mart 2018. Het beschrijft twee doelen:
vaststellen of de CEO onjuiste declaraties dan wel onkosten heeft ingediend en vaststellen of de CEO
daarbij persoonlijk voordeel heeft genoten. Hoffmann heeft hiertoe 1) een declaratie- en
factuuronderzoek uitgevoerd over de periode juni 2016 tot en met december 2017; 2) de declaraties
en facturen met de Interne regelgeving vergeleken; 3) een informatief onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode november 2017 tot en met maart 2018. Hoffmann
heeft geconcludeerd dat de CEO geen onjuiste declaraties heeft ingediend en geen persoonlijk
voordeel heeft gehad van de door hem ingediende declaraties en van de ingediende facturen.
Buma/Stemra heeft het onderzoeksrapport van Hoffmann'aan de Commissie overlegd. De Commissie
maakt een nadrukkelijk onderscheid tussen de waarnemingen van Hoffmann en de conclusies die
Hoffmann trekt op grond van die waarnemingen. Omdat de Commissie geen reden heeft om te
twijfelen aan de waarnemingen van Hoffmann zal zij uitgaan van de juistheid hiervan, zonder
aanvullend feitenonderzoek te verrichten. De conclusies van de Commissie wijken echter af van de
conclusies van Hoffmann.
Ook heeft het rapport van Hoffmann bij de Commissie tot enkele vragen geleid, die zijn voorgelegd
aan de CEO en aan de bestuursvoorzitter. In de onderstaande uiteenzetting van het rapport zijn de
antwoorden, waar gepast, verwerkt.
Normen en richtlijnen
Hoffmann schrijft dat Buma/Stemra tot begin 2018 niet beschikte over regelgeving ten aanzien van
uitgaven voor dienstreizen in binnen- en buitenland. De Commissie merkt op dat Buma/Stemra in de
onderzoeksperiode gebruik maakte van het CBO-keurmerk van VOICE, de Vereniging van Organisaties
die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. Om In aanmerking te komen voor het keurmerk
heeft het Bestuur van Buma/Stemra een verklaring ondertekend waaruit blijkt dat Buma/Stemra de
'Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO's'2 van VOICE zal naleven. Deze richtlijnen zijn ook van
toepassing op de CEO'. Op grond van art. 5.1 van deze Richtlijnen goed bestuur en integriteit krijgen
medewerkers 'uitgaven voor o.a. diners, excursies, evenementen en reizen uitsluitend vergoed als de
hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond en zij, waar mogelijk, van tevoren zijn
gemeld.' De Commissie heeft begrepen dat door VOICE jaarlijks getoetst wordt of een organisatie
voldoet aan de door haar gestelde richtlijnen en regelgeving. Met andere woorden: indien een
organisatie niet voldoet aan, bijvoorbeeld, het door de Commissie genoemde artikel 5.1 van de
Richtlijnen Goed Bestuur en Integriteit CBOS, wordt het keurmerk niet verstrekt of krijgt de CBO een
aantekening. Buma/Stemra heeft altijd, ook het afgelopen jaar, het VOICE-keurmerk behaald. In het
Hoffmann-rapport wordt evenwel geen aandacht besteed aan de VOICE richtlijnen.
De voorzitter van het Bestuur, die de declaraties van de CEO goedkeurt, heeft desgevraagd
aangegeven dat hij de declaraties van de CEO op functionaliteit toetste, maar dat dit een persoonlijke
Hoffmann 2017a.
Voice 2013.
3 Cf. Voice 2013, p. 15, waar medewerkers worden gedefinieerd als 'diegenen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam
zijn bij een CBO, Inclusief directeuren van een CBO, alsmede leden van raad van toezicht of bestuur.'
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afweging betrof. De voorzitter heeft zich bij goedkeuring van deze declaraties vergewist van de
functionaliteit daarvan op basis van de uitleg van de CEO.
De CEO heeft aangegeven dat de dienstreizen op zijn initiatief zijn geïnventariseerd en dat vanaf 12
januari 2018 nieuwe richtlijnen van toepassing zijn op dienstreizen4.
In het declaratieonderzoek heeft Hoffmann onderzoek gedaan naar door de CEO ingediende
declaraties voor vliegtickets, hotels, restaurants, computerapparatuur en toebehoren en taxi- en
parkeerkosten. De bevindingen worden hieronder per categorie besproken.
Vliegtickets
De CEO heeft aangegeven zowel in als buiten Europa business class te reizen. Volgens de CEO reist hij
business class om de volgende redenen:
•
•
•
•

Het is makkelijker en kostenvrij om te annuleren (wat nogal eens nodig is);
Het scheelt veel tijd met instappen en uitchecken tijdens volle dagen;
Het maakt het veiliger te werken met vertrouwelijke gegevens als financiën en contracten en
Het maakt het mogelijk 's nachts te vliegen en 's ochtends toch uitgerust direct door naar
kantoor te kunnen om daar te werken.

Het komt voor dat besprekingen van de CEO op het laatste moment worden ingelast, verschoven of
geannuleerd. Indien gebruik wordt gemaakt van economyclasstickets is het volgens de CEO niet
mogelijk deze tickets te annuleren, om te boeken en/of kort van tevoren te reserveren. Die flexibiliteit
is bij het boeken van businessclasstickets vele malen groter. De CEO stelt derhalve veel kostbare tijd
te besparen door businessclass te reizen. Door gebruik te maken van de businesslounge zegt hij in
staat te zijn werkzaamheden te verrichten. Het bespaart volgens hem veel tijd en vertraging bij het
inchecken, boarden en verlaten van het vliegtuig. Ook stelt hij dat het vanuit privacy- en
geheimhoudingsoogpunt veiliger is om businessclass te vliegen. Hij vindt het van belang dat hij zijn
reistijd ook kan benutten om uit te rusten.
De CEO merkt op dat voor de Directie een richtlijn voor reizen bestaat en dat hij zich hier aan heeft
gehouden. De Commissie kent die richtlijn niet afgezien van die welke gebaseerd is op de Voice
richtlijn.
Het Hoffmann-rapport geeft geen blijk van enige toetsing van de stellingen van de CEO. De Commissie
is van mening dat de uitlatingen van de CEO niettemin aanleiding geven tot nadere toetsing. Business
class tickets zijn doorgaans vele malen duurder dan economy class tickets. Of het consequent boeken
van business class tickets tot een kostenbesparing leidt, kan pas geconcludeerd worden nadat inzicht
is verkregen in het totaal aantal vluchten, het aantal geannuleerde vluchten, de datum van boeking,
de datum van eventuele annuleringen en de datum van de geboekte vlucht, dit alles afgezet tegen
economyclass-opties op dezelfde data. De CEO heeft een vergelijking laten maken van de kosten Van
zijn businessclass vluchten en die van economy reizen en concludeert dat daar soms geen verschil
tussen zit en dat het verschil doorgaans beperkt is.
Op basis van ervaring merkt de Commissie voorts op dat het tegenwoordig voor leidinggevenden van
grote ondernemingen — en ook binnen de overheid, en zeker binnen organisaties die onder de WNT
vallen — volstrekt normaal is om binnen Europa niet businessclass te vliegen. Verder merkt de
Commissie op dat de CEO in zijn verklaring voorbij gaat aan het punt dat ook bepaalde economy class
tickets kosteloos geannuleerd kunnen worden. De kosten van dergelijke tickets liggen aanmerkelijk
lager dan business class tickets.
4
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Op korte trajecten, zoals Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Frankfurt, zijn hogesnelheidstreinen
doorgaans bovendien een snel en kostenefficiënt alternatief voor vliegreizen. In het Hoffmann-rapport
wordt op niet ingegaan op alternatieven voor vliegreizen of op de vraag of het voor de organisatie
werkelijk noodzakelijk was business class te vliegen binnen Europa.
Hotels
De Commissie heeft geen bijzonderheden geconstateerd met betrekking tot de gedeclareerde
hotelovernachtingen.
Restaurants
Uit het Hoffmann rapport volgt dat de door de CEO ingediende declaraties voor restaurants zijn
onderzocht door zijn Outlookagenda te vergelijken met de datum op de declaratie. Hierbij zijn twee
declaraties nader door Hoffmann onderzocht. De reden om deze declaraties nader te onderzoeken
was tweeledig: het diner vond plaats op een zondag en de afspraak stond niet in de Outlookagenda.
Het bleek te gaan om een eetafspraak ter voorbereiding van de vergadering met de OR daags daarna.
Computerapparatuur en toebehoren
Hoffmann heeft onderzoek gedaan naar declaraties door de CEO voor de aankoop van
computerapparatuur en toebehoren voor zakelijk gebruik. Hoffmann heeft geconstateerd dat deze
declaraties zijn geaccordeerd door de bestuursvoorzitter. De betreffende declaraties zijn bij het
rapport van Hoffmann gevoegd.
Uit de declaraties blijkt dat de CEO in de periode oktober 2016 tot en met maart 2017 vier computers
heeft aangeschaft op kosten van Buma/Stemra. Dit betreft een Apple !Pad Pro, twee Apple iMacs 27"
en een Apple MacBook Pro. Het totale aankoopbedrag van deze apparatuur bedraagt C 9644,95
exclusief BTW en exclusief voor rekening van Buma/Stemra aangeschafte accessoires. De door
Buma/Stemra aangeschafte apparatuur is aan de CEO verstrekt onder een bruikleenovereenkomsts.
De Commissie constateert in de eerste plaats dat de CEO gebruik maakt van 05X- en i05-apparatuur
in een IT-landschap dat op Microsoft Windows is gebaseerd. De CEO heeft desgevraagd aangegeven
dat de rechthebbenden van Buma/Stemra in meerderheid gebruik maken van Apple-apparatuur.
Dergelijke apparatuur werkt volgens de CEO niet altijd zoals gewenst als daarmee wordt ingelogd bij
Buma/Stemra. Als CEO wil hij graag zien tegen welke problemen de rechthebbenden aanlopen en
maakt daarom gebrulk van Apple apparatuur. Daarnaast zet de Commissie vraagtekens bij de door de
CEO gestelde noodzaak om gebruik te maken van zowel twee vaste computers, de iMacs, als twee
mobiele computers, de iPad Pro en de MacBook Pro. Eén vast en één mobiel apparaat zouden naar
het oordeel van de Commissie kunnen volstaan. De CEO heeft ter zake aangegeven dat hij vaak op
meerdere schermen tegelijk werkt en daarom meerdere apparaten nodig heeft.
Taxi- en parkeerkosten
Hoffmann heeft eveneens de taxi- en parkeerkosten van de CEO onderzocht. Hierbij is vastgesteld dat
de CEO soms gebruik maakt van taxivervoer in plaats van zijn leaseauto. Incidenteel wordt een
chauffeur ingehuurd om de CEO in zijn eigen auto te vervoeren. De CEO heeft aangegeven dat hij van
deze diensten gebruik maakt om tijdens de ritten zijn werkzaamheden voor Buma/Stemra voort te
kunnen zetten en zich in alle rust en privacy voor te bereiden op de afspraken van die dag. De
Commissie heeft begrepen dat deze kosten ook vervoer in het buitenland betroffen en heeft, voor
zover deze om vervoer in Nederland gingen, niet kunnen constateren dat deze kosten op
functionaliteit zijn getoetst.
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Als bijlage bij het Hoffmann rapport is gevoegd een factuur voor taxi- en chauffeursdiensten ten
behoeve van de CEO in januari 2017. Het totaal van deze factuur bedraagt C 2.429,25 exclusief BTW
voor 10 ritten. De CEO stelt dat het hier ook gaat om vervoer in het buitenland. De Commissie is van
mening dat voor dergelijke onkostenvergoedingen, als het gaat om vervoer in Nederland, geen plaats
zou moeten zijn, aangezien de CEO ook over een door Buma/Stemra beschikbaar gestelde leaseauto
kon beschikken.
Factuuronderzoek
Hoffmann heeft onderzoek gedaan naar enkele facturen die het resultaat zijn van goederen en
diensten die gerelateerd kunnen worden aan de CEO. Dit betreft facturen voor een 'corporate
membership' van een golfclub, voor taxivervoer en voor een kantoorinrichting.
Vereniging Buma is voor de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2019 een
overeenkomst voor een 'corporate membership' aangegaan met The Dutch Business Sport and
Recreation Exploitation B.V., ('The Dutch'). Voor dit 'corporate membership' is Buma aan The Dutch
jaarlijks € 35.000 verschuldigd. Blijkens het Hoffmann-rapport zag deze overeenkomst slechts op het
gebruik maken van zakelijke voorzieningen. Kosten voor het organiseren van golfevenementen,
managementdagen en de daaraan gerelateerde kosten van restaurant en bar vallen niet onder de
overeenkomst en worden apart voldaan. Een voorbeeld van dergelijke apart in rekening gebrachte
kosten is de factuur van The Dutch voor diverse relatiegeschenken in verband met een golfevenement
op 19 april 2017. Onderdeel van deze factuur zijn 100 petten ten bedrage van €2.995 en 100 poloshirts
ten bedrage van C 5.900. Het totaalbedrag van de betreffende factuur bedraagt C 14.686,50 exclusief
BTW. De catering en organisatiekosten ten bedrage van C 12.250,62 zijn middels een separate factuur
in rekening gebracht. De Commissie heeft niet kunnen constateren dat deze kosten op functionaliteit
voor Buma/Stemra zijn getoetst.
Buiten de hoogte van de kosten, die meer dan € 30.000 bedroegen, heeft de Commissie geen
bijzonderheden aangetroffen ten aanzien van aanschaf van de kantoorinrichting voor het kantoor van
de CEO.
Informatief onderzoek
Hoffmann geeft in het rapport aan een informatief onderzoek te hebben uitgevoerd teneinde
eventuele niet-zakelijke verbanden tussen de CEO en respectievelijk The Dutch, de kantoorinrichter en
het taxibedrijf te achterhalen. Hoffmann verklaart dergelijke verbanden niet aangetroffen te hebben.
Het onderzoek beperkte zich tot een onderzoek in stukken van de Kamer van Koophandel en
zoekopdrachten op Internet.
Bevindingen von de Commissie
Gezien de bovenstaande beperkingen in het onderzoek van Hoffmann hecht de Commissie er belang
aan dat uit het Hoffmann-rapport geen andere conclusies worden getrokken dan de conclusies die
door het onderliggende onderzoek gedragen kunnen worden. Met betrekking tot de declaraties van
de CEO is in het Hoffmann-onderzoek vastgesteld dat de hoogte van enkele declaraties overeenkomt
met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daar waar Hoffmann schrijft dat is 'vastgesteld dat...
geen onjuiste declaraties heeft ingediend'6 dient volgens de Commissie te worden gelezen
dat is vastgesteld dat de onderzochte declaraties overeenkomen met de werkelijk gemaakte kosten.
Daar waar Hoffmann schrijft dat 'de CEO geen persoonlijk voordeel heeft gehad van de door hem
ingediende declaraties en van de ingediende facturen'dient volgens de Commissie gelezen te worden
dat uit het onderzoek niet is gebleken dat de CEO enig persoonlijk voordeel heeft gehad. Het
informatief onderzoek van Hoffmann is beperkt van opzet, maar de conclusie is verstrekkend. De
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Commissie beoogt nadrukkelijk niet te impliceren dat de CEO 'onjuiste' declaraties heeft ingediend of
persoonlijk voordeel heeft gehad van door hem ingediende declaraties, maar wijst wel op de beperkte
toepasbaarheid van het Hoffmann-onderzoek en de reikwijdte van de conclusies daarvan.
Naast voornoemde beperkingen constateert de Commissie dat het Hoffmann-onderzoek, althans de
daaraan ten grondslag liggende opdracht, tekortschiet in de toetsing van feitelijkheden. De Richtlijnen
die op grond van het CBO-keurmerk van toepassing zijn op Buma/Stemra, zijn niet in het rapport
betrokken. Uit het Hoffmann-rapport blijkt niet dat nadere toetsing aan de VOICE-richtlijn heeft
plaatsgevonden van mededeling van de CEO over de businessclass-vliegtickets, taxi- en
chauffeurskosten en kosten van restaurants. Het Hoffmann-rapport toetst feitelijkheden niet aan
bestaande normen om conclusies te kunnen trekken over de aanvaardbaarheid van feitelijkheden,
maar toetst feitelijkheden aan de binnen Buma/Stemra geldende gebruiken — overigens zonder deze
gebruiken nader te benoemen — en aan de accordering de bestuursvoorzitter. Zonder toetsingskader
is daadwerkelijke toetsing echter niet goed mogelijk.
De Commissie constateert dat voor een aantal door van de CEO opgevoerde kosten geen of beperkte
toetsing heeft plaatsgevonden. Hierbij doelt de Commissie op het aanschaffen van OSX- en i0Sapparatuur voor een op Windows gebaseerde omgeving; het aanschaffen van vier computers met
grotendeels overlappende functionaliteit; het veelvuldig gebruik maken van taxi's en chauffeurs; en
het per vliegtuig uitsluitend reizen in de business class.
Aangezien de declaraties van de CEO zijn goedgekeurd door voorzitter van het Bestuur kan de CEO in
die zin niet verweten worden dat zijn declaraties niet reglementair zijn. De persoonlijke overwegingen
op grond waarvan de voorzitter deze declaraties heeft goedgekeurd vormen een niet objectief
toetsbaar kader voor het maken van dergelijke onkosten. Zoals hierboven aangegeven, bestaat er sinds
januari 2018 een reglement voor buitenlandse dienstreizen. Dit reglement sluit expliciet aan bij de
Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO's van Voice, die ook van toepassing zijn op directieleden.
De Commissie is van oordeel dat het, mede gezien de taak van Buma/Stemra als CBO, passend zou zijn
om regels op te stellen voor buitenlandse reizen van directieleden indien deze werknemers zoals nu
het geval lijkt te zijn — gebonden zijn aan andere regels dan overige personeelsleden, en hiervoor
aansluiting te zoeken bij vergelijkbare regelgeving van instellingen waarop de WNT van toepassing is.
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3.2. Indiensttreding van de CEO
De omstandigheden waaronder de huidige CEO in dienst is getreden, zijn lastig te achterhalen. Een
belangrijke reden daarvoor is dat In het personeelsdossier van betrokkene voor de hand liggende
documenten ontbreken. Zo ontbreekt de sollicitatiebrief die vooraf gegaan is aan de eerste aanstelling
bij Ruma/Stemra in 2007. Ook het CV, hoewel de initiële aanwezigheid bevestigd wordt, ontbreekt.
Kopieën van diploma's ontbreken, van de middelbare school, maar ook van de universiteiten waaraan
de CEO gestudeerd heeft. De Commissie heeft een, zich niet in het dossier bevindende, door de
Belgische minister van Justitie afgegeven Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gezien, maar een door
de Nederlandse minister van Justitie afgegeven VOG ontbreekt in het dossier. Het felt dat men buiten
Nederland woonachtig Is, vormt geen belemmering voor het aanvragen van een VOG bij Justis. De
Commissie heeft assessments gezien betreffende de benoeming tot manager service rechthebbenden
en betreffende de aanstelling als CEO, doch deze documenten ontbreken in het personeelsdossier.
Verder ontbreekt documentatie over verstrekte eigendommen van het bedrijf en getekende
gebruiksovereenkomsten. Er ontbreekt informatie over de ter beschikking gestelde leaseauto en de
van toepassing zijnde vervoersregeling. Beoordelingsverslagen ontbreken eveneens.
De Commissie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden van betrokkene ten tijde van zijn
eerste aanstelling. De CEO is in 2007 via Yacht gaan werken voor Buma/Stemra. Hem is een
arbeidsovereenkomst aangeboden op 23 november 2007 voor de functie van accountmanager
buitenlandse rechthebbenden. Op 4 oktober 2007 is door de HR-consultant een voordracht
geschreven. In de voordracht wordt nauwelijks gerept over de voorgaande werkzaamheden van de
CEO. In het dossier zijn geen heldere aanduidingen gevonden betreffende zijn voorgaande
werkzaamheden.

Naar zeggen van de door
de Commissie gehoorde personen is het bovenstaande bij de eerste aanstelling en latere benoemingen
voldoende besproken. De Commissie heeft geen documenten gevonden die dat bevestigen.
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3.3. Benoeming tot CEO
De Commissie heeft tevens het proces van de benoeming tot CEO in 2016 onderzocht. In februari 2016
trad de vorige CEO terug. De titulair directeuren namen daarna als Directie de leiding van
Buma/Stemra op zich. Het Bestuur nam de werving van een nieuwe CEO ter hand. Er heeft een selectie
plaats gehad van ondernemingen die zouden kunnen ondersteunen als executive search-bureau. Drie
ondernemingen zijn in beschouwing genomen en uiteindelijk is de keuze gevallen op het bureau Volta
te 's Hertogenbosch.
Er is een Selectiecommissie in het leven geroepen bestaande uit vier bestuursleden. Ook is een profiel
opgesteld waarmee gezocht werd naar een ervaren bestuurder, die eerder leiding gegeven had aan
vergelijkbare organisaties of actief was geweest in de branche. De Selectiecommissie heeft bij de
selectie de nadruk gelegd op de volgende punten:
•
•
•
•

Kennis van het auteursrecht en de wereld van CBO's;
In staat zijn om voortvarend richting te geven aan de noodzakelijke veranderingen binnen
Buma/Stemra;
In staat zijn door zijn optreden richting stakeholders en politiek bij te dragen aan het herstel
van het vertrouwen in Buma/Stemra en
Als boegbeeld van de organisatie positief bij te dragen aan het maatschappelijk draagvlak voor
de kerntaak van Buma/Stemra.

Ongeveer veertig kandidaten meldden zich. Tot de kandidaten die zich meldden, behoorde ook de heer
IMNIIIM
die sinds 2007 werkzaam was bij Buma/Stemra.
Volta heeft een eerste, oriënterende gespreksronde gehad met 12 kandidaten. Na een eerste selectie
zijn vijf kandidaten op 22 maart 2016 aan de Selectiecommissie voorgesteld. De tweede ronde is
ingezet met 1.1.11.1Men
een andere, naar het oordeel van Volta zeer gekwalificeerde,
kandidaat. Deze persoon zat in een fase van zijn leven waarin hij graag een bijdrage wilde leveren aan
de maatschappij. Hij had in zijn loopbaan al vier zware assessments ondergaan en zag weinig reden
voor een nieuw assessment in relatie tot de functie van CEO. Volta heeft toen voorgesteld op andere
wijze informatie over hem te verzamelen, maar dat heeft de Selectiecommissie niet aanvaardbaar
gevonden. Deze kandidaat heeft zich vervolgens teruggetrokken, waarna alleen 11.1.6111.1.
overbleef als kandidaat.
In de afrondingsfase van de procedure meldde zich nog een kandidaat die dicht bij Buma/Stemra
stond. Omdat het een zeer ervaren persoon was, heeft Volta voorgesteld om ook deze persoon toch
besproken.
te spreken. Op 12 april 2016 is in een conference-call het assessment van
Op 15 april 2016 heeft de Selectiecommissie met de nieuwe kandidaat gesproken en besloten dat hij
ook een assessment kon doen. De nieuwe kandidaat heeft ook daadwerkelijk een assessment gehad.
Vervolgens zijn in een conference-call met de Selectiecommissie beide assessments besproken en
daarin is uiteindelijk besloten ~ME
voor te dragen. Op 28 april 2016 heeft de
Selectiecommissie haar advies aan het Bestuur geschrevertin.
heeft vervolgens als laatste
11111111~1111113
benoemingsadviescommissie bestaande uit twee leden van

kandidaat gesproken met de
de Directie, twee leden van de
ondernemingsraad en de voorzitter van de ledenraad. De benoemingsadviescommissie heeft een
positief advies uitgebracht aan het Bestuur.

10

Buma/Stemra 2016b.
95

De Selectiecommissie is zich bewust geweest van het feit dat deze kandidaat bij benoeming leiding zou
moeten geven aan de directieleden waaraan hij tot aan zijn benoeming rapporteerde. Ook Volta heeft
gewezen op dit risico. De risico's van deze carrière-sprong zijn zodoende onder ogen gezien en
aanvaardbaar geacht.
Het Bestuur is zich ervan bewust geweest dat het door Volta uitgevoerde assessment niet
onvoorwaardelijk tot een aanbeveling voor benoeming strekte. De voorwaarden die Volta heeft
gesteld aan deze benoeming betreffen activiteiten die nodig zijn om te voorzien in het door Volta
gesignaleerde gebrek aan ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende. Het Bestuur heeft, zo Is
de Commissie gemeld, acht geslagen op de bijzondere omstandigheden waarin de kandidaat zich
Gezien~...
beyond voor zijn initiële aanstelling, 41~
all..~1111.ebben
deze omstandigheden voor het Bestuur echter geen beletsel gevormd
voor de benoeming.
De Ondernemingsraad is eveneens gevraagd om advies uit te brengen; deze heeft een positief advies
met reserves uitgebracht. De titulair directeuren hebben de bestuursvoorzitter de benoeming
ontraden. Bij de uiteindelijke beslissing is van belang geweest dat de CFO heeft aangegeven dat hij, in
geval het tot een benoeming zou komen, de kandidaat niettemin ten volle zou steunen en zou
begeleiden na zijn aanstelling. In de vergadering van 11 mei 2016 heeft het Bestuur besloten de
kandidaat voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering en op 15 juni is
benoemd tot CEO.
De Commissie heeft vastgesteld dat een serieuze selectieprocedure is gevolgd, waarbij de
Selectiecommissie zes personen heeft gesproken en waarbij er twee assessments zijn gedaan. Het
aanvankelijk opgestelde profiel is bijgesteld en twee kandidaten zijn tegen elkaar afgewogen, waarna
er één resteerde. De Commissie heeft niet vast kunnen stellen dat na de benoeming systematisch is
gewerkt aan het wegnemen van de tekorten die in het assessment van Volta zijn gesignaleerd; wel is
bekend geworden dat de CEO een van de partners van Volta tot coach heeft gekozen. Evenmin heeft
de Commissie kunnen vaststellen of aan de reserves die de OR heeft geformuleerd, opvolging is
gegeven.
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Hoofdstuk 4
De financiële functie van Buma Cultuur en de
bestuurlijke betrokkenheid van Buma/Stemra
bij deze stichting

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

De financiële administratie en de financiële verantwoording van de afzonderlijke stichting
Buma Cultuur, Inclusief de bestuurlijke betrokkenheid van Suma/Stemra bij deze stichting en
haar administratie en verantwoording, n.a.v. de door het CvTA geconstateerde en In de media
aan de orde gestelde financiële problemen van deze stichting,

4.1. De financiële administratie en financiële verantwoording van Buma Cultuur
De stichting Buma Cultuur ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de vereniging Buma en de stichting
Sena. De bijdrage van de vereniging Buma is in 2015 ten opzichte van 2014 gedaald van circa € 5
miljoen naar circa C 4 miljoen. Van de stichting Sena ontving de stichting Buma Cultuur een bijdrage
van € 105.000 in 20161. Verder kent de stichting Buma Cultuur projectinkomsten. In 2016 bedroegen
deze € 2.467.0002. De stichting Buma Cultuur kende over een reeks van jaren een sluitende exploitatie
en beschikte ultimo 2015 over een eigen vermogen van € 793.0003.
De financiële functie van de stichting Buma Cultuur was tot en met 2015 ondergebracht bij
Buma/Stemra. De administrateur van Buma Cultuur hield kantoor zowel bij Buma/Stemra in
Hoofddorp als bij Buma Cultuur in Hilversum. Ook de directeur van Buma Cultuur combineerde zijn
werk met werkzaamheden bij Buma/Stemra, tot in de zomer van 2017. Zodoende was de informatieuitwisseling tussen Buma/Stemra en Buma Cultuur in zekere mate geborgd.
De administratie van Buma Cultuur werd tot en met 2015 gevoerd met behulp van het ERP-pakket van
Buma/Stemra. Het Bestuur van Buma Cultuur was ontevreden over dit pakket en besloot dat Buma
Cultuur de administratie met ingang van 2016 zelf ter hand moest nemen. De werkzaamheden van de
administrateur werden sindsdien alleen nog bij Buma Cultuur verricht en de directeur beëindigde zijn
werkzaamheden bij Buma/Stemra.
Na de ontvlechting van de administratie per 2016 werden de mogelijkheden om eventuele rimpelingen
in uitgaven en ontvangsten op te vangen kleiner. Voordien bestond er een rekening courantverhouding
tussen Buma Cultuur en Buma/Stemra zodat een nauwgezette liquiditeitsprognose en -beheer niet
strikt nodig waren. Een acute liquiditeitsbehoefte kon altijd worden opgevangen door Buma/Stemra4.
Na de splitsing was een liquiditeitsprognose wel noodzakelijk. Met ingang van 2016 werd de jaarlijkse
dotatie door Buma in vier gelijke kwartaaldelen betaald. De behoefte aan liquide middelen bij Buma
Cultuur is in het eerste kwartaal altijd het grootst, groter dan een evenredig kwartaalaandeel. Net
belangrijkste en veruit meest omvangrijke project van Buma Cultuur is het 'Amsterdam Dance Event'
dat in oktober/november wordt gehouden. Een deel van de facturen wordt eerst in het eerste kwartaal
daaropvolgend ontvangen. De extra liquiditeitsbehoefte in het eerste kwartaal kon worden
opgevangen door de dotatie voor het tweede kwartaal (deels) naar voren te halen. Tot 2017 werd dit
soepel opgevangen.
De medewerkers van Buma Cultuur (ca. 12 fte) zijn vooral geselecteerd op hun creativiteit en
organisatietalent en niet op de administratieve discipline die nodig is om tijdig verplichtingen en
toezeggingen in administratieve systemen vast te leggen. Ook miste Buma Cultuur de rol van een
controller die ervoor zorgde dat voorzienbare maar nog niet precies bekende posten onder nog te
ontvangen facturen In de administratie werden opgenomen. in 2016 werd een controller aangesteld
en werd beter ingeschat welke posten ten behoeve van de jaarafsluiting nog dienden te worden
verwerkt in de jaarrekening. Dit blijkt het best uit de jaarrekeningen 2015 en 2016 waarin in 2015 €
28.000 en in 2016 € 198.000 aan projectkosten onder overlopende passiva werd verantwoords.

1
2
3
4
5

Buma Cultuur 2017, p. 19, post 11.
Buma Cultuur 2017, p. 19, post 12.
Buma Cultuur 2017, p. 17, post?.
he ook Buma/Stemra 2016h, sheet 37.
Buma Cultuur 2017, p. 17, post 9.
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Buma Cultuur en Amsterdam Dance Event
Het congres 'Amsterdam Dance Event' (ADE) is de belangrijkste activiteit van Buma Cultuur, naast
evenementen als Eurosonic Noorderslag en prijzen als de Buma Awards en de Buma Gouden Harp.
Amsterdam Dance Event is in 2008 in een aparte rechtspersoon ondergebracht om gebruik te kunnen
maken van subsidieregelingen en om aansprakelijkheid en andere risico's te vermijden. Het Bestuur
van de stichting Amsterdam Dance Event bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorzitter en penningmeester vervullen dezelfde functie bij Buma Cultuur, zij het dat met ingang van
2016 deze rollen door een en dezelfde persoon worden vervuld. Er is geen personele unie bij de
secretarisfunctie. De stichting ADE beschikt sinds 2017 over een externe (parttime) controller. Het is
belangrijk te weten dat de verantwoordelijkheid van de stichting Amsterdam Dance Event zich beperkt
tot het organiseren van het congres voor circa 5000 professionals: de overige activiteiten, zoals
optredens, die grote aantallen bezoekers (zo'n 375.000) trekken, worden georganiseerd door en voor
risico van derden.
De projectkosten van Amsterdam Dance Event vormen, exclusief de personele kosten en algemene
kosten, circa 40% van de totale kosten van Buma Cultuur. Uit de gesprekken die de Commissie heeft
gevoerd, is gebleken dat de inzet van de medewerkers van Buma Cultuur voor meer dan de helft is
gericht op Amsterdam Dance Event.
De bijdrage van Buma Cultuur aan Amsterdam Dance Event voor de Jaren 2014 en 2015 is — afgezien
van de kosten van de medewerkers van Buma Cultuur die zich met dit evenement bezig hielden —
beperkt tot circa C 320.000; in deze jaren is het exploitatiesaldo volgens de jaarrekening nihil6. Achteraf
is gebleken dat tenminste over 2015 nog nagekomen facturen moesten worden verwerkt. Deze
nagekomen posten waren nog niet voorzien en als overlopende passiva op de balans opgenomen. De
bijdrage van Bu ma Cultuur werd daardoor met deze posten verhoogd. Voor 2017 heeft Buma Cultuur
zich garant gesteld voor een tekort van maximaal C 250.000'.
Bij deze nagekomen facturen over 2015 kwamen bovendien nog extra onvoorziene kosten uit 2016.
Deze werden voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er al gecommuniceerd was over de
congreslocatie voordat de bijbehorende contracten waren vastgelegd, hetgeen een groot operationeel
risico met zich meebracht in de vorm van een verhoogde huurprijs, en door het geringe gebruik door
de congresgangers van het bijbehorend hotel 'The Dylan', dat voor rekening van ADE was afgehuurd.
Hierdoor zag het Bestuur van de stichting Amsterdam Dance Event zich begin 2017 geplaatst voor een
totaaltekort van C 450.000.
Consultancybureau Thaesis heeft de oorzaak van dit in 2017 gemelde tekort onderzochts. Thaesis
constateert dat de vertraagde financiële verantwoording het gevolg is van een financiële administratie
waarin niet alle kosten werden genomen in het jaar waarop zij zijn gemaakt. In 2015 zijn onvoldoende
overlopende passiva opgenomen om de nog te ontvangen facturen te kunnen opvangen. Het tijdig
nemen van kosten werd bemoeilijkt doordat de financiële administratie niet in eigen beheer was van
Buma Cultuur of Amsterdam Dance Event, maar tot en met 2015 was ondergebracht bij Buma/Stemra,
aldus Thaesis. De Commissie is van mening dat hier een nuance past. Buma Cultuur beschikte over een
eigen administrateur die gebruik maakte van het administratieve systeem van Buma/Stemra. Naar het
oordeel van de Commissie was niet het systeem, maar het ontbreken van de administratieve discipline
om alle verplichtingen tijdig vast te leggen de oorzaak van de niet-tijdige informatieverstrekking.
Voorts komt naar voren in het rapport van Thaesis dat het niet treffen van voorzieningen en het
onvoldoende vormen van reserves één van de redenen is van de knelpunten naar aanleiding van het
geconstateerde verlies. De Commissie onderschrijft deze stelling. Administreren betekent dat alle

Buma Cultuur 2017, p. 7.
ADE 2017, p. Sen Buma Cultuur 2017, p. 24 ('Niet in de balans opgenomen verplichtingen').
8 Thaesis 2017.
6
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activiteiten met financiële gevolgen een plaats moeten krijgen in de administratie en de
informatievoorziening en niet alleen de ontvangen facturen of verrichte betalingen. Goed financieel
beheer houdt rekening met voorzienbare gebeurtenissen en activiteiten met financiële consequenties.
Naast het tekort van C 450.000, had Buma Cultuur, net als in 2016, de behoefte om de kwartaaldotatie
van het tweede kwartaal naar voren te halen in verband met de uitgaven in het eerste kwartaal.
Daarmee kwam de totale liquiditeitsbehoefte begin 2017 op € 950.0009. Buma Cultuur heeft hiervoor,
net als in 2016, een beroep gedaan op Buma. Dit gaf een grote beroering bij de leiding van
Buma/Stemra en in het Bestuur van Buma, en mondde uit in een brief van 20 februari 2017, waarin de
voorzitter van het Bestuur een onderzoek aankondigt naar de problemen bij ADE en schrijft dat Buma
het gevraagde bedrag heeft voldaan
'onder de volgende, vooraf kenbaar gemaakte voorwaarden:
•
Buma Cultuur stelt, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, een
bezuinigingsplan ter beperking van de uitgaven op (zowel voor ADE als voor de
bedrijfsvoering van Buma Cultuur);
•
Buma Cultuur en haar uitgaven zullen gecontroleerd worden door Buma;
•
Buma Cultuur zal voorlopig wekelijks rapporteren aan MIN=
Deze controle zal
niet alleen financieel, maar ook operationeel van aard zijn;
•
Er moet een realistische begroting komen voor de toekomstige editie(s) van ADE, de
uitgaven voor de volgende editie's [sic] moeten aanzienlijk worden teruggebracht;
•
Buma/Stemra (EMINMEE
zal een externe adviseur aanwijzen die hem gaat
ondersteunen bij dit traject. De kosten hiervoor zullen ten laste komen van Buma Cultuur;
•
Het streven is om voor de ALV het onderzoek en de aanbevelingen afgerond en opgeleverd
te hebben.''
Het totaalbedrag van € 950.000 is weliswaar een omvangrijke behoefte, maar de Commissie wijst erop
dat dit grotendeels te verklaren is door een gang van zaken die niet nieuw was. Bovendien was Buma
Cultuur, gezien het eigen vermogen van C 793.000 ultimo 2015 en een saldo liquide middelen ultimo
2016 van C 341.00011, in staat het gehele tekort zelfstandig te dragen en de extra behoefte aan liquide
middelen deels zelf te kunnen opvangen.
De Commissie is van oordeel dat de financiële administratie van Amsterdam Dance Event zwakke
plekken bevatte, waardoor er een onverwacht tekort van € 450.000 kon ontstaan. Het acute
liquiditeitstekort van begin 2017 had, gezien de financiële middelen van deze stichting, echter
goeddeels opgevangen kunnen worden door Buma Cultuur zelf, in combinatie met de dotatie van
Buma. Door de administratieve ontvlechting uit 2016 werd een onvoorziene situatie die vroeger soepel
opgevangen was in de rekening courantverhouding met Buma/Stemra, nu onnodig een probleem.

Buma/Stemra 2017f en Buma/Stemra 2017h.
Buma/Stemra 2017g.
11 Buma Cultuur 2017, p. 9, post 6.
g
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4.2. De bestuurlijke, administratieve en verantwoordende betrokkenheid van
Buma/Stemra bij Buma Cultuur
Uit voorgaande analyse van de financiële inrichting van Buma Cultuur is gebleken dat de
administratieve betrokkenheid van Buma/Stemra bij Buma Cultuur sinds 2016 nihil is. De bestuurlijke
betrokkenheid is daarentegen groot. De Vereniging Buma benoemde het Bestuur van Buma Cultuur
tot en met 2015, volgens dezelfde vertegenwoordigende systematiek als het Bestuur van
Buma/Stemra zelf (auteurs en uitgevers). Daarna is de benoeming door het Bestuur van Buma
vervangen door een benoeming door de ALV van Buma, waardoor er op het oog minder controle door
het Bestuur van Buma is gekomen. Maar de systematiek is feitelijk niet veranderd: uit beide geledingen
(auteurs en uitgevers) worden kandidaten geselecteerd voor benoeming.
Formeel benoemt de Vereniging Buma zodoende het Bestuur van Buma Cultuur11. Uit de gesprekken
die de Commissie heeft gevoerd is ook gebleken dat bestuursleden van Buma zich actief, binnen en
buiten bestuursvergaderingen, bemoeien met en invloed proberen uit te oefenen op de besteding van
het budget van Buma Cultuur, in het belang van hun achterban.
Deze actieve bemoeienis wordt mede verklaard door het felt dat Buma — op eerder genoemde
beperkte bijdrage van Sena na — de enige financier is van Buma Cultuur. De stichting Buma Cultuur
presenteert jaarlijks een beleidsplan dat een periode van drie jaar omvat en een operationele
uitwerking daarvan voor het komende jaar. Het Bestuur van Buma moet jaarlijks instemmen met de
begroting van Buma Cultuur13. Na instemming van het Buma-Bestuur met de begroting wordt de
jaarlijkse dotatie toegekend. Buma maakt bovendien ook feitelijk gebruik van haar
toestemmingsbevoegdheid door aan het verstrekken van de financiering voorwaarden te verbinden.
Zo heeft Buma in 2016 aan de financiering van Buma Cultuur de voorwaarde verbonden dat Buma
Cultuur zou verhuizen uit Hilversum naar het nieuwe kantoor van Buma/Stemra in Hoofddore.
Deze invloed van Buma op de benoeming van het Bestuur van Buma Cultuur, gevoegd bij de
goedkeuring van de begroting van Buma Cultuur door het Bestuur van Buma, geeft Buma een stevige
controle over Buma Cultuur en creëert een feitelijke verantwoordingsrelatie van Buma Cultuur aan
Buma.
In het licht van het bovenstaande is moeilijk te duiden waarom Bestuur en Directie van Buma/Stemra
van mening zijn dat Buma Cultuur geen groepsmaatschappij van Vereniging Buma is als bedoeld in art.
2: 24b BW, waarvan Buma de financiële gegevens in haar jaarrekening moet consolideren omdat Buma
over Buma Cultuur een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of over Buma Cultuur de centrale
leiding heeft. In het accountantsverslag van KPMG bij de jaarrekening van Buma van 2016 geeft KPMG
aan dat Vereniging Buma zich tot en met 2016 op het standpunt heeft gesteld dat zij geen 'control'
heeft over Buma Cultuur, waarmee KPMG zich kan verenigen". Zonder nadere uitleg van KPMG valt
deze bevinding moeilijk te rijmen met het benoemingsrecht van Buma/Stemra ten aanzien van het
Bestuur van Buma Cultuur en de goedkeuring van de begroting van Buma Cultuur en het daaraan
verbinden van voorwaarden door Buma.

11 De statuten van Buma Cultuur (art. 6, Ild 3) vermelden hierover het volgende: 'Bestuurders worden benoemd in de
ledenvergadering van Buma door aanwezige stemgerechtigde leden van Buma [...1' (Buma Cultuur 2014, p. 4).
" C. art. 13, lid 2 van de statuten van de stichting: 'Het bestuur zal de door haar opgestelde begroting uiterlijk vijftien
december van het voorgaande boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur van Buma'(Buma Cultuur 2014, p. 11).
14 Dit blijkt onder meer uit de brief van de CEO aan de bestuursvoorzitter van Buma Cultuur, gedateerd 29 november 2016:
'Het bestuur van Buma/Stemra heeft op 9 november besloten om alleen in te kunnen stemmen met de begroting Buma
en dat Buma Cultuur ermee instemt dat
Cultuur 2017 en het beleidsplan 2017-2020 onder de opschortende voorwaarde
Burna en Buma Cultuur samen in 1 pand gaan zitten.'(Buma/Stemra 20161).
KPMG 2017, p. 13.
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Geraadpleegde documenten

De in dit onderzoek gebruikte en in dit rapport geciteerde documenten worden hieronder beknopt
weergegeven op alfabetische volgorde van auteur of uitgevende instantie. Indien nodig wordt
daarbinnen een chronologische volgorde gehanteerd middels toevoeging van een letter achter het
betreffende jaartal (bijv. Buma/Stemra 2017c); verslagen van vergaderingen worden daarbij
gerangschikt naar de datum van vergadering en niet naar de datum van het definitieve verslag, die
niet altijd bekend is. Kamerstukken zijn opgenomen naar vergaderjaar. Wet- en regelgeving worden
vermeid naar type (besluit, regeling, wet, etc.); in de lopende tekst van het rapport is hieraan het
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van raadplegingl . Tenslotte volgt een lijst met geraadpleegde websites.
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2. Instellingsbesluit en onderzoeksopdracht

QTA

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

instellingsbesluit Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Bums Stemra
4 april 201B
Arlikel i, Instelling en teak
1.1. Het College van Toezicht voor Auteurs- en naburige rechten (CvTA), gevestigd te
Amsterdam, heeft op 4 april 2018, conform afspraak met Bums Stemra, besloten tot
instelling van de 'Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Bums Stemra'.
1,2. De Onderzoekscommissie heeft tot taak onafhankelijk nader onderzoek te verrichten naar
het functioneren van de Vereniging Bums, de Stichting Stemra en de hieraan gelieerde
Stichting Bums Cultuur conform bijgaande opdracht voor onderzoek (zie bijlage 1) en zo
mogelijk aanbevelingen te doen tot verbetering van het functioneren.
1.3. De Onderzoekscommissie rapporteert haar onderzoeksbevindingen aan het CvIA en aan het
bestuur van Buma Stemra,
Artikel 2: Samenstelling en instelting
2.1. De Onderzoekscommissie bestaat uit 2 leden, waaronder de voorzitter:
a. Voorzitter, dhr. drs. LiE. Smits.
b.

lid, dhr. prof. dr. mr. J.W. Winter.

2.2. De instelling van de commissie geschiedt voor de duur van de werkzaamheden van de
Onderzoekscommissie.
2.3. Ten aanzien van de gemaakte afspreken over het onderzoek vertegenwoordigt de Voorzitter
de Onderzoekscommissie.

Artikel 3: insteliinesduvr
3.1. De Onderzoekscommissie wordt ingesteld op de datum van dit besluit.
3.2. De Onderzoekscommissie wordt opgeheven vier weken nadat het onderzoeksrapport is
uitgebracht.
Artikel 4: Secretariaat
4.1. De Onderzoekscommissie voorziet zelf in haar secretariaat.
4.2. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording
schuldig aan de voorzitter van de Onderzoekscommissie.
Artikel 5: Werkwiize
5.1. De Onderzoekscommissie stelt haar eigen werkwijze vast en bepaalt de inhoud van haar
werkzaamheden. Zij is ter zake geen verantwoording verschuldigd aan het CvTA of aan
Buma Stemra.
5.2. De Onderzoekscommissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor
de vervulling van haar taak nodig is.
5.3. De Onderzoekscommissie bepaalt welke bevindingen zij, in het kader van hoot en
wederhoor, voorlegt aan betrokken personen en instanties.

1

116

©TA

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

5.4. De leden van de Onderzoekscommissie, het secretariaat en overige personen die de
Onderzoekscommissie bijstaan in de uitvoering van haar taak, zijn verplicht tot
geheimhouding - behoudens de bijgaande formulering van opdracht en het
onderzoeksrapport - van gegevens die zij in het kader van het onderzoek ontvangen. De
geheimhouding is niet van toepassing op gegevens en inlichtingen die reeds op andere wijze
openbaar zijn gemaakt.
5.5. Aan partijen bulten de Onderzoekscommissie wordt geen inzage verstrekt en worden geen
afschriften verstrekt van andere stukken dan de formulering van opdracht van het
onderzoek en het eindrapport.
5.6. Gedurende het onderzoek doen de leden van de Onderzoekscommissie noch het
secretariaat of personen die de Onderzoekscommissie bijstaan nadere mededelingen over
het onderzoek, dan na afstemming met het CvTA.
Artikel 6: inwinnen van irMormatte_gn inedewerkijg
6.1. De Onderzoekcommissie is bevoegd rich voor het inwinnen van informatie te wenden tot
personen en instellingen en hen te verzoeken die medewerking te verlenen die
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van het onderzoek.
6.2. De Onderzoekscommissie beschikt over de rapporten van 800, NautaDutilh en KPMG. Zij is
bekend met de opvattingen en wensen van laatstgenoemden ten aanzien van het gebruik
hiervan door de Onderzoekscommissie, zoals verwoord in de brieven van Boma Stemra van
2 en 6 februari 2018. De Onderzoekscommissie en het College zullen terzake met
betrokkenen overleg plegen indien dit wenselijk of noodzakelijk is voor de behoorlijke
uitvoering en/of rapportage van het onderzoek De Onderzoekscommissie krijgt toegang tot
alle informatie die zij nodig heeft.
6.3. De Onderzoekscommissie zal zich over de aan haar geboden medewerking verantwoorden
In het onderzoeksrapport.
Artikel 7: Onderzoeksrapport
7.1. De Onderzoekscommissie brengt voor 1 juni 2018 haar eindrapport ult.
7.2. Een concept van het eindrapport zal voor commentaar met betrekking tot feitelijke
juistheden en bedrijfsgevoelige informatie worden voorgelegd aan het CvTA en aan het
bestuur van Buma Stemra.
7.3. De Onderzoekscommissie is niet belast met en/of draagt geen verantwoordelijkheid voor
de openbaarmaking van het eindrapport.
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Artikel 8: Kosten
8.1. De kosten van de Onderzoekscommissie komen voor rekening van flume Stemra conform
afspraken die hierover tussen het CvTA en Buma Stemra zijn gemaakt. Onder kosten worden
In ieder geval verstaan:
a. Kosten verband houdende met de vergoeding van de leden van de Onderzoekscommissie.
Kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning.

b.
c.
d.

Kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid, voor zover de
Onderzoekscommissie dit noodzakelijk acht.
Kosten voor de publicatie van het eindrapport.

8.2. De Onderzoekscommissie is bevoegd kosten te maken conform de afspraken die hierover
met het CvTA zijn gemaakt.
Artikel 9: Informatie en archiefbescheiden
9.1. Uitgezonderd de opdracht van onderzoek en het eindrapport blijft alle informatie van de
Onderzoekscommissie berusten bij de Onderzoekscommissie.
9.2. De Onderzoekscommissie draagt de van Buma Stemra verkregen informatie, met
uitzondering van de stukken voor intern beraad, na beëindiging van de opdracht over aan
Buma Stemra.
,Billarre
Bil dit instellingsbeslult behoort één bijlage, welke hiervan onlosmakelijk deel uitmaakt.

Een afschrift van dit instellingsbesluit wordt aan de Onderzoekscommissie en aan Buma Stemra
verzonden.
Amsterdam, 4 april 2018.

drs. J.W. Holtsiag
Voorzitter CvTA
Bijlage; Formulering van Opdracht

3

118

©TA

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

[Milne 1
Formulering van opdracht
Behorende bij Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra d.d. 4 april
2018

SCoPe van het onderzoek
In het onderzoek worden de volgende onderwerpen onderzocht:

1. De door BOO geconstateerde feiten en de door KPMG uitgevoerde werkzaamheden en
bevindingen in het traject naar de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2016 van
Buma Stemra. Daartoe behoort ook een nadere analyse van de bevindingen van BOO die in
het advies van NautaDutilh hebben geleid tot opmerkingen over mogelijk strafrechtelijke
overtredingen door betrokkenen en van de verklaring van bestuur en directie (als onderdeel
van de Letter of Representation van Buma Stemra d.d. 2 november 2017) n.a.v. de
bevindingen van BOO en NautaDutilh. Er wordt geen zelfstandig, nieuw feitenonderzoek
verricht, maar onderzocht wordt hoe de bevindingen en kwalificaties van BOO en
NautaDutilh tot stand zijn gekomen en zijn te verenigen met de werkzaamheden en
bevindingen van KPMG die ten grondslag liggen aan haar goedkeurende verklaring bij de
jaarrekening 2016. In het bijzonder zai gekeken worden naar een aantal in het BOO
onderzoek en advies van Na utaDutith aan de orde gestelde, ma ar niet volledige afgeronde
kwesties en aanvullende bevindingen die tijdens de uitvoering van het onderzoek werden
gedaan inzake (a) de repartitie van buitenlandse incasso (b) de betalingen aan Accenture (c)
de IT-organisatie (d) de WNT (e) declaraties van voormalige directieleden en (f) het
pensioendepot. Er zal geen persoonsgericht onderzoek gedaan warden, behalve waar het
gaat om het onder (e) genoemde.
2. Het functioneren van de financiële functie binnen Buma Stemra, inclusief de bestuurlijke
checks and balances in opzet en in werking. Centraal daarbij staat de vraag hoe de sturende
en verantwoordende taak van de CEO is ingevuld en de wijze waarop het audit committee en
het bestuur hebben gefunctioneerd, één en ander in interactie met de externe accountant
en het CVTA. Net onderzoek omvat mede de vraag of de Inmiddels genomen of voorgenomen
maatregelen op aanbevelingen die van verschillende zijden zijn aangereikt en de
voorgenomen governance aanpassingen die voortvloeien uit regelgeving, vertrouwen geven
dat de financiële functie van Burna Stemra voldoende robuust Is voor de rol die Buma Stemra
als collectieve beheersorganisatie heeft te spelen_
3.

De door de huidige CEO gemaakte (on)kosten en declaraties, waarvan de huidige CEO zelf
heeft voorgesteld dat deze door externen worden onderzocht, en de omstandigheden
waaronder hij is dienst is getreden van Buma Stemra en het proces van zijn benoeming als
CEO van Sumo Stemra,

4. De financiële administratie en de financiële verantwoording van de afzonderlijke stichting
Buma Cultuur, inclusief de bestuurlijke betrokkenheid van Bum Stemra bij deze stichting en
1
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haar administratie en verantwoording, n.a.v. de door het CvTA geconstateerde en in de
media aan de orde gestelde financiële problemen van deze stichting,

thtvoerim van he onderzoek
1. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie bestaande uit dhr. drs. L.J.E. Smits en
dhr. prof. dr. mr. J.W. Winter. De commissie wordt ingesteld bij besluit van het CvTA.
2. De commissie zal aanvullende, onafhankelijke onderzoekscapaciteit en ondersteuning
betrekken en zal, waar dat redelijkerwijs nodig is voor het verrichten van het onderzoek,
aanvullende expertise betrekken.
3. De commissie beschikt over de rapporten van BDO, NautaDutilh en KPMG. Zij is bekend met
de opvattingen en wensen van laatstgenoemden ten aanzien van het gebruik hiervan, zoals
verwoord In de brieven van flume Stemra van 2 februari 2018 en 6 februari jl. Buma Stemra
zal alle aanvullende door de commissie verlangde informatie die zij redelijkerwijze nodig
heeft voor het verrichten van het onderzoek ter beschikking stellen aan de commissie. Buma
Stemra zal een organlsatiebeschrijving ter beschikking stellen zodat de commissie bekend is
met de verschillende functies die door Buma Stemra worden vervuld en de personele
Invulling daarvan.
4. In aanvulling op hetgeen op 11 januari 2018 is besproken tussen het CvTA, het bestuur van
Buma Stemra en de onderzoekscommissie i.o. zal Buma Stem ra een lijst aanleveren met de
namen van de medewerkers met wie te spreken ware, gezien bovenstaande vraagstelling en
scope. Ook zal Buma Stemra een lijst aanleveren met namen van de sleutelfiguren die bij de
betrokken organisaties bulten Buma Stemra een rol speelden WI het te bestuderen
vraagstuk. Vanzelfsprekend blijft de vrijheid bij de commissie ook anderen te spreken dan op
bovengenoemde lijsten staan.
S. De kosten van het onderzoek worden gedragen door Buma Stemra conform tussen het CvTA
en Buma Stemra gemaakte afspraken. De commissie eat het CvTA periodiek op de hoogte
stellen van de voortgang van het onderzoek, de tot dan toe verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten en de prognose van de totale kosten van het onderzoek. Voor het proces
van facturering door en betaling van de commissie zijn specifieke afspraken gemaakt tussen
de commissie, het CvTA en Buma Stemra.
6. De commissie street ernaar dat het onderzoek zal zijn afgerond door overiep,ging van het
finale rapport aan het CvTA uiterlijk op 1 juni 2018. Voorafgaande aan het finale rapport zal
de commissie aan Bum Stemra en het CvTA een conceptrapport sturen dat zij binnen een
redelijke termijn kunnen controleren op feitelijke onjuistheden en, van de zijde van Buma
Stemra, op bedrijfsgevoelige informatie die niet mag worden openbaar gemaakt.
7. Het CvTA Is verantwoordelijk voor de openbaarmaking van het rapport en de conclusies die
het daaraan verbindt.

2
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3. Geïnterviewde personen
De Onderzoekscommissie heeft de volgende personen geïnterviewd in het kader van het onderzoek':
3-4-2018
4-4-2018
5-4-2018
9-4-2018
10-4-2018
11-4-2018
12-4-2018
16-4-2018
17-4-2018
18-4-2018
20-4-2018
23-4-2018
25-4-2018
30-4-2018
2-5-2018
3-5-2018
4-5-2018
7-5-2018
8-5-2018
9-5-2018
14-5-2018

(manager business development)
~~(vm.
COO)
1111.1~(vm. controller)
4111.(vm. manager Finance en Control)
11~(medewerker IT)
~(C10)
EIMMIN (directeur Buma Cultuur)
al~11111(director gebruikers/licenties a.i.)
~(vm.
bestuursvoorzitter Buma Cultuur)
.11111.1111(bestuurssecretaris)
~1111(director rechthebbenden)
~um (CFO a.i.)
11~11.11. (business controller)
imillileGeneral Counsel, non-actief)
11~§~(vm.
hoofd Finance!CFO a.i.)
(accountant BDO)
aminli((bestuursvoorzitter)
11111.1(hoofd accounting)
~is
(vm. CEO)
all~ (CFO, non-actief)
4111111~(vm. auditor)
411~11.(business controller)
~111(voorzitter OR)
mom(advocaat)
(bestuurssecretaris)
uurssecretaris)
MM.
(business controller)
immies(penningmeester en bestuursvoorzitter a.i. Buma Cultuur)
1.1111~(bestuurslid en secretaris)
~(consultant Volta)
(consultants Thaesis)
~elm=
41.11111~111.1111111~(advocaten NautaDutilh)
1111111.19(CEO)
awn (vm. voorzitter OR)
11111~11M(P&O)

Navolgende personen hebben niet mee willen werken aan het onderzoek onder de voorwaarden die
de Commissie of Buma/Stemra hieraan verbond:

~me (vm. manager IT)
11.11.11~11.(accountant bij KPMG)
-De klokkenluider
(bestuurslid) heeft de Commissie een verklaring gezonden n.a.v. de
onderzoeksopdracht van de Commissie.

'Tenzij anders aangegeven zijn geïnterviewden werkzaam bij Buma/Stemra. Bij de functieomschrijvingen is uitgegaan van de
situatie van begin mel 2018.
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5. Systeemlandschap Buma/Stemra

Telefonie
software
Werkplekken

Telefonie
hardware

i

Kantoor-netwerk
Authenticatie, Active Directory en Radius

AX

PINO

PORTAL

Terminal server j

Servers
LFIrewalls binnen AX domein

Terminal
server India

L

Office365 /
SharePoint

File shares

Terminal server
hardware

Firewalls

Connectivitelt / Verbindingen
Datacenter: racks, fysieke toegang

[

Cloud services / AWS
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6. Niet-verwerkte reacties op conceptrapportage
De Commissie heeft aan de volgende personen, die zijn gehoord in het kader van het onderzoek én die
worden genoemd in het rapport, het hoofdstuk of de hoofdstukken, de onderzoeksvragen
betreffende, waarin zij worden genoemd, op 28 mel voorgelegd in het kader van het wederhoor:
~11.(bestuursvoorzitter) — hoofdstukken 1,2, 3 en 4
1.1111~(CEO) — hoofdstukken 1,2, 3 en 4
non-actief) — hoofdstukken 1 en 2
(vm. manager Finance en Control) — hoofdstukken 1en 2
(accountant, BDO) — hoofdstuk 1
II~(advocaat, NautaDutilh) — hoofdstuk 1
II~1~(vm.
COO) — hoofdstuk 1
~.(medewerker IT) — hoofdstuk 1
~(C10) — hoofdstuk 1
( vm. CEO) — hoofdstuk 2
alliall.(General Counsel, non-actief) — hoofdstuk 2
(consultant, Volta) — hoofdstuk 3
~111.(vm. bestuursvoorzitter Buma Cultuur) — hoofdstuk 4
1111~(directeur Buma Cultuur) — hoofdstuk 4
~~(penningmeester en bestuursvoorzitter a.i. Buma Cultuur) — hoofdstuk 4
~1.(consultant, Thaesis) hoofdstuk 4

aimpop

Met uitzondering van,
ends. heeft de Commissie
van alle genoemden binnen de gestelde termijn een antwoord mogen ontvangen. Aan~.11111
is op zijn verzoek drie keer een langere reactietermijn toegekend. 111.11111111111~ en Mal
hebben na de gestelde termijn een reactie gegeven. De Commissie heeft besloten deze reacties
niettemin te betrekken in haar rapport.
Mebben in hun reactie aangegeven geen op- of aanmerkingen te hebben. De
De heren ~n
reacties van de overige personen zijn per opmerking verwerkt in het rapport of terzijde gelegd. In het
laatste geval worden de betreffende opmerkingen in deze bijlage opgenomen, steeds vergezeld van
een toelichting van de Commissie op deze keuze2. In deze fase van wederhoor was er voor betrokkenen
uitsluitend gelegenheid te reageren op onderdelen van het rapport die henzelf betreffen; de
Commissie is niet ingegaan op opmerkingen van betrokkenen die niet henzelf betreffen. De heren
ill~eralphebben aangegeven er prijs op te stellen wanneer opmerkingen van hun kant die
door de Commissie terzijde zijn gelegd, niet aan het rapport worden gehecht. De Commissie heeft dit
verzoek gehonoreerd.
Overeenkomstig artikel 7.2. van het Instellingsbesluit heeft de Commissie vervolgens op 27 juni een
integraal conceptrapport voorgelegd aan het College van Toezicht en aan de Raad van Toezicht van
Buma/Stemra, met het verzoek binnen een week te berichten over feitelijke onjuistheden en
bedriffsgevoelige informatie. Beiden hebben tijdig aan dit verzoek voldaan met hun berichten van 4
juli.
Op 5 juli is bij de Commissie door de advocaat van M11~11.bovendien een omvangrijke
reactie op het integrale conceptrapport aangereikt. De Commissie heeft overwogen deze reactie niet
in beschouwing te nemen. Er was immers een interview geweest, er was al gelegenheid geweest om
De reacties van betrokkenen worden als zodanig weergegeven. De Commissie heeft slechts in verband met leesbaarheid
waar nodig passages samengevoegd tot 1opmerking. Wanneer de Commissie een reactie deels verwerkt, wordt het alleen
het niet-verwerkte deel in deze bijlage weergegeven en het verwerkte deel vervangen door 1...).
2
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te reageren op het verslag van het interview en voorts was er een zeer omvangrijke reactie van de
advocaat van 111.11111111.1.gekomen op de vier concepthoofdstukken op 20 juni 2018. Deze
reactie was al verwerkt in het Integrate conceptrapport. Bovendien was er at een finale reactie van de
voorzitter van de Raad van Toezicht. Uiteindelijk heeft de Commissie er niet voor gekozen deze brief
niet in beschouwing te nemen, maar besloten deze toch te betrekken in de laatste fase van de
rapportage en de punten die zij relevant achtte, aan te passen in de tekst van het definitieve rapport.
Deze tweede brief van de advocaat van
is aldus eveneens gehecht aan dit rapport,
tezamen met de reacties van het CvTA en de Raad van Toezicht van Buma/Stemra.
Voor deze drie reacties op het definitieve concept geldt, net als bij de reacties op de eerdere
concepthoofdstukken, dat hieronder slechts de elementen worden weergegeven die niet zijn verwerkt
in het definitieve rapport, maar terzijde zijn gelegd door de Commissie; ook hierbij is elk van deze nietverwerkte elementen voorzien van een toelichting.
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Reacties n.a.v. de concepthoofdstukken d.d. 28 mei 2018

Reacties n.a.v. Hoofdstuk 1: Het onderzoek van BOO, het advies van NautaDutilh en de
goedkeurende verklaring van KPMG

MIN

(n.a.v. p. 381
'welke "niet volledig afgeronde kwesties", op basis waarvan is vastgesteld dat deze "kwesties" niet
volledig zijn afgerond?'
'welke aanvullende bevindingen? Uit welk onderzoek komen deze voort? Welke werkzaamheden heeft
de onderzoekscommissie uitgevoerd'
Toelichting: Dit maakt onderdeel uit van de onderzoeksvraag van het CvTA n.a.v. het BDO-rapport, die
de Commissie in dit hoofdstuk beantwoordt. De werkwijze van de Commissie wordt uitgelegd in de
inleiding bij dit rapport.

[n.a.v. p. 39, 'Het onderzoek van BDO...1
'U stelt dat ons onderzoek vanwege de (door ons gekozen) aanpak lastig en arbeidsintensief geweest
is. Wij herkennen ons niet in deze stelling en uit de verdere tekst blijkt niet waar u die stellingname op
baseert. De aanpak die wij gekozen hebben is in onze optiek de enige juiste, zijnde een overige
opdracht conform NBA-handreiking 1111 en het hanteren van NBA-handreiking 1112
'persoonsgerichte onderzoeken'. Zoals ook in reactie op het gespreksverslag is aangegeven, biedt een
opdracht in deze vorm het juiste kader. Dit was bij Buma/Stemra het geval en zodoende hebben wij,
onder meer met oog op de belangen van de betrokkene, dit onderzoek op deze wijze moeten
aanvliegen. De door u gewekte suggestie dat een ander soort onderzoek minder lastig en
arbeidsintensief zou zijn geweest, is op basis van voorgaande niet relevant en onjuist.'
Toelichtina: De Commissie concludeert dat het onderzoek van BDO lastig en arbeidsintensief is geweest
op grond von het feit dat het door BDO gebruikte onderzoeksmateriaal moeizaam toegankelijk was,
dat het toegankelijk maken van dit materiaal als afzonderlijke onderzoeksfase is gerapporteerd (pp. 5
en 9-11 van het BOO-rapport) en dat het onderzoek 6 maanden heeft geduurd. Op grond van de
informatie die de Commissie heeft gekregen, is de Commissie er niet van overtuigd dat dit de enige
juiste aanpak is.
[n.a.v. p. 39, 'De keuze om het onderzoek aan te merken...']
'Deze opmerking is onjuist en suggestief. Het uitvoeren van een opdracht onder NBA-handreiking 1111
en 1112, zijnde een overige opdracht met tevens de kenmerken van een persoonsgericht onderzoek,
draagt zorg voor het zorgvuldig uitvoeren van het onderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met
alle relevante feiten en omstandigheden en zorgt voor maatregelen ter bescherming van de als
betrokkene aangemerkte persoon. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van hoor- en wederhoor.
Voorgaande zegt niets over de formaliteit of omvang van het onderzoek. De scope en aanpak is door
de onderzoekers bepaald en houdt rekening met de punten uit de informatie van de klokkenluider en
de belangen van Buma Stemra enerzijds en de belangen van de betrokkenen anderzijds.'
[n.a.v. p. 39, 'Niettemin is het feitenonderzoek...1
'Dit is tegenstrijdig met hetgeen in de vorige zin staat opgenomen, een onderzoek van grote omvang.'
`BDO: wat houd [sic] "redelijk beperkt" van scope in? BDO heeft een opdracht gekregen en deze
uitgevoerd binnen de scope van de opdracht.'
Toelichting: De Commissie omschrijft de bovengenoemde onderzoekskenmerken als formeel. De
Commissie constateert dat de omvang van het onderzoek aanzienlijk is geweest, gezien de hoeveelheid
onderzochte data (zie ook voorgaande toelichting). Tegelijkertijd is de scope van het onderzoek, met 4
onderzochte personen en het daarvoor relevante onderzoeksmateriaal, beperkt geweest. De
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Commissie heeft geen reden om te twijfelen aan de grondigheid en zorgvuldigheid van het onderzoek
van BOO. BDO heeft zich gehouden aan de onderzoeksopdracht aan BOO, maar de Commissie is er niet
van overtuigd dat deze opdracht het meestgeschikt was om antwoord te krijgen op de gestelde vragen.
[n.a.v. p. 39, 'BDO geeft aan dat...1]
'Dit klopt omdat het geen assurance opdracht betreft. Zoals het hier opgenomen staat geeft het de
suggestie dat de bevindingen in de rapportage van BDO geen toegevoegde waarde hebben. Dit is in
ieder geval niet het geval.'
Toelichting: De Commissie doet geen suggestie, maar omschrijft in antwoord op haar
onderzoeksopdracht de werkwijze van BDO in de woorden van BDO (zie BOO 2017, p. 9, onder 1.4.4.).
[n.a.v. p. 39, 'De Commissie heeft nota genomen...']
'Deze melding is gedaan op 5 oktober 2017 nadat een van de betrokkene verhaal is gaan halen bij BDO
na afronding van de BDO rapportage van 15 augustus 2017. Het heeft geen enkele impact op onze
definitieve rapportage. Wij vragen ons af wat deze "quote" te maken heeft met het onderzoek dat de
Onderzoekscommissie uitvoert?'
Toelichting: Dit citaat staat los van het onderzoek van BDO, maar is relevant binnen de
onderzoeksopdracht van de Commissie.
[n.a.v. p. 39, 'Elke suggestie in de media...')
'BDO heeft In haar rapportage gerapporteerd over bevindingen waarbij tevens het (mogelijke)
professionele handelen en/of nalaten van betrokken personen is beschreven.'
Toelichting: De Commissie beaamt dit.
[n.a.v. p. 39, 'In interviews...11
'Er zijn twee opdrachten gegeven, te weten een opdracht tussen Buma/Stemra en NautaDutilh
enerzijds en een opdracht tussen NautaDutilh en BDO anderzijds. Het instellen van een
persoonsgericht onderzoek door BDO vloeide voort uit informatie van de klokkenluider, waarin over
vier personen informatie is gedeeld.'
Toelichting: Dit komt overeen met hetgeen de Commissie in deze en de volgende zin aangeeft.
[n.a.v. p. 39, 'De aard en inhoud...']
'De aard en inhoud van deze mededelingen hebben in de scope van ons geleid. Zie vorige opmerking
waarbij door BDO een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd.'
Toelichting: Dit komt overeen met hetgeen de Commissie heeft geconstateerd.
[n.a.v. p. 39, de zinsnede 'laten enige twijfel']
'BOO: wat wordt met "enige twijfel" bedoeld?'
Toelichting: De Commissie is niet overtuigd van de in de tekst genoemde noodzakelijkheid.
[n.a.v. p. 39, de zinsnede 'of het noodzakelijk was']
'BDO: welke criteria worden gehanteerd door de onderzoekscommissie voor het noodzakelijk zijn van
een persoonsgericht onderzoek? Volgens de van toepassing zijnde regelgeving (NBA) gaat het over het
handelen/nalaten ten aanzien van het functioneren van personen'
Toelichting: De Commissie is van mening dat, alvorens over te gaan tot een persoonsgericht onderzoek,
de mogelijkheid tot zaakgericht onderzoek verkend moet worden.
[n.a.v. p. 39, de zinsnede 'een meer op de aangedragen zaken toegespitst onderzoek')
'BDO: dit heeft BDO juist uitgevoerd'
Toelichtino: De Commissie begrijpt dat BOO aangeeft zich gericht te hebben op aangedragen zaken,
maar begrijpt niet hoe deze opmerking zich verhoudt tot het persoonsgerichte karakter van het
uitgevoerde onderzoek.
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[n.a.v. p. 39, de kwalificatie 'wenselijk']
'BDO: wie (en op basis waarvan) bepaalt in de ogen van de commissie wat wenselijk is?'
Toelichting: Dit oordeel is aan de Commissie zelf op grond van het door hoar uitgevoerde onderzoek.
[n.a.v. p. 39, 'vastgesteld']
'BDO: op basis waarvan?'
Toelichting: Op basis van het onderzoeksmateriaal van de Commissie, waaronder de interviews, de
klokkenluidersmelding zeilen het rapport van BDO.
[n.a.v. p. 39, 'zaken']
'BDO: welke zaken?'
Toelichting: De taken die in de klokkeniuidersmelding warden aangedragen.
[n.a.v. p. 39, de zinsnede 'betrokken zijn geweest]
'BOO: wie en op basis waarvan is bepaald door de onderzoekscommissie dat deze personen betrokken
zijn? BDO: bij welke "zaken" zijn deze personen betrokken volgens de onderzoekscommissie? Welke
criteria hanteert de onderzoekscommissie dat personen "betrokken" zijn?'
Toelichting: Op basis van het onderzoeksmateriaal van de Commissie, waaronder de interviews, de
klokkenluidersmelding zelf en het rapport van BDO.
[n.a.v. p. 39, 'De Commissie begrijpt niet waarom,..']
'BDO: verzoek aan commissie om een onderbouwde toelichting waarom ze dit niet begrijpt'
'U suggereert hier dat er meer personen als betrokkene hadden moeten worden aangemerkt. U geeft
echter niet aan waar u deze suggestie op baseert. Zoals hiervoor aangegeven hebben wij op basis van
de ons beschikbare gegevens, zijnde de informatie van de klokkenluider, de reikwijdte van het
persoonsgerichte onderzoek In overleg met opdrachtgever (ND) bepaald.'
Toelichting: Zie voorgaande toelichtingen. De Commissie gaat ervan uit dot de keuze van de te
onderzoeken personen voortvloeit uit het aangedragen materiaal en niet uit de voorkeur van de
opdrachtgever.
[n.a.v. p. 39, 'interviews met de Corn missie...']
'BDO: tussen welke personen en de commissie?'
Toelichting: de Commissie voelt zich niet vrij de namen van betrokken personen hierbij te vermelden.
[n.a.v. p. 39, alinea die begint met 'Door deze beperkte scope...']
'Of er voorafgaand aan het onderzoek sprake was van het willen afscheid nemen van bepaalde
functionarissen was en is ons niet bekend. Dat was ook, in het licht van de informatie van de
klokkenluider, geen onderdeel van de opdracht zoals die aan BDO is verstrekt. Wij hebben, alvorens
de opdracht te aanvaarden, beoordeeld of er sprake was van een gerechtvaardigd belang om
onderzoek uit te voeren. Gegeven de voorliggende gegevens was die er. Wij hebben voorafgaand en
gedurende het onderzoek niet de noodzaak gezien onderzoek te doen naar dergelijke factoren die
buiten onze opdracht vielen. Sterker nog, wij hebben ons te houden aan de opdracht die is vastgesteld
en die ziet op verdenkingen of vermoedens die gesubstantieerd werden aangedragen. Daarbuiten
onderzoek doen naar andere zaken die zien op de betrokkene(n) is ons niet toegestaan en zou de
indruk kunnen wekken dat men op zoek zou zijn geweest naar zaken om de betrokkene te schaden.
Uiteraard is dat niet het geval. Gegeven voorgaande is een opmerking dat BDO andere zaken had
geconstateerd als zij een andere opdracht had gehad niet ter zake doende. Voorts suggereert de
commissie dat wij onvolledig zijn geweest in ons onderzoek. Daarvan is gezien voorgaande geen sprake
en zodoende zien wij graag dat deze opmerking uit het conceptrapport wordt verwijderd.'
Toelichting: Zie voorgaande toelichtingen. De Commissie meent dat BDO in de reductie van het aantal
betrokken personen tot 4 reden gevonden had moeten hebben de achtergrond daarvan te achterhalen.
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[n.a.v. p. 39, '...hoeveel het Buma/Stemra zou kosten...']
'Wat heeft dit met het doel van het onderzoek van de commissie te maken?'
'BDO: deze informatie is bij BDO niet bekend / niet relevant geweest voor het onafhankelijke
onderzoek van BDO'
'BOO: heeft de Commissie dit zelfstandig vastgesteld en op basis waarvan?'
Toelichting: De Commissie verwijst naar haar onderzoeksopdracht, waarin haar onder meer wordt
gevraagd de totstandkoming van het onderzoek van BDO en het advies van NautaDutilh te
onderzoeken. De Commissie acht deze informatie relevant en heeft dit vastgesteld in de loop van haar
onderzoek.
[n.a.v. p. 39, 'De Commissie begrijpt dat...']
'In de inleiding van het hoofdstuk geeft u aan dat de commissie heeft gepoogd vast te stellen hoe de
bevindingen en kwalificaties van BDO en NautaDutilh tot stand zijn gekomen. U neemt in
deelhoofdstuk 1, getiteld "Het onderzoek van BDO", echter een constatering op die niet ziet op de
totstandkoming van het onderzoek. U stelt dat de commissie begrijpt dat de indruk heeft kunnen
ontstaan dat het onderzoek mede is ingestoken om van betrokkenen afscheid te kunnen nemen. Zoals
uit voorgaande punten blijkt, hebben wij een afgewogen beslissing gemaakt ten aanzien van de
onderzoeksaanpak zoals onder meer de reikwijdte en diepgang van het onderzoek. Daarbij hebben wij
de betrokkenen meermaals geïnformeerd over de toedracht en de aard van het onderzoek. Ook
hebben wij middels voorgaand punt uw constatering geadresseerd dat BDO andere zaken had
geconstateerd als zij een andere opdracht had gehad. Dit hebben wij u in het gevoerde interview ook
uitgelegd. Dat u, in het hoofdstuk aangaande het onderzoek van BDO, stelt dat u niet overtuigd bent
dat er geen sprake was van opzet tot het afscheid nemen van medewerkers, is uitermate suggestief.
Het moge op basis van het interview en voorgaande duidelijk zijn dat KID op geen enkele wijze in haar
onderzoek heeft gestuurd op het afscheid nemen van werknemers van Buma/Stemra. Wij dringen er
derhalve op aan deze paragraaf te verwijderen uit de rapportage / u te houden aan uw
onderzoeksopdracht.'
'BDO: op basis waarvan heeft de Commissie vastgesteld dat "de indruk heeft kunnen ontstaan (...) om
afscheid te kunnen nemen"..'
Toelichting: De Commissie acht deze informatie relevant in het kader van haar onderzoeksopdracht en
wijst erop dat het een indruk betreft die blijkens de interviews leeft binnen Buma/Stemra.
[n.a.v. p. 40, '...om van betrokkenen afscheid te kunnen nemen']
`BDO: Feitelijk gezien is "geen afscheid genomen" van al le betrokkenen'
Toelichting: Dot is ook niet wat de Commissie hier aangeeft.
[n.a.v. p. 40, 'Deze indruk is tijdens het onderzoek...']
'Zeer suggestieve passage. De indruk waar de Commissie op doelt is zowel geen onderdeel van het
uiteindelijk door BDO aangepaste gespreksverslag als de door de commissie toegezonden
conceptversie van het gesprek dat op 18 april 2018 heeft plaatsgevonden. Zodoende hebben wij niet
kunnen reageren op deze stelling, ondanks dat deze wordt genoemd in het hoofdstuk wat het
onderzoek van BDO aangaat.'
'BOO: welke gesprekken?'
'BDO: op basis waarvan?'
'BDO: wat houdt "overtuigend" in? En bij wie zou deze indruk weggenomen moeten worden?'
Toelichting: Deze opmerking komt niet voort uit het interview met BDO, moor uit interviews met andere
personen. Deze personen zijn niet van mening veranderd n.a.v. de informatievoorziening van
Buma/Stemra over de noodzaak van het onderzoek.
[n.a.v. p. 40, '...om achteraf feitenonderzoek te facIlitereni
'BDO: een administratief systeem is nooit ingericht om achteraf feitenonderzoek te faciliteren.'
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'In onze ogen suggereert u ten onrechte dat wij bevindingen aangaande de IT-omgeving rapporteren
op grond van een onjuiste aanname, namelijk dat het systeem bedoeld zou moeten zijn voor het
faciliteren van feitenonderzoek achteraf. Dit is, zoals u opmerkt, niet het geval, het systeem van BS is
niet opgezet om feitenonderzoek te faciliteren. Het systeem dient de organisatie echter wel in staat te
stellen om verantwoording af te leggen en het systeem is op grond van die capaciteiten in het rapport
genoemd.'
Toelichting: De Commissie meent dat het systeem genoegzaam in stoat is om verantwoording of te
leggen.
[n.a.v. p. 40, 'Naar het oordeel van de Commissie...1
'Op welke informatie baseert u deze stelling? Zoals in het rapport van BDO is te lezen, was de CFO
vanuit BA betrokken bij de onderhandelingen tussen B/S en VOICE aangaande de doorbelasting van
de huurkosten. Zoals eveneens blijkt uit het rapport zag de vraag in verband met de huur van het pand
in Den Haag ook juist op de transacties tussen die partijen in verband met de huurovereenkomst. Ook
blijkt uit de rapportage dat er in dit vraagstuk sprake was van één betrokkene, zijnde de CFO. Zowel
uw stel ling dat er geen specifieke relatie was, als de aanduiding "betrokkenen" (meervoud) is daarmee
feitelijk onjuist.'
Toelichtina: De Commissie is van mening dat er geen specifieke relatie is tussen de huur van het pand
in Den Haag van onderzoek en de 4 in het onderzoek als 'betrokkenen'aangemerkte personen.
[n.a.v. p. 40, 'Uit de rapportage
'BOO: waaruit blijkt dit?'
`BDO: wie bepaalt dat dit eenvoudig is?'
'Zoals uit de rapportage blijkt is een aantal onderzochte posten, buiten het financiële
administratiepakket om, in een Excel-bestand gespecificeerd. Zoals ook is beschreven, sluiten deze
specificaties in voorkomende gevallen niet aan op de financiële administratie zelf. Dat de posten
"eenvoudig te traceren zijn" is daarmee feitelijk onjuist. Immers er is geen zicht op de aard van alle
items binnen de onderhavige post. Voorts is gerapporteerd dat de onderbouwing van een aantal
posten onduidelijk of niet aanwezig is in de administratie. Ook deze bevinding ondermijnt uw stel ling
dat posten "eenvoudig te traceren" te zijn. Wij verzoeken u daarom deze opmerking te laten vervallen.'
Toelichtina: De Commissie wijst op het veelvuldig vermelden van grootboekrekening 19100 in de
rapportage van BDO en is derhalve een andere mening toegedaan.
[n.a.v. p. 44, de zinsnede 'ogenschijnlijke discrepantie']
'BDO: graag nadere specificatie van wat er bedoeld wordt met "ogenschijnlijke discrepantie"
Toelichtina: Met 'ogenschijnlijke discrepantie'wordt bedoeld een klaarblijkelijke tegenstelling.
[n.a.v. p. 46, de zinsnede 'voor zover niet vorenstaand aangegeven1
'Wat wilt u hier zeggen? Wat is niet aangegeven?'
Toelichtina: Hiermee beoogt de Commissie aan te geven dat de navolgende tekst een aanvulling is op
de voorafgaande tekst.
[n.a.v. p. 53, de kwalificatie 'veel']
'Subjectief, graag verwijderen'
Toelichting: Het goat hier om een opvatting van de Commissie.
[n.a.v. p. 56, de alinea die begint met 'Hoewel dit geen onderdeel uitmaakt...']
'BDO: BDO heeft geen beoordeling van het functioneren vd IT organisatie gemaakt in haar rapportage.'
'BDO geeft aan tijdens het onderzoek te zijn gehinderd'
'BDO: BDO heeft deze bewoording "te zijn gehinderd" niet gebruikt. BLX) heeft in haar rapportage
aangegeven dat er beperkingen zijn ten aanzien van het IT systeem en het veiligstellen van de
gegevens.'
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'U stelt hier expliciet dat BDO buiten haar opdracht heeft geopereerd. In de rapportage van BDO is de
IT-omgeving daar genoemd waar dat rechtstreeks relevant was voor de wijze van onderzoek doen en
de uitkomsten van dat onderzoek. De door u gekozen bewoordingen zijn zodoende suggestief en
dienen verwijderd te worden uit het rapport.'
Toelichting: Zie punt 43 (pp. 10-11) van het BOO-rapport. De kwalificatie 'gehinderd'is een woordkeus
van de Commissie.
[n.a.v. p. 62, 'Zij merkt hierbij op dat de constatering...']
'Gaarne aangeven waar u dit op baseert. BDO heeft in haar rapportage uiteengezet hoe zij met de data
is omgegaan.'
Toelichting: Zie BDO-rapport, pp. 9-11.
[n.a.v. p. 64, 'BDO geeft aan geen onderzoek te hebben gedaan...']
'BDO heeft verwezen naar haar rapportage wat zij heeft gedaan (BOO heeft een formele controle
gedaan. BDO heeft echter geen materiële controle gedaan, omdat de beoordeling van de zakelijkheid
van kosten alleen door de directie kan worden gedaan). Zie ook het gespreksverslag van 18 april 2018.'
Toelichting: Zie BDO-rapport, p. 95, par. 539 en 540.
[n.a.v. p. 64, alinea die begint met `De Commissie vraagt zich af waarom...']
'Vanuit de BDO bekende gegevens, waaronder de klokkenluider, was er geen sprake van indicaties van
onjuistheden ten aanzien van de declaraties van de CEO. Zodoende heeft BDO daar ook geen
onderzoek naar gedaan conform de scope van haar opdracht.'
'Suggestief. Zie voorgaande opmerking, dit zat niet in de scope van het onderzoek. Wat allemaal wel
in een onderzoek betrokken kan worden is oneindig. Waarom is dit voor de commissie van belang?
Wat heeft dit met de opdracht van de commissie te maken? Graag verwijderen.'
'BOO: dit was geen onderdeel van de onderzoeksopdracht. Vraagstukken ten aanzien van de
declaraties van de CEO zijn niet in het kader en ten tijde van onze opdracht besproken. Deze
vraagstukken zijn later aan de orde gekomen.'
Toelichting: De Commissie constateert dat BDO binnen de scope von haar opdracht onderzoek heeft
gedaan, maar stelt de scope zelf ter discussie.
[n.a.v. p. 64, de zinsnede 'gebaseerd op de onderzoeken van BDO en NautaDutilhl
'BDO heeft niet gerapporteerd dat alle declaraties een zakelijk karakter hebben, zoals u elders in dit
hoofdstuk ook beschrijft. Daarom verzoeken wij u deze zinsnede aan te passen.'
Toelichting: Het gaat hier om een conclusie van Bestuur en Directie.
[n.a.v. p. 68, de zinsnede 'de bevindingen en kwalificaties van BDO en NautaDutilhl
'BOO heeft geen kwalificaties gerapporteerd. BDO heeft haar onderzoeksbevindingen gerapporteerd.
Graag aanpassen.'
Toelichting: Deze zinsnede is afkomstig uit de onderzoeksopdracht van de Commissie.
[n.a.v. p. 69, alinea met bevindingen van de Commissie]
'BDO heeft juist een onafhankelijk onderzoek verricht. BDO en ND zijn de "derde" partij die door de
CEO zijn ingeschakeld.'
'Zie eerdere opmerking, BDO is de derde deskundige partij die onafhankelijk onderzoek heeft
uitgevoerd.'
'Zie eerdere opmerking(en) aangaande het aantal als betrokken aangemerkte personen.'
'Wij hebben de opdracht bestudeerd. Daarbij hebben wij overleg gepleegd met NautaDutilh en
eveneens met de CEO en de voorzitter van het Bestuur.'
'Zie eerdere opmerking(en) aangaande het aantal als betrokken aangemerkte personen.'
Toelichting: Zie bovenstaande toelichtingen omtrent de scope van het onderzoek.
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via zijn advocaat

[n.a.v. p. 39, alinea die begint met 'Door deze beperkte scope...']
'Het valt niet goed te begrijpen hoe de Commissie tot de vaststelling komt dat cliënt al in augustus
2016 afscheid wilde nemen van de General Counsel en de CFO. De Commissie baseert zich (kennelijk)
niet op de schriftelijke informatie die in haar bezit is, maar op niet nader geduide en onverifieerbare
interviews die zij (kennelijk) zelf heeft afgenomen. De aannames van de Commissie zijn bovendien
aantoonbaar onjuist en bovendien heeft hoor en wederhoor op dit punt niet plaatsgevonden.'
Toelichting: De Commissie heeft in wederhoor gevraagd aan betrokkenen te reageren op feitelijke
onjuistheden die hen betreffen. De gemaakte opmerking betreft wederhoor betrokkene betreffend,
zodat niet gesteld kan warden dat geen wederhoor heeft picots gehad.
'Deze wijze van onderzoek is gevaarlijk, omdat de Commissie hierdoor een beeld schetst alsof cliënt (i)
al in een vroegtijdig stadium zou hebben besloten afscheid te willen nemen van de betrokkenen en (ii)
daartoe een melding van de klokkenluider zou hebben misbruikt.'
Toelichting: De Commissie heeft in wederhoor gevraagd aan betrokkenen te reageren op feitelijke
onjuistheden die hen betreffen. Het gaat hier om een opvatting en niet om de signalering van een
feitelijke onjuistheid.
'Cliënt is op 1 juni 2016 aangesteld als CEO. Eén van de opdrachten van het Bestuur was het
herstructureren en toekomstbestendig maken van de onderneming en het realiseren van
kostenreductie (bijlage 1). Cliënt heeft derhalve, in nauw overleg met het Bestuur en de
ondernemingsraad, berekeningen laten maken om tot een reorganisatiebudget te komen.
van 26 augustus 2016 (bijlage 2), 10 oktober 2016
Zoals uit e-mails van cliënt met
(bijlage 3) en 13 oktober 2016 (bijlage 4) blijkt, werden berekeningen gemaakt op basis van fictieve
voorbeelden. Letterlijk wordt gesproken van 'fictieve medewerkers'. Dat sprake was van een fictieve
situatie blijkt ook uit het feit dat de posities van de CFO en de General Counsel geen onderdeel waren
(en zijn) van de reorganisatie / herstructurering.'
Toelichting: Het met naam opnemen van medewerkers en de posities van de CFO en de General Counsel
in de berekening van de kosten von reorganisatie heeft de Commissie doen concluderen dot het hier
niet gaat om fictieve medewerkers, doch om aangemerkte personen.
'Het oordeel van de Commissie dat zij begrijpt dat binnen Buma/Stemra de indruk heeft kunnen
ontstaan dat het onderzoek mede is verricht om van de CFO en de General Counsel afscheid te kunnen
nemen is onjuist.'
Toelichting: Het goat hier om een opvatting over een waarneming van de Commissie en niet om de
signalering van een feitelijke onjuistheid.
[n.a.v. p. 55, alinea's 'Het Reglement Bestuur en Directie geeft...'en 'Dit betekent niet dat
'De conclusie dat er geen sprake is geweest om het Bestuur buiten de verlengingsdiscussie te houden
is naar de mening van cliënt onjuist.'
Toelichting: De Commissie ziet dat er sprake geweest is een verkenning van de noodzaak om de
verlenging voor te leggen aan het Bestuur. Daarom stelt de Commissie ook dat het beter ware geweest
als die discussie, met de argumenten voor en tegen de noodzaak van instemming, expliciet met het
bestuur was gevoerd.
'Ter adstructie het volgende. De hoofdreden van de verlenging van de overeenkomst met Accenture
was gelegen in een afspraak tussen Bestuur en toenmalige CEO ten tijde van de aanstelling van de
COO. Deze afspraak is gemaakt onder de vorige CEO. Het Bestuur is akkoord gegaan met de aanstelling
van een COO op voorwaarde dat tenminste C 200.000 zou worden bespaard op de inzet van Accenture.
De toenmalige directie heeft hierover in 2015 (een jaar voor aanstelling van cliënt) alsnog met
Accenture onderhandeld, omdat nog steeds niet aan deze voorwaarde van het Bestuur was voldaan.'
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Toelichtina: De Commissie meent dat de hoofdreden von de overeenkomst was gelegen in de
continuïteit van de dienstverlening.
'Cliënt is bij toeval achter de vooruitbetaling van twee jaar gekomen. Bij afwezigheid van de CFO
wegens vakantie in december 2016 werd cliënt om goedkeuring voor een betaling gevraagd. De CFO
had de accordering voor deze betaling achteraf, op eigen initiatief en zonder overleg, aangepast. Op
deze wijze was hij in staat buiten cliënt om te handelen. Nadat hij werd aangesproken door cliënt over
deze vooruitbetaling heeft de CFO de betaling opnieuw ter accordering in het systeem gezet.
De feitelijke voorwaarden voor de verlenging ontdekte cliënt later. Daaruit bleek dat Accenture wilde
instemmen met een verlaging van de kosten van C 200.000, indien Buma/Stemra de facturen voor
Accenture twee jaar vooruit zou betalen en 10 FT E extra zou inhuren in India. De facto verdiende
Accenture hierdoor de 'korting' van € 200.000 direct terug. Cliënt was hierover ontdaan, getuige ook
zijn e-mail van 23 december 2016:

"Hoe".
Er gaat op deze manier onder mijn verantwoordelijkheid een bedrag de deur uit van 3,8 mln,
waardoor de totale exposure van Buma Stemra 7,6 min euro is voor diensten die in te toekomst
verricht (moeten) worden. ik wil eerst uitgezocht hebben wat de achtergrond van deze regeling
is en de betaalhistorie richting Accenture bekijken. Ook onze governance mbt de betalings- en
accorderingsrechten wil ik onderzocht en aangepast hebben. Op basis daarvan zal ik mij
beraden op verder te nemen stappen.
Ik wil dat je vandaag contact opneemt met Accenture en hangende dit onderzoek uitstel van
betaling aanvraagt.

G
Voor het feitencomplex wordt gewezen op de volledige e-mailwisseling (bijlage 8). Hieruit blijkt dat
cliënt zelf onderzoek heeft moeten doen (in plaats van volledig voorgelicht te worden door zijn CFO).
Expliciet wordt ook verwezen naar de e-mail van cliënt van 30 december 2016 aan de CFO (bijlage 9).
Hieruit blijkt (i) dat de CFO consequent met onvoldoende / onvolledige informatie kwam en (ii) dat
cliënt niet op de hoogte was van de afspraken met Accenture:
"Zoals ik gisteren heb aangegeven vind ik het onacceptabel dat ik van dit soort zaken niet tijdig
vooraf in kennis ben gesteld en in mee ben genomen. "
Toelichting: Het is onjuist dat de CEO 'bij toeval'achter de vooruitbetaling is gekomen. Hij is daarvan
in augustus 2016 door de COO nauwkeurig op de hoogte gebracht alsmede van de voorwaarden van
de verlenging.
'De conclusie van de Commissie dat het Bestuur zou zijn geïnformeerd over de verlenging en de

voorwaarden daarvan, is niet juist. Er zijn geen notulen waaruit blijkt dat de voorwaarden voor de
verlenging zijn besproken in het Bestuur. Uw relaas staat ook haaks op het door BDO geschetste
feitencomplex (randnummer 139 en verder), wat opmerkelijk is omdat u van dit feitencomplex zou
uitgaan.'
Toelichtina: De Commissie wijst op de notulen van de Bestuursvergadering van 17 juni 2015, waarin
gesproken is over de verlenging en de voorwaarden. Voorts hebben bestuursleden die door de
Commissie gehoord zijn gemeld, dat de samenwerking met Accenture gedurende meerdere jaren in de
vergaderingen aan de orde is geweest.
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'De opmerking van de Commissie dat "in meerdere gesprekken is aangegeven dat er vooraf een
analyse is gemaakt van de financiële mogelijkheden en gevolgen' wordt voorts op geen enkele wijze
onderbouwd, Sterker nog, BDO constateert dat er geen analyses zijn (randnummer 128 en verder).
Cliënt vraagt zich af of de Commissie een analyse in haar bezit heeft. Cliënt is namelijk met een
dergelijk document niet bekend. Een analyse is ook niet terug te vinden in notulen van directie
overleggen of bestuursvergaderingen!
Toelichting: De Commissie heeft van meerdere gehoorden vernomen dat vooraf een analyse gemaakt
is van de financiële mogelijkheden en gevolgen die geleid hebben tot de overeenkomst die vastgelegd
is in de dealsheet van 19 Juni 2015. Zie ook het overdrachtsdocument van cie COO hier over.
'De opmerking van de Commissie dat de interactie tussen COO, CFO, bestuurssecretaris en CEO een
helder beeld geeft van het besluitvormingsproces is een cynische constatering. Het beeld is Inderdaad
helder. Uit stukken blijkt namelijk onmiskenbaar dat is gediscussieerd of en hoe besluitvorming buiten
het Bestuur kon worden gehouden. Verwezen wordt naar bijlage 10. Ondanks het feit dat de
bestuurssecretaris wijst op het bestuurs-/directiereglement, besluit de voltallige directie om het niet
aan de commissie bedrijfsvoering en het Bestuur te melden.
"Conclusie:
In het verleden is het bestuur als besluitvormend orgaan beschouwd inzake Outsourcing,
Offshoring en Verlenging. In de bestuursstructuur vanaf 2013 heeft het bestuur eerder meer
dan minder zeggenschap. Dit Melt ervoor om het bestuur nauw bij de besluitvorming te blijven
betrekken, tenzij de financiële en bestuurlijke impact [1] van de voorgenomen verlenging
evident binnen het directiemandaat valt (artikel 8 reglement bestuur en directie, zie hieronder
bij punt 1).
[1] denk aan belangstelling van bestuur voor onderwerpen die leden raken zoals recentelijk
"minder Nieuwsbrieven"."
enallii(nota bene General Counsel)
Hierop hebben IMMIIMEN (C00), ~CFO)
besproken hoe zij dit desalniettemin toch buiten het bestuur konden houden. Ze waren daar zelfs
achteraf nog bereid toe. Zo bespraken ze onderling om daartoe een 'zogenaamd onderzoek' te laten
verrichten (bijlage 11):
"Wellicht gewoon aangeven dat wij het niet beschouwen als adviesplichtig gezien de korte duur
en het feit dat er na maart 2017 (oorspr einddatum) geen boete is bij het eerder afbreken. Als
zogenaamd( nog eens) uit laten zoeken ( zo keihard
dat niet voldoende is kunnen we het
was dat nu ook weer niet) en aangeven dat het ons spijt als het ter fiat had gemoeten en niet
ter info zoals wij gedaan hebben."
De handelwijze van de COO, CFO en General Counsel is, aldus cliënt, laakbaar, gelet op het Reglement
Bestuur en Directie. Op basis van dit reglement had een dergelijk verstrekkende verplichting (inclusief
alle onderliggende afspraken/details) dienen te worden voorgelegd aan het Bestuur, nog afgezien van
het feit dat, gelet op de aard en gevolgen van het besluit en de bijzonderheid daarvan, goed
werknemerschap een dergelijke afstemming met het Bestuur vereist.'
Toelichting: De Commissie is van opvatting dat de besluitvorming voor verbetering vatbaar geweest
zou zijn, maar stelt dat het Bestuur is geïnformeerd.
[n.a.v. p.64, alinea 'De Commissie vraagt zich af waarom...']
'Feitelijk klopt het vorenstaande ook niet.
De declaraties van cliënt zijn een onderwerp van gesprek geworden door een zogenaamde 'bitchlist'.
Ien ~sic]
gemaakte Excel-sheet waarin zij (onjuist
Dit is een door ,
personen
hebben cliënt met dit overzicht
gestelde) onkosten van cliënt bijhielden. Voornoemde
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geprobeerd onder druk te zetten en zelfs te chanteren. Verwezen wordt naar bijlage 12. De heer
is mede naar aanleiding hiervan op staande voet ontslagen (bijlage 13). De 'bitchlists is
uiteindelijk, aldus cliënt, door genoemde personen gelekt aan een journalist van De Volkskrant.'
Toelichting: De bijlagen 12 en 13 bevatten geen inhoudelijke informatie over wat een 'bitchlisr
genoemd wordt.
'De Volkskrant publiceerde op 6 oktober 2017 op basis van deze lijst het artikel over de declaraties van
cliënt. Het moment dat de declaraties van cliënt onderwerp van gesprek werden, lag dan ook ver na
de start van het onderzoek door BDO op 31 januari 2017 en de oplevering van het onderzoek op 21
augustus 2017. Het oordeel van de Commissie dat de declaraties van cliënt 'eenvoudig'in het BDOonderzoek betrokken konden worden, is dan ook onjuist. Het onderzoek van BDO was al afgerond.
Bovendien zou dit een verwijt aan het Bestuur moeten zijn, die uiteindelijk bepaalt op welke wijze een
onderzoek plaatsvindt (waarover hierna meer).'
Toelichtina: De Volkskrant-publicatie is naar de mening van de Commissie niet voorwaardelijk voor het
besluit om ook de declaraties van de CEO in beschouwing te nemen.
'Tevens onjuist is de door 111.111Men SIM
[sic] opgestelde 'bitchlist'. Dit overzicht ging
immers niet uitsluitend om onkosten van cliënt, maar tevens om andere onkosten van de organisatie.
Het is opmerkelijk dat de Commissie de 'bitchlist' en de handelwijze van
e
[sic] in haar concept-hoofdstukken buiten beschouwing laat.'
Toelichting: De Commissie heeft niet het standpunt ingenomen dat de 'bitchlise juist zou zijn.

n1.11111

[n.a.v. p. 66, alinea 'De Commissie heeft kennis genomen...']
'Hoe de Commissie tot die conclusie komt is moeilijk te begrijpen. De Commissie baseert zich
vermoedelijk op gesprekken die zij heeft gevoerd met (ex-)werknemers van onder andere de afdeling
Finance, werknemers die er belang bij hebben hun 'straatje schoon te vegen en aan wiens objectiviteit
kan warden getwijfeld.
Vanaf zijn aantreden in juni 2016 heeft cliënt de CFO herhaaldelijk, zowel mondeling als per e-mail,
om informatie verzocht over de financiële kant van de onderneming. Concrete antwoorden kreeg hij
niet. De CFO deed de vragen van cliënt af met opmerkingen als: "dit snap jij toch niet" of hij gaf ad hoc
met stift een presentatie op een flip-over zonder dat daarbij de vraag van cliënt concreet werd
beantwoord. In ieder geval heeft de CFO in al die maanden niets aan het papier toevertrouwd.
In december was de maat voor cliënt vof. Een half jaar na diens aantreden was hij van sommige
financiële dossiers nog altijd niet volledig op de hoogte gesteld. In de week van 20 december 2016
heeft cliënt de CFO daarom gevraagd om voor het einde van de maand (december 2016) in een
memorandum een concreet antwoord te geven op vier specifieke vragen (bijlage 16). Dit
memorandum heeft cliënt uiteindelijk op 4 januari 2017, dus te laat, ontvangen (bijlage 17).
Deze voorgeschiedenis wordt door de Commissie, hoewel die uit de in haar bezit zijnde stukken blijkt,
weggelaten, waardoor zij het beeld creëert dat de CFO tijdig en volledig antwoord gaf op de gestelde
vragen en informatie verschafte over de financiële positie van de onderneming. Niets is echter minder
waar. Ook over de onderwerpen NVZ, PNO, Gesac, de verlenging van de arbeidsovereenkomst van
(bijlage 18) en SRH (bijlage 19) kreeg cliënt onvoldoende, onvolledig of te laat
informatie.'
Toelichting: De Commissie heeft de door de CEO gestelde vragen gelezen, alsmede de antwoorden die
daarop gegeven zijn, en meent dot deze juist en passend zijn. De CEO heeft de Commissie geen stukken
met gestelde vragen en onjuiste of niet passende antwoorden voorgelegd. Uit de gesprekken Is de
Commissie gebleken dat de medewerkers uit de financiële functie de relevante complexe financiële
thema's goed uit konden leggen.
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[n.a.v. p. 69, 'De analyse van de aanleidingen overziend,..]
'Met deze overweging miskent de Commissie de governance van Buma/Stemra.
Cliënt ontving een alarmerende melding van de klokkenluider die zware beschuldigingen uitte aan het
adres van (onder andere) de CFO. We gaan er vanuit dat de Commissie hiervan kennis heeft genomen,
maar voor de volledigheid wordt in de vertrouwelijkheid van dit onderzoek de melding van de
klokkenluider overgelegd als bijlage 20.
Cliënt heeft naar aanleiding van de melding van de klokkenluider contact opgenomen met de heel.,
is niet een
doorsnee bestuurder, maar een voormalig hoofdofficier van de politie in Nederland. Derhalve een man
van statuur, zeker op het gebied van dit soort onderzoeken.

IEEE inneit in het bestuur van Buma/Stemra en was voorzitter.

Op de melding van de klokkenluider is in beginsel de Meldingsregeling Vermoeden misstand (de
Meldingsregeling) van toepassing (bijlage 21). De Meldingsregeling is onderdeel van het Voice
Keurmerk Collectieve Beheersorganjsaties. De Meldingsregeling is opgenomen in artikel 30 van de
Statuten van de Vereniging Buma en artikel 30 van de Statuten van de Stichting Stemra. De
Meldingsregeling verplicht Buma/Stemra in die gevallen tot actie.
Conform de Meldingsregeling zijn de afdeling Internal audit en de vertrouwenspersoon met het
onderzoek naar de melding belast. Omdat de afdeling Internal audit rapporteert aan de CFO en de
vertrouwenspersoon aan de General Counsel, en zowel de CFO als de General Counsel door de
klokkenluider als betrokkenen waren aangewezen, vroegen cliënt en het Bestuur zich af of een
dergelijk onderzoek in dit specifieke geval wel met voldoende waarborgen (waaronder objectiviteit en
onafhankelijkheid) zou kunnen worden verricht.
De bestuursvoorzitter 01111 meende dat, om iedere schijn te voorkomen dat 'de slager zijn eigen
heeft
vlees zou keuren', het onderzoek door een externe partij zou moeten worden verricht. SE
contact opgenomen met NautaDutilh. Cliënt is samen met adibij NautaDutilh op bezoek geweest.
NautaDutilh adviseerdelliglen cliënt het feitenonderzoek te laten verrichten door BDO.
heeft cliënt toestemming gegeven voor het uitvoeren van dit onderzoek, maar werd daarna
teruggefloten door zijn mede bestuurders omdat een dergelijk besluit conform de
bestuursreglementen aan het voltallige Bestuur dient te worden voorgelegdellellheeft vervolgens
het onderzoek "on hold" gezet (bijlage 22).
In de bestuursvergadering van 8 maart 2017 is vervolgens uitgebreid over de melding van de
klokkenluider en het advies van NautaDutilh gesproken. Uiteindelijk heeft het Bestuur het
(bestuurs)besluit genomen om cliënt naar aanleiding van de alarmerende melding van de
klokkenluider een onderzoek te laten instellen door NautaDutilh / BDO (bijlage 23). Dit besluit is tijdens
een geheime vergadering op 16 maart 2017 nog eens bevestigd.
Het besluit tot het instellen van het onderzoek door BDO is derhalve geen eenmansactie van cliënt
geweest. In tegendeel. Het Bestuur heeft hierover uitvoerig vergaderd en een besluit genomen. Alle
partijen waren er, gelet op de vergaande beschuldigingen van de klokkenluider, van overtuigd dat een
dergelijk onderzoek moest worden ingesteld.
De keuze voor het inschakelen van BDO (op voorspraak van NautaDutilh) had onder andere te ma ken
met het feit dat van een forensic register accountant mag worden verwacht dat hij onpartijdig denkt
en handelt. Een register accountant is bovendien onderworpen aan wet- en regelgeving en
vaktechnische beroepsvoorschriften, waaronder de NBA-Handreiking 1112 (persoonsgerichte
onderzoeken). De inschakeling van een register accountant biedt dan ook vele waarborgen voor de
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betrokkene die onderworpen is aan een onderzoek. De register accountant dient namelijk bij het
verzamelen en selecteren van door hem in het rapport opgenomen informatie zorgvuldig en
professioneel te handelen en gemaakte keuzes deugdelijk te verantwoorden en de betrokkene kennis
te laten nemen en te reageren op de bevindingen uit een op hem betrekking hebbend persoonsgericht
onderzoek. Het is dan ook de door het Bestuur (die het onderzoek wenste) betrachtte zorgvuldigheid,
op voorspraak van de NautaDutilh, die haar deed besluiten om BDO in het onderzoek te betrekken.
Overigens is de rol van de klokkenluider van groot belang. De klokkenluider kwam met onderbouwde
verregaande beschuldigingen die achteraf bovendien juist bleken te zijn.
Om het beslissingproces tot het doen van het onderzoek te kunnen plaatsen (en te begrijpen) is
voornoemde context van belang. Die context ontbreekt bijzonder genoeg in de rapportage van de
Commissie. Dit terwijl hierover door cliënt is gesproken met de Commissie (verwezen wordt naar het
gespreksverslag, bijlage 24). Bovendien blijkt uit de notulen van de bestuursvergaderingen
(bijvoorbeeld van 8 en 16 maart) hoe het besluitvormingsproces met betrekking tot het inschakelen
van NautaDutilh (en BDO) is verlopen. Uit deze verslagen blijkt onmiskenbaar dat het besluit tot
inschakeling is genomen door het voltallige Bestuur, die daartoe krachtens de reglementen ook
bevoegd was.
Cliënt heeft op 2 maart 2017 met de vier betrokkenen een gesprek gevoerd en expliciet gezegd dat hij
zich realiseerde dat de aankomende periode voor de betrokkenen onprettig zou zijn, maar dat hij
hoopte dat hierdoor onomstotelijk zou komen vast te staan dat van enig onjuist gedrag van
betrokkenen geen sprake was en dat daarna gezamenlijk een frisse start zou kunnen worden gemaakt.
Helaas hebben betrokkenen zich vanaf dat moment alles behalve constructief opgesteld en de aanval
op cliënt geopend,'
Toelichtina: De Commissie heeft kennis genomen van de hiervoor beschreven historie, maar komt tot
de conclusie dot er ook andere wegen geweest zouden zijn om klaarheid te brengen in de vragen van
de CEO en de opmerkingen von de klokkenluider.
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Reacties n.a.v. Hoofdstuk 2: De financiële functie van BumaiStemra

Min
[n.a.v. p. 77, paragraaf 2.2.]
'1. De cies [sic] audit en bedrijfsvoering lopen inderdaad in elkaar over. De onderzoekscie [sic] merkt
op dat sommige algemene kosten vraagstukken niet of niet gedetailleerd besproken zijn in de auditcie.
De verslagen van de bedriffsvoeringcle [sic] laten die onderwerpen wel zien.'
Toelichting: De opmerking van de Commissie ziet op de beperkte specificatie van de algemene kosten
in de begroting 2018, zoals ook is opgemerkt in de auditcommissie, en niet op de bespreking van de
algemene kosten binnen de auditcommissie. De Commissie heeft kunnen vaststellen dat de
onderwerpen Accenture en huisvesting aan de orde zijn gekomen in de bedriffsvoeringcommissie.
[n.a.v. p. 78, paragraaf 2.3.]
'Mijn invoering van het INK-model wordt door de onderzoekscie [sic] wel heel erg mager afgedaan.
Het lijkt alsof de cie [sic] daar geen ervaring mee heeft.'
Toelichting: De Commissie heeft ruime ervaring met het INK-model opgedaan en is van mening dat
voldoende aandacht is besteed aan dit onderwerp.
[n.a.v. p. 79, paragraaf 2.4.]
'1 Dit betreft de wel of niet tijdige informatie aan de accountant. De accountant is in de eerste fase
van medio januari tot medio maart niet geïnformeerd, omdat in die fase het onderzoek een
verkennend karakter droeg. In die fase was er sprake van een informatieve voorbereiding van een
mogelijke onderzoeksopdracht. Dat betrof ook een (mogelijk) verwijtbare rol van KPMG.'
Toelichtina: Oe Commissie is van mening dat de accountant een eerste aanspreekpunt is in een
dergelijke situatie.
[n.a.v. pp. 81-82, paragraaf 2.5.)
'3.Hoofdstuk 5, interactie met het CvTA.
De feiten kunnen duidelijker worden geformuleerd: in januari is in het gesprek met ND de opdracht
gegeven tot een verkennend onderzoek. Er moest een zo goed mogelijk zicht komen op mogelijke
onregelmatige verwerkingen; ook de klokkenluider moest nog worden gehoord. Dit ter voorbereiding
van een mogelijke onderzoeksopdracht. Die eerste fase moest ook in rust geschieden om te
voorkomen dat informatie ontijdig weg zou lekken. Na de formele onderzoeksbelissing [sic] door de
CEO op basis van de concept-onderzoeksopdracht van BDO en ND en de fiattering van de zijde van het
Bestuur heeft de voorzitter het CvTA geinformeerd.'
Toelichting: De Commissie heeft de cesuur tussen een verkennend onderzoek en een formeel onderzoek
niet waargenomen.
[n.a.v. pp. 85-86, paragraaf 2.7.1
'4.De onderzoekscie [sic] wijdt een ruime passage aan de wenselijkheid van een tweede statutaire
positie van de CFO. lk wijs erop dat zulks In de recentelijk goedgekeurde statuten inmiddels is
geschied.'
Toelichting: Deze wijziging is nog niet doorgevoerd.
'7. De cie [sic] zou nog een aanbeveling kunnen doen tav de bemensing van de RvT. De preoccupatie
met belangen in de traditionele bemensing van auteurs en uitgevers kun je ook in een
toezichthoudende constructie niet altijd gemakkelijk wegmasseren.'
Toelichtina: Dit maakt geen onderdeel uit van de onderzoeksopdracht von de Commissie.
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111111111111.1
[n.a.v. p. 79, paragraaf betreffende Directie en Bestuur en accountant]
<4. Interactie tussen voomoemden en de externe accountant. Directie en bestuur en de accountant.
Toen ik dat las was het mij niet meteen duidelijk of het de huidige of de vorige Directie betreft. ik doe
de suggestie er" Huidige Directie en bestuur etc"
Toelichting: De Commissie heeft hier de tekst van de onderzoeksopdracht gevolgd.
'In deze paragraaf wordt regelmatig gerefereert [sic] aan KPMG en "de accountant". Dat is een en
dezelfde entiteit maar dat kan voor verwarring zorgen. Bijv in de zin; De accountant heeft dezelfde dag
de voorzitter van het bestuur benaderd.....van de maatregelen en de acties die Buma/Stemra en KPMG
moesten nemen etc. Wellicht beter om beiden aan te duiden als KPMG of als accountant.'
Toelichting: Hoewel beide termen in elkaar kunnen overlopen, doelt de Commissie met 'KPMG' in de
eerste plaats op het accountantskantoor, en met 'accountant' op de persoon die de
accountantscontrole uitvoert namens dit kantoor. De Commissie acht dit onderscheid voldoende
helder.
'Bovenaan bij Directie en bestuur en de accountant, wellicht tussen haakjes toevoegen (KPMG)'
Toelichting: De Commissie heeft hier de tekst van de onderzoeksopdracht gevolgd.

OM=

Ialgemeen]
'Soms is het onduidelijk wie onder "CEO" wordt verstaan en wie onder "Directie" en of dat de "vorige"
of "huidige" is. Op andere pagina's wordt met directie (soms met hoofd- en soms met kleine letter)
zowel de statutaire als titulaire directeuren tezamen bedoeld, by paragraaf 5, eerste alinea over
ontstane onenigheid binnen de directie. Het onderscheid 'alleen statutair - statutair en
titulaire directieleden samen, is, zeker als een leek dit leest, in mijn ogen niet altijd helder en kan tot
feitelijk onjuiste interpretaties leiden.'
Toelichtina: In de ogen van de Commissie is dit voldoende helder.

[n.a.v. p. 78, paragraaf 2.3.]
'In paragraaf 3 wordt het functioneren van het bestuur genoemd. Omdat het rapport verschijnt na de
ALV van 22 mei jl. waarin de governance is gewijzigd, lijkt het mij juist, om feitelijke misverstanden te
voorkomen, daarvan ergens melding te maken, voor zover dat niet is gebeurd. immers: het bestuur nu
Is anders samengesteld dan het bestuur voor 22 mei jl., de situatie waarop het rapport is gebaseerd.'
Toelichting: De bedoelde governance wijziging is feitelijk nog niet doorgevoerd.

gpien.via zijn advocaat
[n.a.v. p. 75, alinea 'Na de benoeming van de huidige CEO...')
'Cliënt heeft direct na zijn aantreden diverse pogingen ondernomen om de samenwerking binnen de
directie op gang te brengen en te optimaliseren. Verwezen wordt bijvoorbeeld naar de inzet van
Ebbinge vanaf oktober 2016. Gedurende de eerste maanden was geen sprake van een verwijdering.
Die verwijdering is langzamerhand ontstaan doordat cliënt, ondanks herhaaldelijke vragen, niet dan
wel nauwelijks door zijn directie op enkele cruciale onderwerpen werd geïnformeerd, en nadat kwam
vast te staan dat (I) de CFO en General Counsel feiten en omstandigheden bewust voor hem verzwegen
hielden en (ii) de CFO met zijn kompanen de 'bitchlist' opstelde.'
Toelichtincu De Commissie heeft niet vast kunnen stellen dat de CFO en de General Counsel feiten en
omstandigheden bewust voor de CEO verzwegen hebben. Daartoe strekkend materiaal is de Commissie
niet aangereikt. Het is de Commissie niet bekend dat 'de CFO en zijn kompanen'een bitchlIst hebben
opgesteld.
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[n.a.v. p. 75, alinea 'De General Counsel is...]
'Van het beletten van de reintegratie [sic] is bovendien geen sprake. Daarbij geldt het volgende.
Verschillende omstandigheden, waarvoor de CFO en General Counsel de verantwoordelijkheid dragen,
leiden ertoe dat re-integratie binnen Buma/Stemra op dit moment, gelet op de verhoudingen,
onmogelijk is. Gedurende de eerste maanden van 2017, dat wil zeggen na de melding van de
klokkenluider en het instellen van het onderzoek, hebben zich verschillende incidenten voorgedaan.
Deze incidenten zijn vastgelegd op schrift. Cliënt illustreert dit aan de hand van enkele voorbeelden.'
Toelichting: De Commissie heeft het document waarin de incidenten op schrift gesteld zijn niet
aangereikt gekregen, noch is er in gesprekken melding van gemaakt.
'Cliënt ontdekte op 2 maart 2017 dat de CFO met enkele werknemers sinds 16 februari 2017 de
zogenaamde 'bitchlist' aan het opstellen was.'
Toelichtina: De Commissie is Wet op de hoogte gebracht van de ontdekking van de "bitchlist" of van de
inhoud van die lijst. Deze is niet in de bijlagen bij de reactie van
opgenomen.
'Vervolgens vond op 7 maart 2017 een gesprek plaats tussen de CFO, General Counsel en cliënt in het
[sic] gemaakte rapportage om de samenwerking binnen het
bijzijn vane.. over een door
directieteam te verbeteren. De houding, gedrag en communicatie van de CFO en General Counsel
meerdere
tijdens dit gesprek was ongepast, onbehoorlijk en onbeschoft. Dit ging zo ver dat ~
keren op het punt stond het gesprek te beëindigen en een week later de behoefte had per e-mail op
schrijft (bijlage 26):
het gesprek terug te blikken,
"Besteall
Nadat we vorige week met jou enen
sterk de behoefte erop terug te komen.

bij elkaar hebben gezeten, voelen wij toch nog

Hebben even getwijfeld maar wij zijn behoorlijk geschrokken van wat er zich aan tafel afspeelde
tussen jou en im&IIIIIen merken dat het effect heeft op onze samenwerking met jullie
als directieteam.
Wij waren vol goede moed om zoals afgesproken door het rapport te lopen. Met onze input,
zouden we de benodigde
ons eerdere gesprek over het rapport en de Input vanen
info hebben om jou te op basis van alle input een goed advies over herplaatsing te kunnen
geven. Al direct in het begin bemerkten wij een dusdanige spanning dat we niet eens tot de
inhoud konden komen. We hebben het ervaren als een niet constructieve, een zware en heel
vervelende meeting. We hebben beiden meerdere malen op het punt gestaan te meeting te
stoppen en weg te gaan. Niet alleen omdat het niet constructief was, we zijn ons inziens
nauwelijks aan de inhoud toegekomen doordat het continue over processen ging waar wij
buiten staan maar die zeer voelbaar enorm gespannen waren. Maar daarnaast ook doordat wij
zelf indirect door~enalialleen maar bekritiseerd werden op de procedure en indirect
ons beschuldigd voelden van niet integer gedrag (o.a. de totstandkoming van het rapport)
waarvan absoluut geen sprake is. Wij adviseren vele bedrijven in identieke processen en hebben
dit nog nooit meegemaakt. Wij zaten er in onze onafhankelijke rol in het belang van de
organisatie en voor de toekomst van Buma/Stemra (om de juiste mensen op de juiste plek te
kunnen benoemen), dat gevoel kregen wij van~enallerlijk
gezegd niet. Wij ervoeren
een bijna "vijandige" houding naar ons en zeker near jou.
We kennen jullie team goed, zeker na de 2-daagse sessie die we gehad hebben met jullie en
daarnaast komen we bij heel veel andere directieteams. Ook waar spanning is, dat is ons niet
een onbekend onderwerp, en ook niet iets dat wij mijden. Jullie hebben in ons bijzijn afspraken
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gemaakt hoe jullie met elkaar om zouden gaan, maar dat is verre van wat wij gezien hebben. In
alle eerlijkheid vragen wij ons af of dit een werkbare situatie is, voor ons niet in ieder geval,
maar het lijkt ons in het belang van Buma/Stemra zeker ook niet.
Gezien de nauwe samenwerking die we met jullie hebben, wilden we dit gevoel graag delen

111111
We werken met jou bijzonder constructief, hard en toegewijd als team aan de toekomst van
Buma/Stemra. Maar voor het vervolg zullen we ons samen moeten beraden in hoeverre het nog
zinvol is om met jullie als directieteam bij elkaar te komen. Laten we dit graag binnenkort
bespreken.
Hartelijke groet,

Mal 8,~
Toelichting: De Commissie heeft in haar rapport melding gemaakt van een verstoorde relatie en ziet
het bovenstaande als een bevestiging daarvan.
'Daarna hebben de CFO en General Counsel, op het moment dat BDO voor de eerste keer in het pand
van Buma/Stemra aanwezig was om gegevens te verkrijgen, geprobeerd een groot aantal documenten
te vernietigen. Cliënt heeft op 20 maart 2017 (kort na aanvang onderzoek) de secretaresses van de
CFO en General Counsel erop geattendeerd dat er plotseling op de werkkamers van de CFO en General
Counsel enkele papiercontainers stonden. Het ging om afgesloten containers waarvan de inhoud door
een gespecialiseerd bedrijf wordt vernietigd. Correspondentie tussen advocaten was noodzakelijk om
de CFO en General Counsel hun handelwijze te laten staken, opdat een compleet en volledig
onderzoek door BOO kon plaatsvinden. Verwezen wordt naar bijlage 27 en 28.'
Toelichtina: De Commissie heeft uit de bevindingen van BOO hierover niet vernomen. Indien er sprake
geweest is van het belemmeren van het onderzoek bevestigt dit de door de Commissie gesignaleerde
verstoorde verhoudingen,
'Per brief aan het bestuur van Buma/Stemra van 24 maart 2017 hebben de CFO en General Counsel
op 24 maart 2017 geprobeerd het onderzoek stop te laten zetten. Verwezen wordt naar bijlage 29. Zij
schreven onder andere dat zij het "van het grootste belang achten dat de opdracht aan de advocaat
en het onderzoeksbureau worden ingetrokken Volgens de CFO en General Counsel was bovendien
sprake van "verstoorde verhoudingen binnen het directieteam".
Nadat dit verzoek werd geweigerd, hebben de CFO en General Counsel de confrontatie met cliënt
gezocht. Dit uitte zich door scheldpartijen jegens cliënt en over cliënt tegen derden en het opsteken
van een middelvinger jegens cliënt (bijlage 30). Cliënt zag zich genoodzaakt de CFO en General Counsel
daarvoor op 10 april een officiële waarschuwing te geven (bijlage 31),
Tot slot vond op 12 juli 201.7 in het kader van de re-integratie een gesprek plaats tussen cliënt en de
CFO, in het bijzijn van de externe HR-consulenteal...0111. Gelet op voorgaande feiten en
omstandigheden heeft cliënt tijdens dit gesprek gesteld dat het op dat moment niet opportuun was
voor de CFO om binnen Buma/Stemra te re-integreren. Buma/Stemra stelde voor om de re-integratie
van de CFO buiten Buma/Stemra te laten plaatsvinden.
Gelet op voorgaande voorbeelden, was dat een niet onbegrijpelijk voorstel. Hierop ontstond een
situatie die door cliënt als dreigend en intimiderend is ervaren. Cliënt heeft dit gemeld aan de advocaat
van Buma/Stemra en de bedrijfsarts (verwezen wordt naar de e-mail van cliënt van 12 juli 2017, bijlage
32).

141

Op 18 en 19 september 2017 heeft Buma/Stemra tegenover de CFO het voornemen uitgesproken het
dienstverband te willen beëindigen. Aan de General Counsel is mediation voorgesteld. Verwezen
wordt naar bijlage 33 en 34.
Hoe ziet de Commissie, gelet op de feiten en omstandigheden, re-integratie van de CFO en General
Counsel binnen Buma/Stemra op dit moment dan voor zich?'
Toelichting: De Commissie stelt vast dat de weg naar re-integratie door de werkgever niet is geopend.
[n.a.v. p. 75, alinea `De feitelijke afwezigheid van de overige directieleden...]
'De Commissie baseert zich, niet zoals in haar taakomschrijving is opgenomen op bestaande feiten en
omstandigheden, maar op door hear, niet nader genoemde, interviews waarvan geen
gespreksverslagen zijn verstrekt. Deze gespreksverslagen zijn cliënte niet voorgelegd en dat
bemoeilijkt een inhoudelijke reactie.'
Toelichting: De gehoorden zijn, zoals bekend, ervan op de hoogte gebracht dat de verslagen slechts
aan hen en de Commissie ter kennis gebracht zullen worden.
'Ook vonden er voortdurende managementsessies plaats. Zelfs in slechte tijden met de CFO en Genera!
Counsel, het gesternte is hiervoor uiteengezet, heeft cliënt getracht het overleg te laten plaatsvinden.
Omdat mondelinge vergaderingen feitelijk onmogelijk werden gemaakt, is cliënt de laatste maand
voordat 11.1.11[sid en EMEMBEINIM
overgegaan op het beleggen van schriftelijke
vergaderingen. Momenteel is het zelfs zo dat er wekelijks directieoverleg plaatsvindt en maandelijks
businessreview meetings, zowel met de directie als met de controllers.'
Toelichting: Veel gehoorden meldden dat geplande bijeenkomsten niet doorgingen en er geen sprake
meer was von regulier overleg. Notulen van het management-en directieoverleg, waaruit het reguliere
karakter zou hebben kunnen blijken, zijn niet aangereikt.
[n.a.v. p. 76, alinea 'Overigens merkt de Commissie op,..']
`De Commissie doelt hier op haar stelling in het tweede concept-hoofdstuk dat sleutelfiguren binnen
de financiële en juridische functie Buma/Stemra zouden hebben verlaten. Naar de mening van cliënt
is dit te kort door de bocht.
De reden dat thans een de dienstdoende CFO als ad interim is aangesteld en niet in vaste dienst, is
gelegen in het feit dat de huidige CFO nog steeds in dienst is. De ad interim CFO Is een zeer ervaren
man die zijn sporen heeft verdiend in onder andere de entertainmentindustrie. De afdeling Finance is
na een lastige periode voor het eerst sinds het aantreden van cliënt volledig in control en maakt een
goede ontwikkeling door.
Het is juist dat er op de afdeling Finance een aantal functies is vervallen, dit is echter het gevolg van
de door het Bestuur gewenste herstructurering en kostenbesparing. Door het anders indelen van de
organisatie is een efficiencyslag behaald op management niveau. Echter, alle belangrijke posities zijn
bekleed door hoofdzakelijk personen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of
een externe die al lange tijd, nog voordat cliënt aantrad als CEO, aan Buma/Stemra is verbonden. De
feiten zijn dat de afdeling Finance van oudsher gemiddeld 17 FT E had en thans is dat 14,5 FT E,
waarvan 2 FTE rechtstreeks voortvloeit uit het wegvallen van de Manager Finance en de Manager
Audit.'
Toelichting: De Commissie ziet dat de financiële functie in opbouw is, maar stelt vast dat veel
deskundigheid van derden moet worden betrokken.
`Voor de afdeling juridische zaken geldt hetzelfde. Op deze afdeling is één tijdelijke
arbeidsovereenkomst niet verlengd en drie andere werknemers hebben verkozen Buma/Stemra te
verlaten, omdat zij binnen Buma/Stemra te weinig uitdaging vonden. De afdeling Is weer uitgebreid
met een extra legal counsel.'
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Toelichtina: Dit onderschrijft de stelling van de Commissie: vier medewerkers zijn vertrokken en er is
slechts een medewerker bijgekomen.
'in de tijd van de voorganger van cliënt,
is de afdeling Legal uitgebreid van 3,5 FT E
naar 7 FTE. Buma/Stemra werkt van oudsher niet met een dergelijk grote afdeling Legal.'
Toelichting: Dat Legal van oudsher klein was, wil niet zeggen dat dat zo moet blijven. Als er meer
contracten moeten warden afgesloten en als de complexiteit van de contracten toeneemt, is er meer
Juridische capaciteit nodig.
'Onder leiding van de General Counsel zijn in vier jaartijd acht extra juristen aangenomen. Vijf van hen
hebben Buma/Stemra in diezelfde periode weer verlaten.'
Toelichtina: Het kan zo zijn doter acht juristen zijn aangenomen, waarvan er vijf de BS hebben verlaten,
maar dat raakt niet aan de bevindingen van de Commissie.
'In het kader van de herstructurering heeft cliënt er, in nauw overleg met het Bestuur, de
ondernemingsraad en stakeholders in de organisatie, voor gekozen om terug te gaan naar een afdeling
met 3,5 FTE om zo stabiliteit en efficiency terug te brengen op de Legal afdeling en om flexibel in te
kunnen spelen op de steeds verder gaande specialistische vraag vanuit de markt.'
Toelichting: Gezien de specialistische vraag is de Commissie van oordeel dat er meer eigen specialisten
moeten zijn die de organisatie, en haar verleden en toekomst, goed kennen. Uiteraard zal er kennis
extern betrokken moeten worden, maar hiervoor is ten gevolge van de complexiteit intensieve
begeleiding van een eigen jurist nodig.
'Dat thans meer gebruik wordt gemaakt van externe expertise is feitelijk onjuist. Uit een analyse blijkt
juist dat er onder leiding van cliënt circa 15 fte minder wordt ingehuurd dan ten tijde van zijn
voorganger.'
Toelichting: Het is de Commissie onbekend waarop deze cijfers gebaseerd zijn en of deze op de afdeling
Legal betrekking hebben.
'Verwezen wordt naar onderstaande tabel.
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Overigens werd op de juridische afdeling reeds jaren veel werk uitbesteed, terwijl er zeven juristen in
vaste dienst waren. Voor deze juristen was daardoor feitelijk te weinig werk. De kennis van de
juridische situatie van Buma/Stemra was in de bestaande bezetting bovendien weliswaar van een
goed, maar een te algemeen niveau. Om die reden heeft cliënt ervoor gekozen om het beschikbare
budget op een andere wijze in te vullen, te weten: een solide basis van circa drie juristen ondersteund
met externe specialisten. Met name aan de gebruikerskant vindt Buma/Stemra grote en
gespecialiseerde partijen tegenover zich waardoor de inhuur van externen noodzakelijk is.'
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Toelichting: De Commissie is niet van oordeel dot er geen externe expertise ingehuurd moet worden,
maar stelt dot externe expertise niet goed km functioneren zonder goede aansturing van interne
expertise.
'Bovendien dienen eenmalige, specialistische trajecten zoals een herstructurering, herziening van de
topstructuur en een ander governance model te worden gedaan door specialisten. Dit zijn geen
alledaagse werkzaamheden die een organisatie zelf kan of moet willen verrichten.'
Toelichting: De opmerkingen van de Commissie zien niet op dergelijke trajecten. Uiteraard is hiervoor
externe expertise nodig.
[n.a.v. pp. 81-82, alinea's 'Het CvTA geeft aan...'en 'Naast de bewust dan wel onbewust gecreëerde...']
'Cliënt betreurt dat dit kennelijk zo door het CvTA wordt ervaren.
Op 30 december 2016 vond het eerste telefoongesprek plaats tussen Buma/Stemra en NautaDutilh.
Op 11 januari 2017 stond de eerste afspraak gepland. Pas op 31 januari 2017 werd de engagementletter ondertekend. Op 13 februari 2017 heeft het gesprek met de klokkenluider plaatsgevonden. Naar
de mening van cliënt is dit de enige juiste volgorde van handelen. De formele bestuursbesluiten
(waarbij het volledige bestuur was betrokken) zijn eerst op 8 en 16 mead 2017 genomen. Op 23 maart
2017 spreekt de voorzitter van het Bestuur vervolgens met het CvTA en op 30 maart 2017 wordt er
door NautaDutilh en BDO met KPMG gesproken. De rol van NautaDutilh was dan ook breed bekend
binnen de organisatie en naar de mening van cliënt ook bij het CvTA. Verwezen wordt ook naar de als
bijlage 37 overgelegde timeline.'
Toelichting: Bijlage 37 en bovenstaand overzicht toont aan dat rond drie maanden na de eerste melding
van de klokkenluider aan het CvTA bericht wordt.
'Daar komt bij dat cliënt vanaf het begin (en overigens nog steeds) streeft naar een directe
communicatielijn met het CvTA. Cliënt heeft daarom direct na zijn aantreden verzocht om op
regelmatige basis samen te komen voor overleg. Ten tijde van het onderzoek heeft cliënt voorgesteld
om op maandelijkse basis te overleggen met het CvTA. Deze sessies werden echter iedere keer op het
laatste moment door het CvTA afgezegd, soms zelfs één dag van tevoren. Verwezen wordt naar bijlage
38.Gelet hierop heeft cliënt uiteindelijk een update per e-mail gegeven, verwezen wordt naar bijlage
39.Cliënt wenst te benadrukken dat er door hem dan ook geen onduidelijkheid is gecreëerd.'
Toelichting: Uit bijlage 39 blijkt geen inhoudelijke update.
[n.a.v. p. 85, alinea 'De keuze voor een statutair bestuurder,..1
'Cliënt meent dat het op de weg van de Commissie ligt om een dergelijke vergaande constatering nader
te onderbouwen. De Commissie is in het bezit van ruim 100 presentaties die cliënt heeft gegeven aan
de diverse stakeholders. Cliënt meent dat zowel management, medewerkers, de ondernemingsraad
als het bestuur altijd tijdig en ruimschoots zijn geïnformeerd en vanaf het begin af aan zijn betrokken.'
Toelichtina: Veel gehoorden meldden onvoldoende geïnformeerd te zijn over de voorgenomen
veranderingen en voorts dat geplande bijeenkomsten niet doorgingen en er geert sprake meer was van
regulier overleg. Notulen van het management- en directie overleg, waaruit het reguliere karakter zou
hebben kunnen blijken, zijn niet aangereikt.
[n.a.v. p.85, alinea 'In de afgelopen twee jaar...')
'Uit haar concept-rapportage blijkt dat de Commissie zich baseert op 'de gesprekken'. Onduidelijk is
met wie en op welk moment deze gesprekken hebben plaatsgevonden. Met cliënt is hierover ook niet
gesproken.'
Toelichting: Zie hiervoor het overzicht van de personen met wie de Commissie heeft gesproken dat in
bijlage 3 bij het rapport is opgenomen. De Commissie herinnert eraan dat aan Buma/Stemra is
gevraagd een lijst te leveren met wie te spreken ware. De Commissie heeft de suggesties van
Buma/Stemra gevolgd.
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'Het is juist dat de relatie tussen cliënt en drie werknemers op de afdeling Finance en de General
Counsel inmiddels is verstoord. Met andere werknemers ervaart cliënt geen problemen (visa versa)
[sic]. Sterker nog, desgevraagd heeft de huidige CFO ad interim verklaard dat hij de conclusies van de
Commissie niet kan plaatsen en dat hij, vanuit zijn ervaring met diverse CEO's in andere interim
klussen, positief verrast was en de afgelopen zes maanden voortdurend door cliënt wordt uitgedaagd
om met argumenten en onderbouwing te komen.'
Toelichting: De Commissie twijfelt er niet aan dat er tussen de CEO en medewerkers een goede
verhouding kan bestaan, moor lam er niet aan voorbij gaan dat in meerdere gesprekken melding is
gemaakt van een angstcultuur.
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Reacties n.a.v. Hoofdstuk 3: De (on)kosten en declaraties, indiensttreding en aanstelling van de CEO

MOM
(n.a.v. p. 94, paragraaf 3.2.]
worden zeer persoonlijke zaken vermeld als het justitieel verleden [...].
'6. In de notities over
geef
de
onderzoekscie
[sic]
in
overweging deze onderdelen te leggen naast de privacy-wetgeving en
Ik
openbaarheid
justitiële gegevens. Het oordeel van de Landsadvocaat ware in te
de wetgeving inzake
winnen. Immers het rapport wordt openbaar. [...]'
Toelichting: Het goat om een expliciete vraag in de opdracht von de Commissie. Openbaarmaking is
niet aan de Commissie.

impoinvia zijn advocaat
[n.a.v. p. 92, alinea 'Vereniging Buma is voor de periode...']
'Dit is onjuist. Uit het contract met bijlagen, zie bijlage 42, en aanvullend schrijven van Hoffman blijkt
dat managementdagen en golfevenementen bij het bedrag van het membership zijn inbegrepen.
Hiervan wordt door Buma/Stemra veelvuldig gebruikgemaakt. Met regelmaat wordt er kosteloos
gebruikgemaakt van de vergaderzalen van The Dutch. Buma/Stemra organiseert van oudsher
bovendien jaarlijks golfdagen. De kosten van deze golfdagen bedroegen EUR 50.000 tot 60.000 per
jaar. Feitelijk gezien heeft het membership van Buma/Stemra bij The Dutch derhalve kosten bespaard,
nog daargelaten dat cliënt via het zakelijk netwerk van The Dutch in contact is gekomen met de huidige
CIO waardoor de kosten van een headhunter zijn bespaard.'
Toelichting: De Commissie begrijpt niet dat, indien genoemde kosten "inbegrepen" zijn, daar toch nog
facturen voor gezonden warden aan Buma/Stemra. Gesteld wordt dot Buma/Stemra jaarlijks
godagen organiseert. Dit lijkt onjuist. De Commissie is ervan op de hoogte gesteld dat dergelijke
dagen sedert 2011-2012 niet meer georganiseerd zijn, omdat ze als onvoldoende functioneel
beoordeeld werden voor het ontmoeten van relevante personen.
[n.a.v. p. 94, paragraaf 3.2.]
'Ook de relevantie van de periode voor in dienst treden van cliënt in 2007 ontgaat cliënt en ligt buiten
de reikwijdte van het onderzoek.'
Toelichting: De omstandigheden waaronder de CEO in dienst is getreden vormen een specifiek deel van
de onderzoeksopdracht van de Commissie.
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Reacties n.a.v. Hoofdstuk 4: De financiële functie van Buma Cultuur en de bestuurlijke
betrokkenheid van Buma/Stemra bij deze stichting

via zijn advocaat
[n.a.v. p. 99, alinea 'De financiële functie van de stichting Buma Cultuur,..']
'Deze conclusie van de Commissie is onjuist. De directeur van Buma Cultuur heeft namelijk tijdelijk de
functie van Manager Communicatie bij Buma/Stemra op zich genomen. Dat staat derhalve los van zijn
taak als directeur Buma Cultuur en ook los van de informatievoorziening met betrekking tot Buma
Cultuur. Het één heeft niets met het ander te maken. De directeur Buma Cultuur was zelden in
Hoofddorp, omdat Buma Cultuur destijds gevestigd was in Hilversum. De functie van de directeur van
Buma Cultuur bij Buma/Stemra staat dan ook los van de informatievoorziening. Sterker nog: deze
informatievoorziening is in die periode achteruit gegaan, omdat de toenmalige CEO van Buma/Stemra
niet langer aanschoof bij de bestuursvergaderingen van Buma Cultuur.'
Toefichtina: De Commissie noemt drie feiten waardoor de informatievoorziening geborgd was. In het
bovenstaande wordt gemeld dat voor één van die drie feiten geldt dat de dubbelfunctie van de
directeur van Buma Cultuur bij Buma/Stemra mogelijk niet geleid heeft tot het uitwisselen van
Informatie. De andere twee feiten warden niet bestreden. Derhalve ziet de Commissie onvoldoende
reden haar constatering ingrijpend te nuanceren.
(n.a.v. p. 101, alinea 'Naast het tekort van € 450.000...'l
[...] 'Cliënt heeft slechts aangegeven open te staan voor het naar voren halen van de kwartaalbetaling,
maar dit te willen voorleggen aan zijn Bestuur. Verwezen wordt naar de notulen van de
Commissievergadering en de bestuursvergadering, bijlage 43.'
Toelichtinq: Deze melding bevestigt de stelling van de Commissie.
'De conclusie van de Commissie dat het totaalbedrag van EUR 950.000 weliswaar omvangrijk was,
maar dat dit grotendeels te verklaren was door een gang van zaken die niet nieuw was, is onjuist. Zelfs
het bestuur van Buma Cultuur was niet op de hoogte van deze behoefte.'
Toelichtina: De Commissie spreekt niet over de behoefte, maar over de bestaande praktijk van
bevoorschotting.
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Overige reacties
via zijn advocaat
'De Commissie heeft in het kader van haar onderzoek een groot aantal documenten bij Buma/Stemra
en cliënt opgevraagd en ontvangen. Een nader feitenonderzoek vindt, aldus de Commissie in haar
opdrachtomschrijving, niet plaats. Het bevreemdt daarom dat de door de Commissie in de vier
concept-hoofdstukken aangevoerde omstandigheden (i) afwijken van de door Hoffmann, BDO en
NautaDutilh geschetste feiten en omstandigheden en (ii) op belangrijke onderdelen onjuist zijn.'
Toelichting: De Commissie heeft in wederhoor gevraagd aan betrokkenen te reageren op feitelijke
onjuistheden die hen betreffen. Het gaat hier om een opvatting en niet om de signalering von een
feitelijke onjuistheid betreffende de betrokkene. Overigens heeft de Commissie in het rapport gesteld
uit te gaan van de rapporten van Hoffmann en BOO en geen reden te hebben om te twijfelen aan de
feiten die in die rapporten zijn aangedragen.
'Bovendien lijkt de Commissie op verschillende momenten buiten de reikwijdte van het onderzoek te
treden. Zo geeft de Commissie een gedetailleerde beschrijving van kosten en facturen en toetst zij de
conclusies van het Hoffnnann-onderzoek. De reikwijdte is echter onderzoek te doen naar de kosten en
declaraties van cliënt en niet om een oordeel te geven over andere onderzoeken.'
Toelichtina: De Commissie heeft in wederhoor gevraagd aan betrokkenen te reageren op feitelijke
onjuistheden die hen betreffen. Het gaat hier om een opvatting en niet om de signalering van een
feitelijke onjuistheid. Onder punt 1 van de formulering van opdracht van 4 april 2018 wordt de
genoemde beperking van de reikwijdte van de opdracht niet gegeven.
'Cliënt vindt het in het belang van het onderzoek noodzakelijk dat de feiten en omstandigheden juist
worden weergegeven. In dat kader valt op dat een groot aantal van de door de Commissie
aangenomen feiten en omstandigheden in het kader van wederhoor niet met cliënt zijn besproken en
derhalve niet op juistheid zijn getoetst.'
Toelichtina: Hier wordt het proces van wederhoor beschreven dat door de Commissie wordt gevolgd,
'DE CONTEXT WAARIN DE GEBEURTENISSEN PLAATSVONDEN
Cliënt hoopt aan de hand van de twintig voorbeelden in het eerste deel van deze brief een aanzet te
hebben gegeven tot het herschrijven van het fundament onder de rapportages van de Commissie.
Cliënt herhaalt dat hij te allen tijde bereid is hieraan een verdere bijdrage te leveren.
Cliënt is op 1 juni 2016 aangesteld als CEO van Buma/Stemra. Bij zijn aantreden kreeg hij de opdracht
om Buma/Stemra gereed te maken voor de toekomst en de interne problematiek op te lossen.
Onderdelen van deze opdracht waren, onder andere:
•
het herstructureren van de organisatie;
•
het realiseren van een kostenbesparing;
•
het verbeteren van de IT-systemen.
Cliënt heeft de maanden juni, juli en augustus 2016 besteed aan uitgebreide documentstudies,
gesprekken met interne stakeholders (door middel van een uitgebreide zelfevaluatie en
personeelsvergaderingen op 29 juni en 29 augustus 2016) en gesprekken met externe stakeholders
(belanghebbenden en dienstverleners). Op deze wijze heeft cliënt een inschatting kunnen maken van
de belangrijkste verbeterpunten en behoeften voor de herstructurering van de organisatie.
Aan de hand van deze analyses is cliënt, in nauwe samenwerking met alle stakeholders binnen de
organisatie, gestart met het ontwerpen van een nieuwe structuur voor de organisatie. De gesprekken
met de directie in oktober 2016 onder leiding van ~maakten hier onderdeel van uit.

148

impheeft

op 18 december 2016 haar eindrapport opgeleverd (bijlage 44). Hieruit blijkt enerzijds
de tevredenheid van het personeel met het functioneren van cliënt en diens plannen ("Heeft ons heel
erg goed betrokken in strategic, hij is heel enthousiast en stimuleert", "Sinds in er is zie je positieve
grondhouding van het Bestuur", "Is toegankelijk, meer dan de vorige directeur") en anderzijds het
functioneren van de CFO en General Counsel ("Vliegt one kanten op en verliest overzicht",
le
c een chaoot", milken ik helemaal niet",
wordt bijna niet genoemd, niet
ik nooit",
positief over gesproken, lijkt bijna niet serieus te worden genomen").
Buma/Stemra kende al jaren grote problemen met haar IT -voorzieningen. Die situatie was dermate
slecht dat de toenmalige COO zich hardop afvroeg of zij wel kon aanblijven en dat distributies moesten
worden uitgesteld of worden opgeknipt in delen om te kunnen worden verwerkt. De gebrekkige CTvoorzieningen en problemen in internationale samenwerkingsverbanden (die leidden tot grote fouten
in copyrights en uitbetalingen) vergden het uiterste van het personeel. Ter illustratie wordt verwezen
naar bijlage 45 en 46.

Cliënt werd tevens geconfronteerd met een directieteam dat onder zijn voorganger alle ruimte had
gekregen en waarop nauwelijks controle bestond. Checks and balances ontbraken. Dit uitte zich onder
andere in het feit dat de CFO vliegtickets boekte voor zijn kinderen op kosten van Buma/Stemra, in het
bezit was van meerdere tankpassen op kosten van Buma/Stemra en declaraties indiende waarvan de
zakelijkheid niet kon worden vastgesteld (zoals diners met een werknemer van KPMG die daar niet
bleek te werken). De General Counsel bleek, deels op kosten van Buma/Stemra, op reis te gaan met
het hete gezin en tevens declaraties in te dienen waarvan de zakelijkheid niet kon worden vastgesteld.
Verwezen wordt naar de Hoffmann-rapportages, bijlage 47 en 48.
Cliënt wilde daarnaast de financiële kant van de organisatie beter begrijpen, transparanter maken en
beter onderbouwd zien en heeft daarover vanaf het begin van zijn dienstverband als CEO vragen
gesteld aan de CFO. Hij wilde dat alle posten in de jaarrekening goed zouden zijn onderbouwd en
gedocumenteerd. Die vragen werden onvoldoende concreet of onvolledig beantwoord. Steeds vaker
constateerde cliënt dat hij van bepaalde dingen niet op de hoogte was en ook niet op de hoogte werd
gebracht.
Begin december 2016 was de maat voor cliënt vol. Een half jaar na zijn aantreden was hij van sommige
dossiers nog altijd niet volledig op de hoogte door een gebrekkige informatievoorziening. Op 22
december 2016 heeft cliënt de CFO daarom gevraagd om voor het einde van de maand (december
2016) in een memorandum een concreet antwoord te geven op vier specifieke vragen.
Op 29 december 2016 meldde zich vervolgens de klokkenluider. Volgens de klokkenluider gebeurden
er op de Financeafdeling zaken die niet waren toegestaan en werden er bewust zaken voor cliënt
verzwegen. De klokkenluider had een maand daarvoor zijn baan opgezegd.
Zoals hiervoor aan de orde is gekomen is op een dergelijke melding de Meldingsregeling van
toepassing. Conform de Meldingsregeling zijn de afdeling internal audit en de vertrouwenspersoon
met het onderzoek naar de melding belast. Omdat de afdeling internal audit rapporteert aan de CFO
en de vertrouwenspersoon aan de General Counsel, en zo wel de CFO als de General Counsel door de
klokkenluider als betrokkene waren aangewezen, vroeg cliënt zich af of een dergelijk onderzoek in dit
specifieke geval wel met voldoende waarborgen (waaronder objectiviteit en onafhankelijkheid) zou
kunnen worden verricht.
Cliënt is daarover in gesprek gegaan met de voorzitter van het Bestuur,~5111.(feitelijk zijn
werkgever). iimmalina m contact op met een gerenommeerd advocatenkantoor. NautaDutilh
adviseerde vervolgens een onderzoek te laten instellen door BDO. Het Bestuur heeft uiteindelijk
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formeel op 8 maart 2017 een bestuursbesluit genomen om cliënt dit onderzoek te laten instellen (een
bestuursbesluit dat is bevestigd op 16 maart 2016).
Cliënt heeft de betrokkenen, waaronder de CFO en General Counsel, vooraf geinformeerd over de
stand van zaken. In dit gesprek heeft hij expliciet uitgesproken dat hij de situatie betreurde, maar dat
hij hoopte dat hierdoor onomstotelijk kwam vast te staan dat van enig onjuist gedrag van betrokkenen
geen sprake was en dat daarna gezamenlijk een frisse start zou kunnen worden gemaakt.
Dit gesprek is het begin geweest van de vijandigheden van de CFO en General Counsel richting cliënt,
terwijl cliënt de facto geen andere keuze had dan het besluit van het Bestuur op te volgen. Er lagen
nota bene twee bestuursbesluiten. Naar de mening van cliënt hebben de CFO en General Counsel met
hun gedrag en handelwijze de grens van het betamelijke hierna herhaaldelijk overtreden.
Zonder in herhaling te willen vallen, een korte opsomming van incidenten:
•
de CFO en General Counsel hebben per e-mail van 24 maart 2017 geprobeerd het
onderzoek van BDO te voorkomen;
•
de CFO en General Counsel hebben geprobeerd bewijsmateriaal te vernietigen door, op
het moment dat BDO het pand betrad en een aanvang wilde nemen met het onderzoek,
diverse documenten in afgesloten papiercontainers te gooien;
•
de CFO bleek met leden van de afdeling Finance een zogenaamde 'bitch-list' bij te
houden van declaraties van cliënt en hebben geprobeerd cliënt hiermee onder druk te
zetten en te chanteren. Eén werknemer is als gevolg hiervan op staande voet ontslagen;
tijdens een gesprek met
over de samenwerking binnen de directie hebben de
•
CFO en General Counsel zich verbaal en non-verbaal dusdanig misdragen dat Ebbinge
herhaaldelijk overwoog het gesprek te beëindigen en een week later per e-mail
terugkoppelden dat zij dit niet eerder hadden meegemaakt en zeer waren geschrokken
van de opstelling van de CFO en General Counsel;
•
in diverse gesprekken met andere werknemers van Buma/Stemra hebben de CFO en
General Counsel zich onheus jegens cliënt geuit;
•
in gesprekken met cliënt hebben de CFO en General Counsel zich in vergelijkbare
bewoordingen uitgelaten en heeft de CFO zelfs zijn middelvinger opgestoken naar de
Manager Communicatie met de mededeling dat deze bedoeld was voor cliënt. Voor
deze incidenten hebben de CFO en General Counsel een officiële waarschuwing
gekregen;
•
de CFO heeft cliënt in een gesprek over zijn re-integratie dreigende taal gesproken en
zowel verbaal als non-verbaal geïntimideerd;
•
Betrokkenen hebben de 'bitchlist' gelekt naar De Volkskrant en daarmee cliënt en
Buma/Stemra in diskrediet proberen te brengen.
Een onderbelicht aspect is de positie die aillialbekleedt. 111111111is naast CFO ook registeraccountant. Voor register-accountants gelden bijzondere beginselen. Deze beginselen zijn opgenomen
in artikel 2 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en luiden als volgt:
professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid & zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid
(VGBA). In de verordening is bovendien opgenomen dat "indien de accountant betrokken is bij of in
verband wordt gebracht met niet-integer handelen van anderen, neemt hij een maatregelgericht op
het beëindigen van dit handelen" (Art. 2 VGBA).
"opzettelijk heeft gehandeld, waarbij misleiding is gebruikt om
Cliënt vindt de discussie of
een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen" (zakelijk weergegeven; heeft gefraudeerd) of een
"fout" heeft gemaakt door het resultaat op een incorrecte wijze te bepalen of de rubricering en/of de
presentatie niet in orde was en/of de toelichtingen op een aantal posten onjuist is, academisch. Net
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zo goed als de discussie of er sprake is van een materieel belang. Naar de mening van cliënt houdt een
getrouwe weergave in dat de informatie juist en volledig dient te zijn. Hierover kan geen
meningsverschil zijn.
De vraag of de ontoelaatbare handelwijze van de CFO 'materiële' gevolgen heeft gehad is irrelevant.
Dat dit (mogelijk) in onderhavig geval niet zo is, is een geluk bij een ongeluk. Die inschatting kan
bovendien niet vooraf, op het moment dat het onderzoek door het bestuur werd ingesteld, worden
gemaakt. De uitkomst van een onderzoek bepaalt echter niet of het onderzoek terecht (of niet) is
ingesteld.
Een accountant dient zich verre te houden van gedrag dat het accountantsberoep in een negatief
daglicht kan brengen. Cliënt verwacht van zijn CFO en Manager Finance, beiden register-accountant,
dat zij eerlijk en oprecht optreden" (art. 6 VGBA). Ook hier geldt weer dat wanneer de accountant
vermoedt (art. 8 VGBA), of weet (art. 7 VGBA) dat de onderneming niet integer te werk gaat, hij
hiertegen dient op te treden. Een accountant moet bovendien altijd accuraat en grondig te werk gaan
en binnen een redelijke termijn zijn werkzaamheden uit te voeren. Een accountant mag zich bij het
uitvoeren van zijn werkzaamheden door niets of niemand laten beïnvloeden.
Tot slot het vertrouwelijkheidsbeginsel. Dit beginsel verplicht de accountant vertrouwelijke informatie
geheim te houden, Om met het laatste te beginnen; ~la
enlavaren medeauteurs van de
'bitch-list'. Hoe zich dit tot zijn geheimhouding verhoudt, is onduidelijk.
Hoe de overige beginselen zich verhouden tot de gedragingen varallaile zoals verwoord in het
rapport van BDO, is naar de mening van cliënt wel duidelijk. ~le
heeft deze beginselen
consequent geschonden. Telkenmale merkt BDO op dat geen adequate onderbouwing in de financiële
administratie voor de boekingen naar voren zijn gekomen of dat niet kan worden vastgesteld of de
verwoorde kosten zien op een bepaald boekjaar. Ter adstructie wordt bovendien verwezen naar het
verslag van BDO randnummer 305 tot en met 318 waarin minutieus uit de doeken wordt gedaan hoe
en op welke wijze budgetten werden
met facturen werd gerommeld (op instructie var..=
benut. Na instelling van het BDO-onderzoek werd vervolgens nog snel, aldus cliënt, een
correctieboeking gemaakt om de onregelmatigheden te maskeren. De door BDO geschetste gang van
zaken afdoen met het begrip 'materialiteit'is volgens cliënt een brug te ver.
Voor wat betreft de inschakeling van BDO wordt voorts nog opgemerkt dat KPMG het onderzoek niet
mag doen, en dat de band tussen KPMG en de CFO innig te noemen was. Het is een feit dat KPMG al
heel lang de boeken controleert en dat dit ten koste gaat van de onafhankelijkheid, met verschillende
mogelijke gevaren als gevolg.
Al met al waren de omstandigheden waarin cliënt gedurende zijn eerste jaar terecht kwam verre van
optimaal en is cliënt bij het uitvoeren van zijn opdracht om veranderingen aan te brengen en het
simpelweg nemen van zijn verantwoordelijkheid als statutair directeur op grote tegenstand gestuit.
Het functioneren van cliënt is sinds zijn aantreden jaarlijks geëvalueerd door het Bestuur en door de
ondernemingsraad. Deze beoordeling is tot op heden positief geweest, verwezen wordt ter illustratie
naar bijlage 49. Onder andere werd geoordeeld:
'voegt toe datqua persoonlijkheid power en energie uitstraalt. Hij door zijn openheid
en goede communicatie het afgelopen jaar een indrukwekkende prestatie heeft geleverd.
Ten aanzien van de samenwerking valt te lezen:
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"I-let bestuur heeft vastgesteld dat de goede samenwerking tussen bestuur, directie en OR,
heeft geleld tot een gezamenlijk resultaat. Dit is een gelukwens waard voor alle betrokkenen,
Bovendien is cliënt er in geslaagd de kosten (aanzienlijk) te reduceren en de omzet tegelijkertijd te
verhogen. De omzet van Buma/Stemra is zelfs nog nooit zo hoog geweest. De onderneming is verhuisd
naar een andere locatie, tijd- en plaatsonafhankelijk werken is geïmplementeerd, een nieuw
governance model is Ingevoerd en de IT problemen zijn omkaderd en voor een groot deel opgelost en
wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig systeem.'
Toellchtina: In de paragraaf onder de kop "DE CONTEXT WAARIN DE GEBEURTENISSEN
PLAATSVONDEN" worden geen teksten uit het rapport aangewezen waarin feitelijke onjuistheden
zouden staan. De Commissie ziet in het betoog dan ook geen reden om tot aanpassing te komen.
'AFRONDING
Namens cliënt verzoeken wij de Commissie de door haar gevoerde 'gesprekken'met betrokkenen te
toetsen aan het feitencomplex en ervoor zorg te dragen dat (alsnog), ook ten aanzien van die
gesprekken, hoor en wederhoor plaatsvindt.'
Toelichtina: Het is onjuist te stellen dat er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgehad. De
(rechts)personen met wie de Commissie heeft gesproken hebben de gelegenheid gehad om feitelijke
onjuistheden in het verslag van hun gesprek aan te geven en de Commissie heeft van de commentaren
kennis genomen. Voorts is de concepttekst van de hen betreffende passages in het rapport aan hen
voorgelegd en hebben zij daarop kunnen reageren. De Commissie heeft die reacties verwerkt in het
definitieve rapport of terzijde gelegd indien niet tot wijziging is over gegaan. in de onderhavige bijlage
van dit rapport is de toelichting van de Commissie in die gevallen opgenomen.
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Reacties n.a.v. het definitieve conceptrapport d.d. 27 juni 2018

De Raad van Toezicht van Buma/Stemra
'De Raad van Toezicht van Buma Stemra heeft de onderneming opdracht gegeven het rapport te
controleren op feitelijke onjuistheden en of bedrijfsgeheimen de onderneming betreffende.
De onderstaande feitelijke onjuistheid brengt de RvT onder uw aandacht:
Op pagina 11 van het concept rapport staat:
"Verder heeft Accenture nog een factuur gezonden - eveneens - voor diensten die nog niet waren
geleverd. In dit geval gaat het om uitvoering van de overeenkomst tussen Accenture en
Buma/Stemra en is geen sprake van uitlokking."
Dit is onjuist. De gang van zaken met betrekking tot de bewuste factuur wordt toegelicht op pagina
40 van het concept-rapport. Het gaat om een factuur ten bedrage van EUR 259.399 van Accenture.
De overeenkomst met Accenture van 19 juni 2015 geeft Accenture o.i. geen recht om
vooruitbetaling van deze factuur te verlangen (wel van andere, specifiek benoemde facturen) en
er is daarom geen sprake van "uitvoering van een overeenkomst". Accenture heeft ook niet het
initiatief genomen tot het sturen van deze factuur, zoals bij de vooruitbetalingen onder de
overeenkomst van 19 Juni 2016. Het initiatief ging uit van Buma/Stemra: bij e-mail van 5 december
2016 is namens Buma/Stemra om de factuur gevraagd.
BDO constateerde (BDO-rapport, par. 315):
"De kosten van 2016 zijn, op basis van het voorstaande, voor € 259,399 te hoog verantwoord."
Dat wijst erop dat de kosten in 2016 zijn genomen en dat het factuurbedrag niet werd geactiveerd,
zoals bij een vooruitbetaling geboden zou zijn. Er is pas later een correctieboeking gemaakt (BOORapport, par. 316),
De RvT verzoekt de Commissie dit te wijzigen.'
Toelichtina: De Commissie baseert zich op de bevindingen die BOO aangeeft en de documenten die
Buma/Stemra aanvullend heeft verstrekt. De Raad van Toezicht meldt dat BOO in de aan hen
aangereikte boekhouding aantreft dat de betaling aan Accenture inzake de inzet van 10 extra fte
voor de BPO-werkzaamheden ten onrechte op 2016 drukt. Dit is de Commissie met de Raad van
Toezicht eens, BDO geeft echter ook aan dat dit is gecorrigeerd en dat de kosten op 2017 zijn
verantwoord, Dit betekent dat de betaling In 2016 ultimo 2016 als vooruitbetaalde post In de
jaarrekening 2016 moet zijn verantwoord. De Road van Toezicht meldt terecht dat bij
vooruitbetaling een activering van het factuurbedrag geboden zou zijn. De Commissie is het met de
Raad van Toezicht eens. indien in de jaarrekening 2016 deze activering niet is verantwoord, zou dit
moeten zijn aangegeven door Buma/Stemra in de bevestigingsbrief 14 de jaarrekening en zou
KPIVIG deze post als niet gecorrigeerd controleverschil in het accountantsverslag hebben gemeld.
Buma/Stemra noch KPMG heeft deze post gemeld. Daarenboven is in de presentatie die
Buma/Stemra ten behoeve van het CvTA heeft verzorgd op 23 oktober 2017 niet aangegeven dat
deze post deel uitmaakte van de financiële aanpassingen op het concept jaarverslag 2016 van 21
maart 2017. De Commissie stelt hierdoor vast dat de vooruitbetaling voor BPO-werkzaamheden
juist is verantwoord in de jaarrekening 2016. De Commissie is het niet met de Raad van Toezicht
eens dat de vooruitbetaling geen deel uitmaakt van de afspraken die met Accenture B. V., per brief
vastgelegd op 19 juni 2015, zijn gemaakt. In deze brief wordt aangegeven dat ‘Facturatie en
betalingsafspraken worden aangepast voor de werkstromen NL Service Management, Tooling &
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Co-Sourcing, BP° Service Delivery India en All IT onshore inclusief de additionele contracten zoals
gespecificeerd op de jaarfactuur, met als startpunt de jaarfactuur 201.5.' Indien naast deze
overeenkomst nadere afspraken zijn gemaakt waarbij vooruitbetaling op BPO Service Delivery India
wordt uitgesloten, verzoekt de Commissie deze te overleggen.

Het CvTA
'4. Kosten van bijzondere onderzoeken en adviezen uitgevoerd in oodracht van de CEO en/of het
bestuur
Het College constateert op basis van uw onderzoeksbevindingen dat de CEO en het bestuur de
laatste jaren een groot aantal opdrachten hebben verstrekt aan externe partijen voor het uitvoeren
van onderzoek en advisering, zowel ten aanzien van de (financiële) organisatie, de besturing en
governance, de organisatieontwikkeling, de IT-organisatie, de juridische en financiële functie, de
financiële verantwoording alsmede onderzoeken naar het functioneren van personen en
advisering ten behoeve van het persoonlijk functioneren. Het College geeft de
Onderzoekscommissie in overweging bij de vaststelling van het definitieve rapport, voor zover
mogelijk een berekening of een inschatting te maken van de kosten die met deze bijzondere
onderzoeken en adviezen door externe partijen in opdracht van de CEO en/of het bestuur zijn
gemaakt. In dat kader willen wij onder meer wijzen op de informatie die door de toenmalige
interim-CFO is gepresenteerd tijdens de ALV van Buma Stemra op 30 oktober 2017.'
Toelichtina: Tot de vier onderzoeksvragen die de Commissie zijn mee gegeven behoorde niet de
vraag naar de ontwikkeling van de kosten van de inzet van externe partijen. De Commissie heeft
dan ook geen informatie verzameld die de beantwoording van de vraag mogelijk zou maken.
Daarbij komt dat de Jaarrekening 2017 nog niet is vastgesteld. De Commissie kan dan ook niet tot
een passend antwoord komen op dit verzoek.

~Ili

via zijn advocaat
'Cliënt heeft op 20 juni 2018 een reactie gegeven op de eerste concept rapportage. In deze reactie
wijst cliënt op een aantal feitelijke onjuistheden en geeft hij daarvan (niet limitatief) twintig
voorbeelden. Deze voorbeelden zijn onderbouwd met circa 600 pagina's aan bijlagen.
In het belang van het onderzoek en Buma/Stemra heeft cliënt herhaaldelijk en nadrukkelijk
aangeboden om een tweede keer met u in gesprek te gaan, zodat de rapportage voor
Buma/Stemra en het CvTA feitelijk juist en daardoor bruikbaar zou zijn. Hoewel de Commissie
andere personen in het kader van het onderzoek twee keer heeft geïnterviewd, bent u op de
uitnodiging van cliënt niet ingegaan.'
Toelichting: Het is onjuist dot de Commissie 'andere personen b..] twee keer heeft geïnterviewd'.
Bij één persoon is kort na aanvang van het eerste interview het gesprek afgebroken omdat
betrokkene zich weinig meer kon herinneren. Er is vervolgens een nieuwe afspraak met betrokkene
gemaakt. Met een andere geinterviewde is nader contact geweest teneinde enkele documenten te
overreiken. Overigens heeft de Commissie twee gesprekken gevoerd met de CEO, een bij aanvang
van het onderzoek en een in het kader van de serie interviews.
'LI hebt bovendien geen aanvullend onderzoek gedaan of cliënt formeel in de gelegenheid gesteld
om op de verwerking van zijn opmerkingen te reageren.'
Toelichting: Die mogelijkheid heeft geen der geïnterviewden gehad en die was ook vooraf niet
overeen gekomen.
'Cliënt meent dat de Commissie hierdoor het fundamentele rechtsbeginsel van hoor en wederhoor
schendt en haar conclusies en aanbevelingen baseert op een (deels) onjuist feitencomplex.
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Bovendien laat de Commissie zich bijstaan door een registeraccountant die in strijd handelt met
NBA-handreiking 1112 van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

(NBA).'
Toelichting: Zonder nadere duiding van de strijd met handreiking 1112 moet de Commissie de
constatering terzijde leggen. De Commissie heeft de betrokken registeraccountant slechts ingezet
als financieel deskundige.
'De tweede concept rapportage is naar de mening van cliënt wederom gebaseerd op een aantal
onjuiste aannames. De rapportage zal daardoor voor Buma/Stemra en het CvTA niet (goed)
bruikbaar zijn. Zoals de Commissie in haar concept rapportage erkent, ligt de organisatie al
jarenlang onder een vergrootglas van zowel het CvTA als de media. Het onderzoek van de
Commissie zou daarom met uiterste zorgvuldigheid dienen te worden verricht en vastgelegd.
Daarvan is naar de mening van cliënt op dit moment geen sprake. Dit geldt temeer numb
één van de twee leden van de Commissie, sinds 2 juni 2018 met geringe bepakking een
fietstocht van drie maanden maakt van Noorwegen naar Malta (bijlage 50). De omvang van de
Commissie is daardoor gehalveerd.'
Toelichting: Juist is dat 1111111111.1een fietstocht maakt. Onjuist is dat de Commissie is
gehalveerd.
werkt volop mee, zij het dat zijn inbreng digitaal mogelijk gemaakt
wordt.

min

0~

11111.111.11is niet betrokken geweest bij de fase van hoor en wederhoor en de verwerking
daarvan in de tweede rapportage,'
is voluit betrokken geweest in de fase van hoor en
Toelichting: Dat is onjuist.
wederhoor en zal dat zijn tot het werk van de Commissie een einde neemt.

ammo

'Ook bij het opstellen van de definitieve rapportage van de Commissie zal
geen rol
van betekenis (kunnen) spelen.'
Toelichting: Dat is onjuist.
heeft voluit betrokkenheid gehad bij de opstelling van
de definitieve rapportage.

111.11imi

'Voorts is de rol van de door de Commissie ingeschakelde registeraccount,
bijzonder en relevant. Onbekend is wat de exacte betrokkenheid (zowel naar aard als omvang) van
bij het opstellen van de concept rapportages is geweest.'
Toelichting: Artikel 5.2. van het instellingsbesluit bepaalt dat de Commissie 'rich door andere
personen kan doen bijstaan'. Niet bepaald wordt dat gemeld zou moeten worden wat de 'exacte
betrokkenheid'van deze personen is. De inzet van betrokkene is overigens de CEO bij aanvang van
het onderzoek gemeld. Indien melding van de exacte betrokkenheid gewenst geweest zou zijn, zou
het voor de hond gelegen hebben dit bij de instelling van de Commissie te vergen. Alle
werkzaamheden van betrokkene hebben plaats gehad onder de verantwoordelijkheid van de
Commissie. Betrokkene heeft niet zelfstandig en op eigen initiatief gehandeld. Betrokkene is op
geen enkele wijze ingezet om de persoonsgerlchte activiteiten te onderzoeken.
niet ligt op het gebied van financiële
'Dit geldt temeer nu de expertise van u en
verslaglegging.'
Toelichting: Dit is onjuist. De leden van de Commissie zijn vertrouwd met financiële vastlegging.
bij in ieder geval zes interviews met Key-functionarissen aanwezig
'Cliënt weet dat
is geweest en in een aantal gesprekken een leidende/sturende rol heeft ingenomen. De
deze gesprekken is door verschillende personen bovendien als
vraagstelling vanal~in
"suggestief" en "tendentieus'beschouwd.'
Toelichting: Alle interviews zijn gevoerd aan de hand van een door de Commissie vastgesteld
interviewscript. Ook betrokkene heeft dit script gevolgd.
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heeft daarnaast van de Commissie de opdracht gekregen de derde
onderzoeksvraag, over de declaraties van cliënt, voor zijn rekening te nemen.'
Toelichting: De derde onderzoeksvraag wordt geheel onder verantwoordelijkheid van de
Commissie beantwoord. Betrokkene heeft slechts het fiscale aspect van de vaste
onkostenvergoeding en de werkkostenregeling onderzocht. Herhaald zij dat het onderzoek niet
onder verantwoordelijkheid van betrokkene is verricht, noch het proces, noch het rapport, noch de
verantwoording (hoor en wederhoor) richting geinterviewden en anderen. Alles is onder de
verantwoordelijkheid van de Commissie verricht en de Commissie is niet gebonden is aan
voorschriften waaraan een onderzoek door een accountant gebonden zou zijn. Artikel5.1. van het
instellingsbesluit luidt: 'De Onderzoekscommissie stelt haar eigen werkwijze vast en bepaalt de
inhoud van haar werkzaamheden. Zij is ter zake geen verantwoording verschuldigd aan het CvTA
of aan Buma/Stemra.' Op basis hiervan kan de Commissie de opmerkingen van de CEO over
ingezette deskundigen niet begrijpen.

'Hierdoor heeft de Commissie opdracht gegeven tot een persoonsgericht onderzoek', wat zij op
pagina 36 van haar tweede concept rapportage ook onderstreept.'
Toelichting: De opdracht van de Commissie bepaalt dat geen persoonsgericht onderzoek gedaan
zal warden, behalve betreffende de declaraties van voormalige directieleden. De Commissie heeft
afgezien von het uitvoeren van een persoonsgericht onderzoek, daar de declaraties van de
betreffende directieleden reeds onderzocht waren door de firma Hoffmann. De door de Commissie
ingezette deskundige heeft hierbij geen rol gespeeld.

0.11.111.bij

de uitvoering van de opdracht van de Commissie zich
'Dit betekent dat
rekenschap dient te geven van de handreikingen van NBA, waaronder:
-het vermijden van vooringenomenheid;
-het toepassen van hoor en wederhoor;
-het voorleggen van kritische bevindingen en conclusies;
-het geven van voldoende reactietijd;
-het juist verwerken van commentaar; en
-zich beperken tot een objectieve weergave van zijn bevindingen.
Deze en andere handreikingen van NBA zijn door 111~(en
de Commissie) op
verschillende onderdelen naar de mening van cliënt niet nageleefd. Van belang is allereerst data,
allninals
enige de declaraties van cliënt heeft ingezien. Andere leden van de Commissie zijn
daarbij niet aanwezig geweest. De Commissie baseert zich derhalve op de onderzoeksresultaten
van
Toelichting: De Commissie baseert zich in het rapport, zoals gemeld is, op het onderzoek dat
gedaan is naar de declaraties van de CEO door de firma Hoffmann en niet op andere
waarnemingen. Wel attendeert de Commissie op de samenloop van onbelaste vaste vergoedingen,
declaraties, werkkostenregeling en arbeidsinkomen en heeft in dit verband acht geslagen op
onderbouwing van de vaste onkosten vergoeding.

~um

was bij het interview van de Commissie met cliënt niet aanwezig en de declaraties
van cliënt cq. de derde onderzoeksvraag zijn, op de aanschaf van computers na, tijdens het
interview geen onderwerp van gesprek geweest. Verwezen wordt naar het gespreksverslag.'

3 Definitie van een persoonsgericht onderzoek volgens NBA-handreiking 1112: "de aan een accountant verleende
opdracht waarvan het object bestaat uit het functioneren, handelen of nalaten van handelen van een (rechts)persoon,
voor de uitvoering waarvan werkzaamheden met een verifiërend karakter worden verricht, onder andere bestaande uit
het verzamelen en analyseren van al dan niet financiële gegevens en het rapporteren van de uitkomsten."
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Toelichtina: De bevindingen van de Commissie inzake de declaraties van de CEO zijn niet louter
gebaseerd op het gespreksverslag. Het is juist dat betrokken deskundige bij dit aspect van het
onderzoek geen rol speelde.
cliënt in de gelegenheid moeten stellen te reageren op de vragen,
fill~had
bevindingen en kritiekpunten die bij hem leefden, alvorens hij rapport uitbracht aan de Commissie.
feitelijk de bewijslast omgedraaid en cliënt
Door deze manier van handelen heeft
in een positie gedrongen waarin hij de bevindingen achteraf moet proberen te ontzenuwen, terwijl
cliënt voor al zijn declaraties toestemming had van de bestuursvoorzitter.'
Toelichtina: De financieel deskundige heeft niet zelfstandig gehandeld. De Commissie heeft in het
rapport melding gemaakt von de toestemming van de bestuursvoorzitter met betrekking tot de
declaraties van de CEO.
'Het toepassen van hoor en wederhoor is een zelfstandige verplichting van de accountant. Het
nalaten daarvan getuigt van vooringenomenheid en is een schending van hoor en wederhoor.
Deze handelwijze is kiachtwaardig, ter illustratie wordt verwezen naar diverse uitspraken van de
accountantscommissie.41
Toelichting: De verwijzing naar de handreiking 1112 van de NBA is niet van toepassing,
`Cliënt heeft uitsluitend mogen reageren op uitingen van feitelijke aard en niet op de opvattingen
van de Commissie. Waar cliënt dit toch deed werden deze uitingen door de Commissie naast zich
neergelegd.'
Toelichting: Artikel 1.2. van het instellingsbesluit bepaalt dat de Commissie 'onafhankelijk`
onderzoek verricht. Artikel 5.1. bepaalt dat de Commissie haar eigen werkwijze vast stelt De
Commissie heeft gevraagd om opmerkingen met betrekking tot Wezenlijke bevindingen'bij de
aanreiking van de hoofdstukken die gehoorde personen betroffen Daar waar de Commissie dat
passend oordeelde, is met deze opmerkingen rekening gehouden.
'De concept rapportage leunt bovendien zwaar op de door de Commissie gehouden interviews,
zonder dat kenbaar is op welke wijze de Commissie heeft bepaald hoe en wanneer zij aan deze
interviews waarde toekent, of interviews elkaar tegenspreken, enzovoorts. Dat maakt de
bevindingen van de Commissie feitelijk voor cliënte niet verifieerbaar.'
Toelichting: Artikel 5.1 bepaalt dat de Commissie geen verantwoording verschuldigd is aan het
CvTA of aan Buma/Stemra. De Commissie is dat evenmin aan cliënt. Client is betrokken geweest bij
de formulering van de opdracht. Indien hij deze verantwoording gewenst had, had hij dat bij de
opstelling van de opdracht in kunnen brengen. Hij deed dat niet.
'De Commissie gaat op veel punten nog altijd uit van een onjuist feitencomplex en haar
bevindingen zijn (mede daardoor) naar de mening van cliënt op een aantal punten niet (goed)
onderbouwd. Cliënt zal hiervan in het navolgende opnieuw enkele voorbeelden geven. Nog steeds
kent de Commissie (kennelijk) veel gewicht toe aan de door haar gehouden interviews, zonder dat
zij de inhoud daarvan openbaar maakt én heeft getoetst op juistheid.'
Toelichting: Met de opdrachtgever, met cliënt en met alle geïnterviewden is overeen gekomen dat
de inhoud van de interviews niet openbaar gemaakt zullen worden. Het is niet goed te begrijpen
dat cliënt daarom nu vraagt. De geïnterviewden zijn in de gelegenheid gesteld om reactie te geven
op het verslag dat van het gesprek is gemaakt. De Commissie heeft kennis genomen van deze
reacties.
'Van de 34 door de Commissie geïnterviewde personen hebben er zeven tijdens de
herstructurering de organisatie verlaten en zijn er twee nagenoeg op non-actief gesteld.
4

AWB 08/605, AWB 12/1109, AWB 12/1110, AWB 10/843, AWB 12/604, AWB 12/653, AWB 12/610, AWB 09/742A.
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Vanzelfsprekend zijn deze werknemers ontevreden over de koers die cliënt in het belang van
Buma/Stemra vaart. Juist deze omstandigheid zou aanleiding moet zijn voor nader onderzoek naar
feiten en omstandigheden en een nadere toetsing van de uitkomst van de interviews.'
Toelichting: De Commissie heeft rekening gehouden met de sentimenten die bij geïnterviewden
leefden als gevolg von het feit dat ze op eigen initiatief of anderszins Buma/Stemra hebben
verlaten. Dat geldt ook voor de gevoelens die door de zittende medewerkers naar voren zijn
gebracht,
'Voorbeeld 1
De Commissie stelt dat cliënt vanaf augustus 2016 zou hebben aangekoerst op de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst van de CFO en General Counsel. Een "dragende" overweging, die ook bij
de Commissie meeweegt in haar overtuiging dat te snel naar het "wapen" van het
persoonsgerichte onderzoek is gegrepen. De Commissie houdt vast aan haar standpunt (pagina 37
van het tweede concept rapportage).
De Commissie onderbouwde dit standpunt in haar eerste concept rapportage aan de hand van
twee "feiten", namelijk (i) dat cliënt in augustus 2016 berekeningen zou hebben laten maken van
de kosten bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de CFO en General Counsel en (ii)
dat cliënt
in oktober 2016 opdracht zou hebben gegeven een vervanger voor de CFO te
vinden. Beide "feiten" werden (en worden) niet door schriftelijke stukken onderbouwd. De
Commissie baseert zich kennelijk op niet na der geduide interviews.
Bij brief van 20 juni 2018 heeft cliënt stukken overgelegd waaruit blijkt data= pas in februari
2017 van cliënt opdracht had gehad om op ad interim basis een medewerker te vinden voor de
afdeling Finance ter vervanging van all~en
(eventueel) tijdelijk van de CFO indien diens
De CFO was zelfs betrokken bij dit proces. Ook verklaart
zelf dat zij niet eerder is ingeschakeld. Meer bewijs kan cliënt niet aandragen.'
Toelichting: Op basis van de melding van allinheeft de Commissie deze passage uit het
conceptrapport verwijderd.
'Blijkbaar waren de door cliënt overgelegde stukken overtuigend genoeg en heeft de Commissie
deze onderbouwing, zonder nadere toelichting, uit de concept rapportage geschrapt. De
Commissie handhaaft desalniettemin haar opvatting, terwijl de "bewijsvoering" nog slechts steunt
op één "feit". Een "feit" dat blijkbaar is gedestilleerd uit interviews die de Commissie heeft
gehouden en op welke gespreksverslagen cliënt niet heeft kunnen reageren. Gezien het
vorenstaande had de Commissie, zeker gelet op de vergaande suggestle die zij doet, wederom
nader onderzoek moeten doen.'
Toelichting: De Commissie heeft dit niet alleen Lilt interviews vernomen, maar ook uit de lijst die
client in de bijlage van zijn brief von 20 juni]!. heeft opgenomen.
'Cliënt heeft al in de brief van 20 juni 2018 uiteengezet dat hij, in het kadervan de herstructurering,
op basis van een fictief personeelsbestand berekeningen heeft laten maken van de vergoedingen
bij beëindiging zodat een reorganisatiebudget zou kunnen worden vastgesteld.'
Toelichtinq: De Commissie heeft niet het beeld gekregen van een 'fictief' overzicht, aangezien de
CFO en de General Counsel met hun nomen opgenomen zijn in de lijst. De Commissie begrijpt niet
hoe no reorganisatie deze functies zouden kunnen komen te vervallen.
'Dat sprake is van een fictieve situatie blijkt uit het feit dat sommige werknemers, met een voor
Buma/Stemra veel voorkomende leeftijd en/of lengte van het dienstverband, meerdere keren in
het overzicht staan. Zo staat 11111.drie keer op het overzicht en
en IMIINMIB
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twee keer. Dat het fictief is blijkt tevens uit het feit dat geen van de in het overzicht genoemde
personen, waaronder de CFO en General Counsel, tijdens de herstructurering zijn ontslagen.'
Toelichting: Uit het feit dat er geen realisatie heeft picots gehad kan naar de mening van de

Commissie niet afgeleid warden dat de intentie er niet geweest is.
'Verder is dit budget ook nooit aangevraagd, omdat de herstructurering kon plaatsvinden met
behoud van werkgelegenheid. Van groot belang is dat zowel de CFO, de General Counsel als de
afdeling Finance betrokken waren bij de voorbereidingen van de herstructurering en aan deze
voorbereidingen ook actief een bijdrage hebben geleverd. Ter illustratie wordt verwezen naar
bijlage 51 tot en met 53.'

Toelichting: De Commissie begrijpt niet waarom bij dit punt verwezen is naar de bijlagen 51 tot en
met 53. Deze gaan over een organogram en niet over de bedoelde lijst.
'De CFO en de General Counsel waren vanzelfsprekend op de hoogte van dit overzicht en hebben
daarvoor zelfs input verschaft. Indien cliënt daadwerkelijk had willen berekenen wat het zou
kosten om de arbeidsovereenkomst van de CFO en General Counsel te ontbinden, dan is niet
aannemelijk dat hij dit zo openlijk zou hebben gedaan en de CFO en General Counsel hierbij zou
hebben betrokken. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de volledige afdeling Finance bij het
opstellen van het lijstje was betrokken, zoals blijkt uit de mail van allin(bijlage 54). Indien
er gespreksverslagen zijn waaruit het tegendeel zou blijken, zou cliënt deze graag per omgaande
ontvangen.'
Toelichtina: Uit bijlage 54 blijkt wel de mogelijke betrokkenheid van de Manager Finance, maar
niet zoals gesteld de betrokkenheid van de CFO en de General Counsel.
`Samengevat; cliënt heeft nimmer aangestuurd op het vertrek van de CFO en de General Counsel.
Deze conclusie wordt niet gedragen door het bewijsmateriaal. Integendeel zelfs. Cliënt verzoekt u
deze conclusie/suggestie te schrappen.'

Toelichtina: Op basis van bovenstaande toelichtingen kan de Commissie niet tot een andere stelling
komen don die in het rapport is betrokken.
'Voorbeeld 2
Het ontkrachten van de conclusie/suggestie dat cliënt vanaf het begin van zijn dienstverband als
CEO heeft aangestuurd op het vertrek van de CFO en General Counsel zet tevens de opmerkingen
van de Corn missie ten aanzien van de keuze van (het bestuur van) Buma/Stemra tot een onderzoek
naar het handelen van (onder andere) de CFO in een ander daglicht. Dienaangaande concludeert
de Commissie in de managementsamenvatting: "De Commissie is er niet van overtuigd geraakt dat
een forensisch persoonsgericht onderzoek noodzakelijk was voor het brengen van klaarheid in
deze kwesties".
Cliënt ontving eind december 2016 een gedetailleerde en uitvoerige melding van de klokkenluider.
De Commissie doet het in haar tweede concept rapportage voorkomen alsof deze melding door
NautaDutilh zou zijn opgesteld, maar dat is feitelijk onjuist. Het grootste (en belangrijkste) deel
van de melding is door de klokkenluider zelf geschreven en ondertekend, anders dan de Commissie
in haar conceptverslag stelt. Verwezen wordt naar bijlage 20 bij de brief van 20 juni 2018.'

Toelichtina: Lezing van de verklaring die door de klokkenluider is ondertekend laat geen enkele
twijfel over het feit dat deze verklaring niet is opgesteld door hem, maar door de dienstverleners
van Buma/Stemra. Wel heeft hij enige handgeschreven aantekeningen gemaakt en uiteindelijk op
10 april 2017, twee maanden na het gesprek, het verslag ondertekend.
'De melding van de klokkenluider was dermate uitgebreid en concreet dat cliënt, CEO van
Buma/5temra, die melding niet kon laten liggen of buiten het bestuur kon houden. Cliënt heeft
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vervolgens contact opgenomen met
toenmalig bestuursvoorzitter van
Buma/Stemra.'
Toelichting: De Commissie heeft geen enkel document gevonden of aangereikt gekregen waaruit
de inhoud van de verklaring die in december gedaan zou zijn kan warden afgeleid. Ook zijn er geen
documenten gevonden waarin de klokkenluider preluderende opmerkingen maakte op zijn
melding. Zijn naaste medewerkers hebben, zo meldden zij, geen belangrijke signalen van deze aard
voorafgaand aan de melding ontvangen. BDO heeft naar aanleiding van de 6 terabyte aan data,
die onderzocht zijn, geen melding gemaakt van een bericht dat wijst op de signalering van de
klokkenluider.
'De Commissie maakt in haar tweede concept rapportage een opmerking dat cliënt niet het
voltallige bestuur heeft geinformeerd over de melding. Dit is onjuist. Cliënt schakelde zoals altijd
en gebruikelijk rechtstreeks met de bestuursvoorzitter, niet met het voltallige 12-hoofdige
bestuur.'
Toelichtina: Het ontgaat de Commissie naar welke passage cliënt bij bovenstaande opmerking
verwijst.
'De bestuursvoorzitter had de verplichting het voltallige bestuur te informeren. Toen dit uitbleef
heeft cliënt nota bene de vicevoorzitter en de secretaris in het bijzijn van de voorzitter
geïnformeerd. Daarna is het aan het voltallige bestuur medegedeeld.
Het voornemen tot het starten van een onderzoek is een bestuursbesluit, derhalve niet een besluit
dat cliënt of de bestuursvoorzitter individueel kan nemen. Derhalve is dit voornemen op 8 maart
2018 in de bestuursvergadering besproken, verwezen wordt naar bijlage 23 bij de brief van 20 juni
2018. Het bestuur heeft op die datum besloten een onderzoek in te stellen naar de melding van
de klokkenluider. Dit besluit is nog eens bevestigd op 16 maart 2017. Een week later is de
toezichthouder geïnformeerd.'
Toelichtina: De Commissie merkt op dat op genoemde data, waarop het Bestuur daartoe besloten
zou hebben, het onderzoek al in volle gang was.
'NautaDutilh heeft vervolgens geadviseerd feitenonderzoek te laten verrichten door BDO. Daartoe
heeft NautaDutilh onderzoeksvragen geformuleerd. Aan de hand van deze onderzoeksvragen
heeft BDO vervolgens vier personen aangewezen als "betrokkene". BDO was bij die keuze
gehouden haar (gedrags-)regels te volgen.
Cliënt heeft derhalve geen invloed gehad op (1) het besluit een onderzoek in te stellen, (2) de
keuze voor NautaDutilh en/of BDO, (3) de aan BDO gestelde onderzoeksvragen en (4) de
aanwijzing van personen als betrokkene. Zowel
het voltallige bestuur van
Buma/Stemra, NautaDutilh als BDO zullen dit desgevraagd bevestigen. Voor de volledigheid wordt
nog verwezen naar de e-mail van NautaDutilh van 25 maart 2017, die wordt overgelegd als bijlage
55. Ook wordt verwezen op de nadere toelichting van 11~1RA,
pagina 123 (4 alinea) van
die
rapportage,
verklaart
dat
hij
samen
met
NautaDutilh
de betrokkenen heeft
uw concept
aangewezen (en niet cliënt)!
Toelichting: Op basis van de gevoerde gesprekken en de geraadpleegde documenten stelt de
Commissie dat het onjuist is te stellen dat cliënt geen invloed gehad heeft op (1) het besluit een
onderzoek in te stellen, (2) de keuze voor NautaDutilh en/of BDO, (3) de aan BDO gestelde
onderzoeksvragen en (4) de aanwijzing van personen als betrokkene.

iimmis

'Voorbeeld 3
De Commissie schrijft voorts in haar managementsamenvatting en concept rapportage:
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"De Commissie concludeert dat geen sprake is van noemenswaardige onregelmatigheden, zoals
die,
, worden genoemd in het advies van NautaDutilh, dat is gebaseerd
op de bevindingen van BDO. Het betreft vooruitbetalingen die in de desbetreffende overeenkomst
tussen Buma/Stemra en de leverancier zijn vastgelegd en de verwerking van facturen voor op dat
moment nog niet geheel geleverde diensten".
Gelet op de opmerkingen en conclusies van BDO en NautaDutilh is de conclusie van de Commissie
op zijn minst bijzonder. Verwacht mag worden dat deze conclusie zorgvuldig en met argumenten
wordt onderbouwd. Daarvan is echter geen sprake. De Commissie beperkt zich tot algemene
verwijzingen en beroept zich op niet nader geduide interviews.'
Toelichting: Juist is dat de onderbouwing niet in de managementsamenvatting is opgenomen.
Daarvoor zij verwezen naar hoofdstuk 2 van het rapport.
'De Commissie stelt daarnaast in haar concept rapportage geen reden te hebben om aan de
bevindingen van BDO te twijfelen.s BDO constateerde dat geen (adequate) onderbouwing in de
financiële administratie naar voren is gekomen voor diverse posten ten bedrage van in totaal EUR
2.005.512.6 Kosten ten bedrage van EUR 259.399 zijn bovendien, aldus BDO, ten onrechte in 2016
geboekt en pas na aanvang van het onderzoek gecorrigeerd.7 Tot slot constateerde BDO dat een
adequate onderbouwing ontbrak ten aanzien van boekingen ten bedrage van EUR 1.1018.431 op
debiteuren ten laste van grootboeknummer 19100, waar zogenaamde "zachte posten" werden
geboekt.8'
Toelichting: Naar aanleiding van het bovenstaande realiseert de Commissie zich dot de formulering
'geen reden te hebben om aan de bevindingen van BDO te twijfelen", scherpte mist. De Commissie
aarzelt niet omtrent de feitelijke bevindingen, maar fact duidingen als "adequaat" aan BDO. In het
rapport is op basis hiervan een wijziging aan gebracht. Omtrent de onderbouwing wordt in de
bevestigingsbrieven bij de jaarrekeningen en het accountantsverslag, melding gemaakt door
Buma/Stemra, respectievelijk KPMG. De aard von de onderbouwing was aldus bekend.
'Da dit onregelmatigheden zijn staat, aldus cliënt, vast, omdat een adequate onderbouwing
vereist is. Verwezen wordt naar pagina 65 e.v. van het BDO-Rapport. De conclusie van de
Commissie, zonder weerlegging van het voorgaande, dat geen sprake is van "noemenswaardige
onregelmatigheden", is dan ook niet goed te begrijpen en onjuist.'
Toelichting: Mede op basis van voorgaande toelichting blijft de Commissie van opvatting dat er
geen sprake is van noemenswaardige onregelmatigheden zoals die,
warden genoemd in het advies van NautaDutilh, dat is gebaseerd op bevindingen van BDO.
'Wat de Commissie bovendien onbesproken laat is dat de CFO en de manager Finance tevens
registeraccountant zijn en daardoor aan bijzondere richtlijnen en handreikingen zijn gebonden. Zo
dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en te alien tijde integer te handelen. Indien zij
kennisnemen van niet integer handelen dan hebben zij de verplichting hiervan melding te maken.
Of tevens sprake is van strafbare feiten en of de handelwijze van de CFO of manager Finance
"materieel" of "noemenswaardig" was, is niet relevant.
De gedragingen van de CFO en de manager Finance zijn op verschillende momenten in strijd
geweest met de op hen van toepassing zijnde richtlijnen en handreikingen. Cliënt onderbouwt dit,
als aanvul ling op voornoemde onregelmatigheden, met enkele voorbeelden. De CFO en manager
Finance hebben meegeholpen bij het opstellen van de "bitch list". Een lijst, aldus cliënt, waar

'

Pagina 38 van de tweede concept rapportage.
Zie paragraaf 252, 255, 258, 269, 276, 290, 300 en 304 van het BDO-Rapport.
7 Zie paragraaf 316- 318 van het BDO-Rapport.
8 Zie paragraaf 334 van het BDO-rapport.
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vermeende onkosten van hem op werden weergegeven met ais oogmerk hem te beschadigen en
te chanteren. De Commissie stelt daarvan in haar tweede concept rapportage dat haar geen
stukken ter beschikking zijn gesteld waaruit dit zou blijken. Feit is echter dat de Commissie dit niet
heeft onderzocht. Hoe kan de Commissie in haar concept rapportage concluderen dat "geen
sprake is van noemenswaardige onregelmatigheden" indien zij dit niet heeft onderzocht? Voor de
goede orde wordt de "bitch list" nogmaals overgelegd als bijlage 56.'
Toelichting: Onjuist is het te stellen dat de 'bitch list' nogmaals is overlegd met bijlage 56. De lijst
is de Commissie niet eerder aangereikt. Cliënt merkt op dat deze lijst is opgesteld 'met het oogmerk
hem te beschadigen en te chanteren', zonder aan te geven waarop deze stelling is gebaseerd. De
Commissie is in haar onderzoek geen aanleiding tegen gekomen voor deze veronderstelling. Ook
uit de analyse van BOO van de 6 terabyte aan data is geen steun voor de stelling gebleken. De
Commissie is er verbaasd over dat deze lijst niet door BDO is aangetroffen in de zes terabyte, of
daarvan althans geen melding maakt. Wells de Commissie bekend dat KPMG verzocht heeft om
een lijst van de boekingen die gedaan zijn op de kostenplaats directie. Bestudering van bijlage 56
maakt duidelijk dat het hier eventueel om de gevraagde lijst zou kunnen gaan.
'De volledige afdeling Finance is op de hoogte van het feit dat de CFO, de manager Finance en de
Controller,
[sic], (alle drie overigens geïnterviewd door de Commissie) hierbij
betrokken waren. De Commissie had de betrokkenheid van de CFO bij het opstellen van de "bitch
list" eenvoudig kunnen nagaan door hierover vragen te stellen.
Vervolgens is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk hoe de Commissie omgaat met de wijze
waarop de CFO externe partijen verzoekt om ongedateerde en ongespecificeerde facturen zodat
hij kosten in verschillende jaren kan laten vallen. De Commissie, inclusief registeraccountan
heeft hiervan, dit staat zwart op wit en kan worden verklaard door verschillende personen, tijdens
verschillende interviews gezegd dat "het schuiven met kosten" en "het opvullen van potjes"
"overal binnen de overheid gebeurt".'
Toelichting: Dit is onjuist. Uiteengezet is dot het gebruikelijk is aan het einde van het boekjaar aan
leveranciers te vragen welke kosten nog zijn te verwachten, opdat daar mee rekening gehouden
kon worden bij het opstellen van de jaarrekening.
'Bovendien gaat de Commissie daarbij volledig voorbij aan het feit dat de CFO als
registeraccountant een zelfstandige verplichting heeft de richtlijnen en verordeningen na te leven.
Dat een dergelijke handelwijze, aldus de Commissie, overal binnen de overheid plaatsvindt (quod
non), rechtvaardigt de handelwijze van de CFO niet en maakt deze handelwijze daardoor niet
legitiem.'
Toelichting: De Commissie is het met cliënt eens.
'In het kader van de zorgvuldigheid van het onderzoek is het overigens opmerkelijk dat de
Commissie geen interview heeft gehouden met de binnen Accenture verantwoordelijke personen.
De Commissie lijkt immers te menen dat de handelwijze van de CFO inzake de op zijn verzoek
verstrekte ongespecificeerde en ongedateerde factuur geoorloofd was.'
Toelichting: Bij de aanvang van het onderzoek is de CEO door de Commissie gevraagd een lijst op
te stellen met personen met wie de Commissie zou moeten spreken. Op deze lijst is geen
medewerker van Accenture opgenomen. Het verbaast de Commissie dat cliënt nu met deze
gedachte komt. De Commissie meent niet slechts dat deze betalingen 'geoorloofd'waren, doch dat
deze waren overeengekomen.
'Overigens lijkt de Commissie tot dit oordeel te komen omdat Buma/Stemra hiertoe een
overeenkomst had gesloten. Dit verklaart de handelwijze van de CFO echter niet. Voor die
handelwijze bestond geen juridische grondslag. De overeenkomst met Accenture van 19 juni 2015
geeft die grondslag niet en met een andere overeenkomst is cliënt niet bekend. De CFO handelde
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dan ook niet ter uitvoering van een overeenkomst, voor zover dit überhaupt een rechtvaardiging
zou zijn.'
Toelichting: De Commissie heeft de overeenkomst van 19 juni 2015 bestudeerd en kan niet inzien
hoe cliënt kon menen dat deze een juridische grondslag'zou missen, mede in het licht van het feit
dat de overeenkomst opgenomen wordt in de mantelovereenkomst.
'Het oordeel van de Commissie dat derhalve geen sprake is van "noemenswaardige
onregelmatigheden" is dan ook niet uitte leggen, zeker niet aan een toezichthoudende organisatie
als het CvTA die er op toe dient te zien dat onder haar toezicht op een juiste en verantwoorde
manier wordt omgegaan met de gelden van de leden van Buma/Stemra.
Cliënt plaatst vraagtekens bij deze wijze van onderzoek, zeker nu de Commissie wel oordeelt over
het functioneren van de CFO, de verstandhouding met cliënt en vervolgens kritisch is over het
uitblijven van re-integratiemaatregelen.
Ten aanzien van die re-integratie zegt de Commissie dat de re-integratie "naar de Commissie heeft
vernomen, is belet door Buma/Stemra" en dat haar niet is gebleken "dat Buma/Stemra enige
andere pogingen [dan mediation] tot re-integratie van de CFO en General Counsel heeft
ondernomen".

iM~

'Voorbeeld 4
De Commissie schrijft:
"Wel maakt de Commissie zich zorgen over het functioneren van de financiële functie binnen
Buma/Stemra. Na de benoeming van de huidige CEO in juni 2016 is een verwijdering ontstaan
tussen hem en zijn managementteam."
De Commissie onderbouwt dit standpunt op pagina 65 en 71 van de tweede concept rapportage
met de stelling dat kort na het aantreden van cliënt zowel feitelijk als juridisch conflictueuze
situaties ontstonden met andere directieleden (lees: de CFO en de General Counsel). Bovendien
zou er vanaf het begin niet op regelmatige basis overleg hebben plaatsgevonden binnen de
directie, zou van een open, transparante communicatie van zienswijzen en argumenten niet
plaatsvinden en zou besluitvorming niet zijn voorbereid in intern overleg.
Zoals uit de concept rapportage blijkt laat de Commissie zich hierin leiden door de interviews die
zij heeft gehouden. Nader onderzoek heeft niet plaatsgevonden. De Commissie heeft derhalve niet
getoetst of de door de geïnterviewde directieleden gedane opmerkingen wel juist zijn.'
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Toelichtina: De stetting dot nader onderzoek niet heeft plaats gevonden is onjuist. De Commissie
heeft initiatieven gezien die van essentieel belong zijn voor de onderneming waarover geen
directieberaad heeft picots gehad. De Commissie noemt als voorbeeld de herinrichting van de
Topstructuur.
'Cliënt heeft tot maart 2017 op normale wijze samengewerkt met zowel de CFO als de General
Counsel. Door de Commissie worden ook geen voorbeelden gegeven waaruit het tegendeel blijkt.
Op een discussie tussen de CFO en cliënt in december 2016 na, zijn die er ook niet.
Dat niet op regelmatige basis directieoverleggen plaatsvonden is eveneens onjuist. Als bijlage 58
tot en met 87 warden ter illustratie dertig e-mails overgelegd waaruit blijkt dat cliënt, de CFO en
de General Counsel in de periode tussen augustus 2016 en maart 2017 een normale werkrelatie
hadden en op regelmatige basis "DO's" (directieoverleg) hadden. Het directieoverleg was wekelijks
op maandag gepland. Lift die e-mails blijkt bovendien dat cliënt constructief onderwerpen
inbrengt, aan de CFO en General Counsel voorlegt en met hen afstemt.'
Toelichtina: De Commissie heeft de bijlagen 58 tot en met 87 doorgenomen en ziet dat in het
voorjaar 2017 enige malen een DO-agenda is gemaakt. Over de periode 2016 is geen agenda
bijgevoegd en evenmin zijn er verslagen van de DO's. Uit de bijlagen 58 tot en met 87 blijkt dat er
emailverkeer is tussen de CEO en de directieleden. Er blijkt niet uit dat essentiële ontwikkelingen
de onderneming betreffende besproken zijn.
'De verwijdering tussen cliënt enerzijds en de CFO en General Counsel anderzijds is pas ontstaan
nadat cliënt aankondigde dat het bestuur van Buma/Stemra het bestuursbesluit had genomen tot
het instellen van een onderzoek. De incidenten stapelden zich toen in snel tempo op, waarbij
wordt verwezen naar het overzicht op pagina 26 en 27 van de brief van cliënt van 20 juni 2018.
Het standpunt van de Commissie in de managementsamenvatting, de samenvatting van het
onderzoek en de concept rapportage dat al sinds augustus 2016 sprake was van een verwijdering
is derhalve onjuist en die verwijdering is niet te wijten aan gedraging van cliënt. De
managementsamenvatting en rapportage dienen derhalve te worden aangepast.'
Toelichtina: De Commissie heeft waargenomen dat er een verwijdering gaande was voorafgaand
aan de aanzegging van het onderzoek. Vanzelfsprekend spelen beide zijden bij een verwijdering
een rol.
'Voorbeeld 5
Op verschillende plekken in de tweede
managementsamenvatting, schrijft de Commissie:

concept

rapportage,

waaronder

de

"het is de Commissie duidelijk geworden dat de financiële medewerkers moeite hebben de CEO
de processen te doen doorgronden en dat tussen de CEO en de verantwoordelijken binnen de
financiële functie een problematische relatie is ontstaan".
Gelet op de gevoeligheid van dit standpunt, de positie van Buma/Stemra en de media-aandacht
mag van de Commissie warden verwacht dat zij een dergelijk vergaand standpunt onderbouwt.
Een dergelijke onderbouwing ontbreekt echter.'
Toelichtina: De Commissie baseert haar uitspraak op de meldingen die in een aanzienlijk aantal
gesprekken gedaan zijn omtrent dit punt. Voorts baseert de Commissie zich op documenten, zoals
die de CEO zijn aangeboden om financiële vraagstukken uiteen te zetten en de vragen die
vervolgens door de CEO hierover gesteld zijn.
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'Cliënt heeft een uitstekende relatie met de huidige CFO en de afdeling Finance. De opmerking van
de Commissie dat financiële medewerkers moeite zouden hebben gehad om cliënt van de
processen te doen doorgronden, herkennen cliënt en medewerkers niet. In ieder geval duidt dit
eerder op onvermogen van de financiële medewerkers waarop de Commissie doelt, dan op cliënt.
Kennelijk waren de financiële medewerkers niet in staat hun boodschap helder te verkondigen.
Feit is bovendien dat zowel de huidige CFO a.i., zijn medewerkers en cliënt dergelijke problemen
niet ervaren.
Opmerkelijk is overigens in dat kader dat niemand op de huidige afdeling Finance door de
Commissie is gevraagd naar hun ervaringen met cliënt en diens kennisniveau. Zelfs de huidige CFO
a.i. niet. Cliënt heeft navraag gedaan bij de CFO a.i. en KPMG over hun ervaringen met cliënt.
Belden hebben verklaard nooit enige beperking te hebben ervaren in de communicatie met cliënt
op financieel gebied. De huidige CFO a.i. heeft zijn opvatting hierover aan het papier toevertrouwd
(bijlage 88):
"Geachtell~l
ik heb begrepen dat de commissie zich op het standpunt stelt datallin zijn rol als CEO financieel
onvoldoende onderlegd is en dat financiële medewerkers moeite zouden hebben om aide
processen te doen doorgronden.
lk kan dit, op basis van mijn ervaring in de afgelopen periode, eerlijk gezegd niet plaatsen.
ik ben sinds eind november 2017 als CFO a.i. werkzaam bij Burna/Stemra en ik heb in de interactie
metal/keen enkele ervaring die een basis kan vormen voor een dergelijk standpunt. Ook van de
werknemers op de afdeling Finance heb ik een dergelijke terugkoppeling nooit gekregen.

an is goed op de hoogte van de financiële kant van de organisatie en begrijpt de processen.
Mij is in het intensieve contact dat tussen een CEO en CFO plaatsvindt niet gebleken van enige
verhindering op dit punt.
Ik ben dan ook benieuwd waarop de Commissie dit standpunt baseert. Mij is hierover in ieder geval
niets gevraagd in het gesprek dat ik op 16 april 2018 met de Commissie heb gehad.
Met vriendelijke groet,

11111311~
CFO ai."

Kortom: het is juist dat na het instellen van het onderzoek door BOO een onwerkbare situatie is
ontstaan tussen cliënt en de CFO. Deze situatie bestaat sinds mei 2017 echter niet meer. Sinds het
aantreden van de CFO a.i. eind november 2017 is de rust op de afdeling teruggekeerd en is sprake
van een zeer goede samenwerking. Zowel KPMG als de CFO a.i. ervaren bovendien geen
belemmeringen om met cliënt te spreken over zaken van financieel technische aard.
Belemmeringen die eerder in het sollicitatieproces ook niet zijn geconstateerd door Volta (bijlage
89).
Cliënt verzoekt de Commissie dan ook nadrukkelijk haar opmerkingen op dit punt uit de
rapportage en managementsamenvatting te verwijderen.'
Toelichting: De Commissie heeft de waarneming van de CFO a. I. in het rapport opgenomen, alsook
de opmerking van de CEO dat het probleem ontstaan kan zijn door een gebrekkig vermogen bij de
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personen die de Commissie hierover meldden. De uitleg die de Commissie van betrokkenen kreeg,
was voor de Commissie goed te begrijpen.
Voorbeeld 6
Zoals hiervoor aan de orde is gekomen heeft de Commissie het onderzoek naar de declaraties van
cliënt uitbesteed aan registeraccountant MINIMEIMMISIMheeft
geen hoor en
wederhoor toegepast. Met cliënt is niet gesproken over de declaraties en/of bevindingen vane
Toelichting: De Commissie heeft voor dat deel van het onderzoek dat de declaraties van de CEO
betreft gebruik gemaakt van het rapport van Hoffmann daarover. De Commissie heeft geen eigen
onderzoek gedaan naar de declaraties van de CEO. Wel heeft de Commissie onderzocht hoe de
verhouding tussen de declaraties, de vaste onkostenvergoeding, de werkkostenregeling en de WNT
eruit ziet. In dat verband heeft de deskundige die de Commissie bijstaat de onderbouwing van de
vaste onkostenvergoeding ingezien.
'De Commissie maakt naar de mening van cliënt in haar tweede concept rapportage enkele
suggestieve opmerkingen ten aanzien van de declaraties van cliënt. Daarop wordt hieronder nader
ingegaan. Cliënt wenst vooraf te benadrukken dat hij voor alle declaraties, zowel vooraf als
achteraf, goedkeuring heeft gehad van de bestuursvoorzitter van Buma/Stema [sic]. En dat het
niet alleen declaraties betrof maar ook aankopen. Dit is bewust gedaan om transparant te
handelen en goedkeuring te hebben van de bestuursvoorzitter.'
Toelichting: De Commissie maakt in het rapport reeds melding van de toestemming van de
voorzitter van het Bestuur van Buma/Stemra.
'Ten aanzien van de declaraties met vliegtickets merkt de Commissie op "dat het voor
leidinggevenden van grote ondernemingen - en ook binnen de overheid, en zeker binnen
organisaties die onder de WNT vallen - volstrekt normaal is om binnen Europa niet businessclass
te vliegen".
Het is cliënt niet goed duidelijk wat de Commissie hiermee suggereert en waarom deze passage in
de rapportage is opgenomen. Dit geldt temeer nu het standpunt van de Commissie ongefundeerd
is. Op basis waarvan oordeelt de Commissie dat het "volstrekt normaal" is dat leidinggevenden
van grote ondernemingen binnen Europa niet businessclass vliegen?'
Toelichting: De Commissie deed deze uitspraak op basis van de jarenlange ervaring die de leden
hebben in de toppen van grote ondernemingen.
'Sterker, twee weken geleden was nog in het nieuws dat minister Hoekstra EUR 11.750 heeft
gedeclareerd om met een privéjet van Brussel naar Berlijn te vliegen g . Dit deed hij vanwege een
"Vol programma" en "omdat het lastig was te voorspellen wanneer een vergadering zou zijn
afgelopen". Exact de redenen die cliënt aanvoert waarom hij, met expliciete instemming van het
bestuur, businessclass vliegt.
De Commissie vervolgt: "de kosten van dergelijke tickets [economy class tickets] liggen
aanmerkelijk lager dan business class tickets". Ook dit standpunt is ongefundeerd en onjuist. Cliënt
heeft, zoals eerder uitgelegd, hiernaar onderzoek gedaan en die verschillen zijn klein en in
sommige gevallen zelfs verwaarloosbaar. Bewijs is in handen van de Commissie.'
Toelichting: De Commissie heeft in het rapport de uitkomsten van het onderzoek van de CEO dat
de kosten van economy en businessclass vliegen weinig verschillen reeds eerder opgenomen.

9
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Voorts suggereert de Commissie dat cliënt de trein had kunnen pakken: "Op korte trajecten, zoals
Amsterdam-Parijs en Amsterdam-Frankfurt, zijn hogesnelheidstreinen bovendien een snel en
kostenefficiënt alternatief voor vliegreizen." Cliënt begrijpt niet wat de Commissie hiermee wil
zeggen. Cliënt hoeft voor Buma/Stemra niet in Frankfurt te zijn, maar in Berlijn of München. Stelt
de Commissie nu voor dat cliënt vervolgens de trein neemt naar Frankfurt en vanaf daar per trein
doorreist naar Berlijn of München?'

Toelichtina: Dat is niet wat de Commissie voorstelt. De suggestie wordt gedaan dat reizen per trein
op lange afstand goedkoper kan zijn dan per vliegtuig in de businessclass.
'De Commissie stelt daarnaast dat cliënt "in de periode oktober 2016 tot en met maart 2017 vier
computers heeft aangeschaft op kosten van Buma/Stemra." Dit standpunt herhaalt de Commissie
nadien, waarbij zij toevoegt dat zij "de noodzaak niet ziet". Voor de goede orde; cliënt heeft niets
aangeschaft. Buma/Stemra heeft tablet en de drie computers aangeschaft. Cliënt wijst er op dat
een iPad geen computer is, maar een tablet'

Toelichting: Een tablet wordt gedefinieerd als een computer die volledig met de hand bediend kon
worden door middel van een touchscreen. De Commissie ziet het als woordenspel een tablet niet te
beschouwen als een computer.
'De facto heeft Buma/Stemra dan ook drie computers voor haar CEO aangeschaft: één voor op
kantoor, één voor kantoor thuis door haar CEO en een laptop voor onderweg. Dat cliënt als CEO
van Buma/Stemra in staat moet zijn thuis en op het werk op een computer te werken lijkt evident.
Onbelicht blijft bovendien dat cliënt de computers niet in eigendom heeft. De computers zijn
eigendom van Buma/Stemra en cliënt mag deze gedurende het dienstverband lenen. Daartoe is
een bruikleenovereenkomst gesloten.'

Toelichtina: De bruikleenovereenkomst werd eerder al in het rapport vermeld.
'Bovendien heeft Buma/Stemra over de aanschaf van de laptop, de iPad en een telefoon met cliënt
at voorafgaand aan indiensttreding afspraken gemaakt, verwezen wordt naar artikel 7.1 van de
arbeidsovereenkomst (bijlage 90).'

Toelichting: In bijlage 90 ontbreekt artikel 7.1.
'De opmerkingen die de Commissie maakt over de apparaten die cliënt, conform afspraak en na
toestemming van de bestuursvoorzitter, in bruikleen heeft zijn dan ook onterecht en tendentieus.'

Toelichting: De Commissie doet niet meer dan melden dat het ruime aantal computers opvallend
is.
'Ten aanzien van de taxi- en parkeerkosten en de facturen voor The Dutch en de aanschaf van 100
poloshirts stelt de Commissie dat zij "niet heeft kunnen constateren dat deze kosten op
functionaliteit zijn getoetst", Dit standpunt bevreemdt cliënt. De Commissie is immers aangesteld
om de declaraties van cliënt te onderzoeken. Milheeft geen vragen over de functionaliteit
gesteld, wat wel op zijn weg had geleden.'
Toelichtina: De Commissie heeft geen onderzoek naar de declaraties van de CEO gedaan, maar

heeft gebruik gemaakt van het onderzoek van defirma Hoffmann hiernaar.
'Hetzelfde geldt voor de conclusie van de Commissie ten aanzien van de declaraties van cliënt: "Uit
niets blijkt dat nadere toetsing aan de VOICE-richtlijn heeft plaatsgevonden van mededeling van
de CEO over de businessclass-vliegtickets, taxi- en chauffeurkosten en kosten van restaurants.' De
Commissie is mede aangesteld om dit te onderzoeken. Dit overigens nog los van het feit dat alle
declaraties van cliënt door de bestuursvoorzitter zijn goedgekeurd en derhalve wel degelijk op
functionaliteit zijn getoetst. Bij gebreke daarvan had Buma/Stemra in strijd gehandeld met het
Voice keurmerk.'
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Toelichting: De VOICE-richtlijn reikt verder dan de vereiste dat een declaratie is goedgekeurd door
een leidinggevende.
'De Commissie gaat op pagina 89 (laatste alinea) van de rapportage zonder een vorm van
onderbouwing nog een stap verder door te stellen dat de door cliënt ingediende declaraties niet
reglementair zijn ("Aangezien de declaraties van de CEO zijn goedgekeurd door voorzitter van het
Bestuur kan de CEO in die zin niet verweten worden dat zijn declaraties niet reglementair zijn.").
Dit is apert onjuist. Cliënt heeft met zijn declaraties geen reglementen overtreden. Dit wordt door
de Commissie verder ook niet uitgewerkt of onderbouwd. Dit is een zeer kwalijke en onjuiste
veronderstelling en cliënt verzoekt de Commissie dan ook nadrukkelijk haar opmerkingen op dit
punt uit de rapportage en managementsamenvatting te verwijderen.'
Toelichting: Mogelijk ontgaat het cliënt dat in de melding van de Commissie een dubbele
ontkenning is opgenomen. De Commissie zegt dat de CEO geen verwijt gemaakt kan worden omdat
zijn declaraties goedgekeurd zijn door de bestuursvoorzitter.
'Ten aanzien van de opmerkingen van de Commissie over de indiensttreding van cliënt bij
Buma/Stemra in 2007 acht cliënt het vreemd en onnodig dat de Commissie blijft herhalen dat
documenten uit het personeelsdossier zijn verdwenen. Ten eerste omdat het de Commissie
bekend is dat die documenten uit het personeelsdossier zijn ontvreemd en ter beschikking zijn
gesteld aan De Volkskrant.'
Toelichting: Het is de Commissie niet bekend dot de documenten uit het personeelsdossier zijn
ontvreemd en ter beschikking gesteld aan De Volkskrant.
'Ten tweede omdat de Commissie die documenten eenvoudig had kunnen opvragen bij cliënt.'
Toelichting: Cliënt heeft in twee instanties de behoefte van de Commissie gezien en ervoor gekozen
daarin niet te voorzien.
'Tot slot de opmerkingen van de Commissie over het verleden van cliënt, Allereerst valt niet in te
zien waarom dit relevant is voor het in dienst treden bij Buma/Stemra. De situatie waarnaar de
Commissie verwijst was immers ruim voor in dienst treden bij Buma/Stemra afgehandeld.'
Toelichting: Het is onjuist te stellen dat de situatie 'immers ruim voor in dienst treden bij
Buma/Stemra is afgehandeld'.
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7. Over de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma/Stemra
Drs. L.J.E. Smits (voorzitter)
De heer Smits studeerde sociale wetenschappen (methoden en technieken van sociaal
wetenschappelijk onderzoek) aan de Universiteit Leiden. Van 1976 tot 1987 heeft hij verschillende
posities bekleed binnen de Rijksoverheid. Van 1985 tot 1987 was hij plaatsvervangend directeur van
de centrale directie organisatie en informatievoorziening van het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur. Van 1987 tot 1998 was hij lid van de directie van Berenschot BV en van
1998 tot 2003 was hij lid van de raad van bestuur van Getronics NV, Van 2003 tot 2016 was dhr. Smits
algemeen directeur van PBLQ, een advies-, onderzoeks- en opleidingsbureau voor de publieke sector,
in het bijzonder op het gebied van ICT.
Prof. mr. dr. J.W. Winter (lid)
De heer Winter studeerde Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar hij in 1991
promoveerde. Van 1991 tot en met 2013 was de heer Winter advocaat en partner van De Brauw
Blackstone Westbroek. Hij was voorzitter van de High Level Group of Company Law Experts, die in
2001-2002 de Europese Commissie en de Ministers van Financiën adviseerde over vennootschapsrecht
en corporate governance in de Europese Unie, en lid van de Commissie Corporate Governance o.l.v.
Morris Tabaksblat, die in 2003 de Nederlandse Corporate Governance Code opstelde. Van 2013 tot
2017 was de heer Winter voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Momenteel is de heer Winter partner van Phyleon governance ii leadership. Ook is hij Professor of
International Company Law aan de Universiteit van Amsterdam, Professor of Corporate Law,
Governance and Behaviour aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Distinguished Visiting Professor of
Corporate Governance aan Insead Business School in Frankrijk.
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