Opdrachtverlening extern onderzoek naar de beloningsregelgeving Stedelijk Museum Amsterdam
Overwegingen
Tegen de achtergrond van de gerezen discussie over een gebrek aan transparantie over
nevenfuncties en de wijze waarop met de schijn van belangenverstrengeling is omgegaan,
heeft de Raad van Toezicht besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de toepassing van
de regels en principes van de Code Cultural Governance en de Ethische Code voor Musea en
een onafhankelijk onderzoek naar de naleving van beloningsregelgeving waaronder de WNT
ongeacht of deze op grond van gemeentelijke regelgeving van toepassing is op het Stedelijk
Museum Amsterdam;
Omdat vanuit de verschillende fracties tijdens de raadscommissievergadering van 2
november 2017 vragen zijn gesteld over de mate van onafhankelijke inbedding van het
onderzoek is in goed overleg besloten het opdrachtgeverschap van de onafhankelijke
onderzoeken te verleggen van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam
naar het college van Burgemeester en Wethouders.
Een tweede reden om het opdrachtgeverschap te verleggen naar het college van
Burgemeester en Wethouders is gelegen in het belang van de gemeente Amsterdam als
subsidieverstrekker aan het Stedelijk Museum Amsterdam: het Stedelijk Museum
Amsterdam heeft zich op grond van die subsidierelatie te verhouden tot de verplichtingen
opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; waarbij de gemeente
zich realiseert dat de huidige regelgeving is vastgesteld nadat de subsidie is verleend voor de
periode 2017 — 2020;

Naast deze twee onderzoeken heeft de Amsterdamse Kunstraad (AKr) de opdracht om naar
de positie van het Stedelijk Museum Amsterdam te kijken vanuit artistiek inhoudelijk
perspectief;
Bij het onderzoek naar de naleving van de beloningsregelgeving waaronder de WNT geldt
dat:
o

o

het Stedelijk Museum Amsterdam vanaf 2005 niet langer een gemeentelijke dienst is
maar een zelfstandige stichting en dus meer op afstand van het gemeentelijk bestuur
staat;
het Stedelijk Museum Amsterdam de eerste jaren van haar verzelfstandiging
gesloten is geweest vanwege een ingrijpende verbouwing en de periode 2013 —2016
de eerste kunstenplanperiode is geweest waarin het museum volledig open was;

Het Stedelijk Museum Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben de door de
onderzoekers aan de Raad van Toezicht gerichte opdrachtformulering gedeeld en het
Stedelijk Museum Amsterdam geeft de onderzoekers de informatie die zij nodig hebben en
confirmeert zich — evenals de gemeente - aan de methode die de onderzoekers hanteren;
De onderzoekers hebben voor de start van het onderzoek hun methode en aanpak
afgestemd met de onderzoekers governance en voorgelegd aan de gemeente Amsterdam en
het Stedelijk Museum Amsterdam;

Opdrachtbeschrijving
1. Scope van het onderzoek naar naleving van de beloningsregelgeving waaronder de WNT

a. Onderzoekers hebben in een memorandum gericht aan de Gemeente van 27
november 2017 beschreven wat zij onderzoeken en hoe zij hun rapport indelen. Dit
memorandum maakt onderdeel uit van deze opdrachtbevestiging en wordt
aangehecht.
b. Het onderzoek naar de beloningsregelgeving wordt in scope afgestemd met het
andere onderzoek en de AKr, om de tijd en inzet van zowel de onderzoekers als de
onderzochten zo efficiënt mogelijk in te richten.

2. Methode en plan van aanpak inclusief kosten ondersteuning

a. Onderzoekers bepalen zelf de methode die zij hanteren en stellen een plan van
aanpak op waarin zij ingaan op de onderdelen zoals beschreven in artikel 1, dat
uiterlijk op 20 december 2017 aan de gemeente wordt voorgelegd. Onderdeel van
het onderzoek is in ieder geval maar niet uitsluitend het interviewen van betrokken
directieleden en de leden van de Raad van Toezicht.
b. Onderzoekers voeren hun opdracht uit ten behoeve van de gemeente, zonder
instructies van derden te kunnen aanvaarden en met inachtneming van de
noodzakelijke professionele onafhankelijkheid. De gemeente zal de onderzoekers
niet beperken in de keuzes die zij maken aangaande de scope (omvang en diepgang)
van het onderzoek.
c. Indien bij de tussentijdse informatie of op ieder ander moment blijkt dat de opdracht
verbreed of verdiept moet worden, treden onderzoekers voorafgaand aan de
verbreding of verdieping in overleg met de gemeente of een situatie zich voordoet
dat aanvullend kosten gemaakt moeten worden die in redelijkheid niet onder de
kosten als opgenomen in artikel 4 vallen, treden onderzoekers vooraf in overleg met
de gemeente om te komen tot afspraken terzake.
d. Onderzoekers stemmen naast de onder 1 vermelde scope ook de aanpak af met het
andere onderzoek en de AKr, om de tijd en inzet van zowel de onderzoekers als de
onderzochten zo efficiënt mogelijk in te richten.
e. Onderzoekers en gemeente hebben als streefdatum voor de afronding van het
onderzoek afgesproken eind maart 2018, waarbij onderzoekers tussentijds de
gemeente informeren over de voortgang die mede afhankelijk is van de mate waarin
het benodigde materiaal en de mensen toegankelijk, beschikbaar of bereikbaar zijn
voor de onderzoekers.
3. Beschikbaarheid en toegankelijkheid materiaal

a. De onderzoekers zullen het Stedelijk Museum Amsterdam en de verschillende
betrokkenen verzoeken om de benodigde stukken aan te leveren.
b. De onderzoekers zullen zich bij hun onderzoek baseren op de gegevens die door de
betrokkenen op basis van een onder a. bedoeld verzoek worden aangedragen.
c. De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam heeft toegezegd dat het
museum al haar medewerking verleent om de onderzoekers over de gevraagde
informatie te laten beschikken alsmede haar (oud) medewerkers zal instrueren mee
te werken aan interviews voor zover dit in de macht van het museum ligt.
d. De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam benoemt een van zijn
leden als aanspreekpunt voor de onderzoekers en een medewerker als
aanspreekpunt voor onder meer toegang tot informatie. De Raad van Toezicht ziet er
op toe dat degene die als aanspreekpunt wordt aangewezen geen onderwerp van
onderzoek is.

e. Deze medewerking is door de Raad van Toezicht van het museum op schrift gesteld
en wordt gehecht aan dit document.
f. De gemeente Amsterdam draagt zorg voor verstrekking relevante informatie en stelt
ook een aanspreekpunt beschikbaar. De gemeente ziet er op toe dat degene die als
aanspreekpunt wordt aangewezen geen onderwerp van onderzoek is.
g. De gemeente Amsterdam zal op alle door haar beschikbaar te stellen informatie of te
ontvangen documenten op voorhand duidelijk maken welke status deze informatie
heeft in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur.
4.

Vergoeding
a.

Met in achtneming van hetgeen bepaald is in artikel 2 leden a en c ontvangen
onderzoekers een vaste prijs voor het onderzoek van € 35.000 exclusief BTW.
b. In de onder a vermelde prijs zijn verdisconteerd de kantoorkosten en kosten van
ondersteuning en de te maken onkosten.
5. Geheimhouding
a. Onderzoekers betrachten geheimhouding met betrekking tot alle informatie die in
dit onderzoek aan hen zal worden verstrekt, behoudens en voor zover het delen van
de informatie noodzakelijk is voor het aan de gemeente en het Museum uit te
brengen rapport van hun bevindingen of indien de verplichting tot het ter
beschikking stellen van de informatie uit de wet of uit de rechtsverhouding tussen
onderzoekers en al degenen die hen informatie verstrekken voortvloeit.
b. Omdat onderzoekers het onderzoek uitvoeren ten behoeve van een juridisch advies
over de naleving van beloningsregels waaronder de WNT door het Stedelijk Museum
Amsterdam, is het (afgeleide) verschoningsrecht/de geheimhoudingsplicht van
toepassing op het onderzoek, de rapportage en alle daarmee verband houdende
informatie en documentatie alsook op de communicatie betreffende dit onderzoek
en deze rapportage en documentatie.
c. De geheimhouding belet onderzoekers niet om personen die in het onderzoek
worden betrokken te confronteren met schriftelijke stukken die in het onderzoek van
belang zijn of kunnen zijn, noch met verklaringen van andere personen die in het
onderzoek zijn betrokken.
d. Onderzoekers dragen er zorg voor dat de door hen ingeschakelde ondersteuning en
de door hen te benaderen klankbordgroep een gelijkluidende
geheimhoudingsverklaring tekenen tenzij dit gelet op de voor advocaten en daarmee
hun assistenten geldende beroepsregels niet nodig is.
6. Overlegstructuur
a. In het plan van aanpak nemen onderzoekers tevens op welke overlegstructuur zij
nodig achten voor het onderzoek met de gemeente en het Stedelijk Museum
Amsterdam en voor zover voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk met de
andere onderzoekers of derden.
b. De gemeente is de opdrachtgever en fungeert vanuit die positie als degene met wie
de onderzoekers overleggen over de voortgang.
c. De gemeente betrekt het Stedelijk Museum bij deze overleggen indien dat passend
en gewenst is, in alle gevallen doet de gemeente verslag aan de Raad van Toezicht
voor zover de Raad van Toezicht van het museum niet uit hoofde van het onderzoek
voldoende op de hoogte is van de voortgang.

7. Openbaarmaking rapport

a. Onderzoekers maken het rapport niet openbaar voordat betrokken partijen in de
gelegenheid zijn geweest te reageren, waarbij onderzoekers de hoor en wederhoor
ten aanzien van de feitelijke constateringen verwerken in het rapport.
b. Onderzoekers maken het rapport alleen openbaar met voorafgaande instemming
van de opdrachtgever.
8. Overige bepalingen

Op deze opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van Stibbe van toepassing. Deze
algemene voorwaarden zijn bij deze brief gevoegd en zijn tevens beschikbaar via
www.stibbe.com/generalconditions. De toepasselijkheid van enige andere algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Stibbe behoudt zich het
recht voor om in andere niet met deze opdracht samenhangende zaken op te treden
voor cliënten die een mogelijk met het belang van de Gemeente tegenstrijdig belang
nastreven.

Stibbe

Amsterdam Brussels Luxembourg Dubai Hong Kong London New York

Advocaten en notarissen
Beethovenplein 10
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
T+31 20 546 06 51
F +31 20 546 07 11
www.stibbe.com
Onze ref. TEV1037329.19637474v1

Memorandum
Aan

Gemeente Amsterdam

Van

Prof. mr. T. Barkhuysen
Stibbe Amsterdam

Datum

27 november 2017

Betreft

Voorstel opzet onderzoeksrapport Stibbe naar naleving beloningsregelgeving
Stedelijk Museum

HOOFDVRAAG:
In hoeverre is, in het kader van de beloning van mevrouw Beatrix Ruf ("Bur) bij het Stedelijk Museum Amsterdam ("Stedelijk Museum"), gehandeld in overeenstemming met de Wet Normering
topinkomens, de Ethische Code voor Musea, de Governance Code Cultuur en de subsidieverlening
in het Kunstenplan (tezamen de "Regelgeving")?
1.

INLEIDING

(1)

Introductie, formulering hoofdvraag, opzet onderzoek/waarborgen onafhankelijkheid en opzet onderzoeksrapport.

(2)

Onze hoofdvraag is onder te verdelen in de volgende onderzoeks-deelvragen:
(i)

Zijn de beloningsafspraken tussen Ruf en het Stedelijk Museum conform
de Regelgeving?
Is de feitelijke uitvoering van die afspraken in overeenstemming met de
Regelgeving?

(iii)

In hoeverre is de Regelgeving nageleefd met betrekking tot de rapportageverplichtingen die gelden voor het Stedelijk Museum?

(iv)

Tot welke aanbevelingen geven de bevindingen mogelijk aanleiding?
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2.

JURIDISCH KADER
Beschrijving van de relevante regelgeving en de tijdsontwikkelingen van die regelgeving tijdens het dienstverband van Ruf (1 november 2014 — 1 februari 2018)
voortvloeiend uit de:

(3)

Wet Normering topinkomens (en onderliggende wet- en regelgeving);
Ethische Code voor Musea;
Governance Code Cultuur;
de subsidieverlening in het Kustenplan van de Gemeente Amsterdam.
(4)
3.

Een en ander uitsluitend voor zover het de beloning betreft.

FEITEN
Beschrijving van het feitenonderzoek naar:

(5)

de beloningsafspraken tussen Ruf en het Stedelijk Museum;
de feitelijke uitvoering van die afspraken; en
de rapportage over de naleving van de Regelgeving.
(6)

Wat betreft de beloningsafspraken en de feitelijk uitvoering daarvan zullen we ons
voornamelijk richten op (i) de afspraken bij aanvang van het dienstverband (onder
meer het toepassen van de 30%-regeling), (ii) de afspraken / uitvoering omtrent de
nevenactiviteiten van Ruf, (iii) de gelden die door Ruf of haar BV CuiTentmatters
zijn ontvangen van Ringier en (iv) de afwikkeling van het dienstverband. Mochten
zich nieuwe feiten voordoen die naar mening van Stibbe of de Gemeente Amsterdam in aanmerking komen voor nader onderzoek, dan zal daarover contact zijn tussen de Gemeente Amsterdam en Stibbe.

(7)

We sluiten af met een feitelijke conclusie.

(8)

In ons feitenonderzoek verwachten we gebruik te maken van onder meer de volgende bronnen:
-

Jaarrekeningen en -verslagen Stedelijk Museum 2014-2017;

-

Jaarrekeningen en -verslagen Currentmatters BV 2014-2017;

-

Documenten over arbeidsvoorwaarden (beloning, arbeidsomvang, werktijden, nevenwerkzaamheden enz.) van Ruf;
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-

Alle documenten/e-mails die enigszins verband houden met (afspraken over) de arbeidsvoorwaarden van Ruf;

-

Alle documenten/e-mails die enigszins verband houden met de nevenwerkzaamheden van Ruf;

-

Stukken/agenda's/e-mails waaruit kan worden opgemaakt welke werkzaamheden
Ruf in 2014-2017 heeft verricht louter voor het Stedelijk Museum;
Alle documentatie/e-mails van en met de accountant (dhr. Sebel) en de advocaat
van het Stedelijk Museum (mw. Stolk) over de rapportage met betrekking tot Ruf;
Alle overige documenten/e-mails die het Stedelijk Museum van belang acht gelet
op centrale vraag in beloningsonderzoek;
Hierbij geldt steeds dat we de stukken bij de betrokkenen zullen opvragen en we
ons bij het onderzoek baseren op de gegevens die door hen worden aangedragen.
Wij gaan dus niet zelf informatie actief informatie vergaren. Gesprekken met
eventueel de volgende personen (afhankelijk van het verloop van het onderzoek):
•

Beatrix Ruf;

•

Alexander Ribbink (voormalig voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk
Museum);

•

Madeleine de Cock Buning (lid, thans wnd. voorzitter Raad van Toezicht
Stedelijk Museum);

•

Rob Defares (lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum);

•

Cees de Bruin (lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum);
Audrey Moestadja (Manager Finance & Control Stedelijk Museum);

•

Jet Stolk (advocaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam);

•

Jan Sebel (Accountant / fiscaal adviseur die betrokken was bij de jaarverslaggeving van het Stedelijk Museum gedurende de jaren 2014 — 2017);

•

de PWC-accountant die de controle heeft gedaan op de naleving van de
WNT.

Afhankelijk van het verloop van het onderzoek kunnen er later nog andere personen worden uitgenodigd voor een (telefonisch) gesprek, zoals Fieke Werner
(Hoofd P&O Stedelijk Museum) en Dennis Ewals (voormalig Hoofd Finance
Stedelijk Museum).
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4.

BEVINDINGEN
(9)

5.

In dit hoofdstuk geven we op basis van de uitkomsten van het feitenonderzoek antwoord op de drie onderzoeks-deelvragen. In dit hoofdstuk zullen wij de juridische
positie van het Stedelijk Museum in kaart brengen in relatie tot de Wet Normering
topinkomens, de Ethische Code voor Musea, de Governance Code Cultuur en de
subsidieverlening in het Kunstenplan.

CONCLUSIES/AANBEVELINGEN

BIJLAGEN (waaronder een lijst van personen met wie gesprekken zijn gevoerd)
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