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Amsterdam, 4 juni 2018 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam 
Amstel 1 
1011 PN AMSTERDAM 
 
 
Geacht College, 
 
Hierbij brengen ondergetekenden, Mr J.A.J. Peeters en Mr S.E. Eisma, verslag uit van hun onderzoek in 
opdracht van uw College naar aspecten van de governance van het Stedelijk Museum Amsterdam (het  
"Museum") en de naleving door het Museum van de Wet normalisering topinkomens (de "WNT") in  
verband met het contract van mevrouw Beatrix Ruf als directeur van dit Museum. 
 
Met de toezending van dit rapport beschouwen ondergetekenden hun opdracht als voltooid. Tot het  
geven van een nadere toelichting aan uw College of aan (een commissie uit) de Raad zijn wij gaarne  
bereid indien daaraan behoefte zou bestaan. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
J.A.J. Peeters      S.E. Eisma 
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HOOFDSTUK I OPDRACHT TOT ONDERZOEK 

1.1.1 U hebt ondergetekenden op 13 december 2017 opdracht verleend om een onderzoek in te 
stellen naar, kort gezegd, aspecten van de governance van het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Tegelijkertijd hebt u aan een advocatenkantoor opdracht verleend om een onderzoek in te 
stellen naar de toepassing van de WNT door het Museum. Op 16 februari 2018 hebt u beide 
opdrachten samengevoegd en ons opdracht verleend beide onderzoeken te verrichten, met 
dien verstande dat wij voor het gedeelte van de opdracht dat ziet op het WNT onderzoek 
gebruik hebben gemaakt van de diensten van Mr H. ten Have van het door u geselecteerde 
advocatenkantoor NautaDutilh. 

 
1.1.2 De nieuwe, samengevoegde opdracht is verwoord in een overeenkomst van opdracht d.d. 16 

februari 2018, die wij hebben aanvaard en ten blijk daarvan ondertekend. Wij voegen een 
kopie van deze overeenkomst bij als bijlage 1. 

1.1.3 Met de opdracht die u ons verleende op 13 december 2017 kwam de onderzoeksopdracht die 
de raad van toezicht van het Museum ons op 21 oktober 2017 bij monde van de toenmalige 
voorzitter van de raad van toezicht verleende te vervallen. 
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HOOFDSTUK II AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

2.1.1 Na de ontvangst van de oorspronkelijke opdracht op 13 december 2017 hebben onderzoekers 
een concept voor een plan van aanpak aan de gemeente voorgelegd. Met de 
vertegenwoordiger van uw gemeente is overleg gevoerd over het concept-plan van aanpak. 
Aan de raad van toezicht van het Museum is een mondelinge toelichting gegeven over het 
plan van aanpak. 

2.1.2 Het plan was om de eerste maand zoveel mogelijk schriftelijke informatie te vergaren om die 
vervolgens als basis te gebruiken voor interviews met betrokken personen. Op 13 december 
2017 zijn verzoeken om schriftelijke informatie aan uw gemeente en aan het Museum 
gezonden en later die maand ook aan mevrouw Ruf. Toen gaandeweg bleek dat om allerlei 
redenen veel meer tijd gemoeid zou zijn met het verzamelen van schriftelijke informatie 
hebben onderzoekers er voor gekozen – ter voorkoming van verdere vertraging – om een 
aanvang te maken met de interviews met betrokken personen. 

2.1.3 Onderzoekers hebben ook andere personen verzocht om relevante correspondentie, 
waaronder ook e-mails, in kopie aan hen ter beschikking te stellen.  

Zoals ook aangegeven in het plan van aanpak hebben zij geen digitale searches gedaan in de 
mailboxen van betrokken personen. Onderzoekers hebben er op vertrouwd dat verzoeken om 
schriftelijke informatie naar waarheid, juist en volledig zijn beantwoord. Omdat informatie uit 
meerdere bronnen zou worden aangeleverd leek dit verantwoord en onderzoekers menen dat 
dit ook niet onverantwoord is gebleken. Onderzoekers hebben een zeer grote hoeveelheid 
stukken ontvangen en bestudeerd.  

Onderzoekers hebben bij het afsluiten van hun feitenrelaas op 11 mei 2017 om 18.00 uur 
moeten vaststellen dat zij van het Museum niet alle gevraagde documenten hadden 
ontvangen, met name een groot aantal mails van de secretaris van de raad van toezicht was 
nog niet in hun bezit. Gelet op de wel door het Museum verstrekte informatie en op de 
informatie die onderzoekers uit andere bronnen hadden ontvangen hebben onderzoekers 
aangenomen dat het onwaarschijnlijk is dat de ontbrekende mails een wezenlijk ander licht 
kunnen werpen op de feiten zoals hieronder gerelateerd en na overleg met de 
vertegenwoordiger van de gemeente besloten het feitenrelaas af te sluiten na afweging van 
het belang van het uitbrengen van hun rapport binnen de gestelde streeftermijn tegen de kans 
dat met nog maanden langer onderzoek nieuwe relevante informatie beschikbaar zou komen; 
onderzoekers betreuren het dat zij voor deze afweging zijn geplaatst. 

2.1.4 In het kader van dit onderzoek hebben onderzoekers interviews gehouden met 17 personen, 
waarvan met sommige meerdere malen1. Onderzoekers hebben ook gesproken met een 
delegatie van de Ondernemingsraad van het Museum. Van de interviews zijn door een door 
onderzoekers aangewezen externe persoon verslagen gemaakt die ter becommentariëring, 
correctie en eventuele aanvulling aan de geïnterviewde persoon zijn voorgelegd. Alle 
geïnterviewde personen hebben de definitieve versie van het verslag van hun interview 
goedgekeurd en aan onderzoekers teruggezonden of -gegeven. Vermelding verdient dat de 
geïnterviewde personen niet onder ede gehoord konden worden en dat onderzoekers er 
zonder meer van zijn uitgegaan dat een ieder zijn eerlijke bijdrage heeft geleverd om de 

                                                        
1 Met alle personen die vanaf 1 november 2013 lid zijn (geweest) van de directie en de raad van toezicht van 
het Museum en met de secretaris van de raad van toezicht zijn interviews gehouden en met de voormalige 
wethouders Gehrels en Ollongren is ook gesproken. 
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relevante feiten in beeld te brengen. Zoals met name uit hoofdstuk III blijkt betekent dat niet 
dat alle verklaringen eensluidend zijn. De verschillende percepties op de werkelijkheid en het 
geheugen van personen spelen daarbij vanzelfsprekend een rol. 

2.1.5 Op basis van de ontvangen schriftelijke informatie en de goedgekeurde verslagen van 
interviews alsmede na raadpleging van een aantal openbare bronnen hebben onderzoekers 
concepten opgesteld van de paragrafen van het feitelijke relaas zoals uiteindelijk verwoord in 
hoofdstuk III. Deze concepten zijn vertrouwelijk voorgelegd aan de meest betrokken persoon 
of personen bij de desbetreffende paragraaf met het doel om onderzoekers te behoeden voor 
vergissingen in het feitelijk relaas en de betrokkene de gelegenheid te bieden de 
desbetreffende paragraaf aan te vullen of te corrigeren met feiten die relevant zijn voor dit 
onderzoek. 

2.1.6 Overeenkomstig de opdracht hebben onderzoekers een klankbordgesprek gehad met 
mevrouw Pauline Kruseman en mevrouw Truze Lodder. Zij hebben beiden grote ervaring en 
deskundigheid in het leiden van en toezicht houden op culturele instellingen. Hun beknopte cv 
is opgenomen in bijlage 2. De nadruk in dit gesprek is uitgegaan naar het onderwerp 
belangenverstrengeling. Aan de orde is ook geweest de spanning die kan ontstaan indien een 
organisatie gelijktijdig met publiek en privaat geld moet worden gefinancierd. Onderzoekers 
hebben dit gesprek als zeer nuttig ervaren. Concepten van het hele rapport zijn door 
onderzoekers aan mevrouw Kruseman en mevrouw Lodder voorgelegd en met hun 
commentaar is rekening gehouden bij het formuleren van het definitieve rapport. De 
verantwoordelijkheid voor de bevindingen en aanbevelingen van onderzoekers berust 
vanzelfsprekend uitsluitend bij onderzoekers. Onderzoekers zijn mevrouw Kruseman en 
mevrouw Lodder zeer erkentelijk voor hun waardevolle bijdrage aan het optimaliseren van het 
rapport. 

2.1.7 In overleg met de vertegenwoordiger van de gemeente hebben onderzoekers afgezien van het 
doen van steekproeven als bedoeld in paragraaf 1 sub a (ii) van de opdracht omdat de 
toegevoegde waarde daarvan te gering zou zijn in vergelijking met de benodigde investering, 
ook in tijd. 

2.1.8 Gaandeweg het onderzoek hebben gemeente en onderzoekers in goed overleg besloten dat 
een benchmark met andere internationale musea niet de hoogste prioriteit had. Om verdere 
vertraging te voorkomen heeft de opdrachtgever besloten geen voorstel te verstrekken aan 
onderzoekers als bedoeld in paragraaf 1 sub c (iii) van de opdracht. De opdrachtgever heeft 
dan ook geen voorstel verstrekt ter uitvoering van paragraaf 1 sub c (iii) van de 
opdrachtverlening. Onderzoekers hebben begrepen dat dit niet wil zeggen dat de gemeente 
geen belang hecht aan een benchmark en dat de gemeente dit deel van de opdracht in een 
later stadium wil laten uitvoeren mede in het licht van het advies van de Amsterdamse 
Kunstraad over de positionering van het Museum2. 

2.1.9 De bevinding in paragraaf 5.11.1 e.v. met betrekking tot de toepassing van de Wet normering 
topinkomens is rechtstreeks afkomstig van Mr H. ten Have, partner van het advocatenkantoor 
NautaDutilh, die door de gemeente daartoe is geselecteerd. De feiten die ten grondslag liggen 
aan zijn bevinding zijn door onderzoekers verzameld op dezelfde wijze als de feiten voor alle 

                                                        
2 Onderzoekers verwijzen naar paragraaf 3.12.5. De praktijk in de Verenigde Staten van Amerika die daar 
aan de orde komt zou mogelijk het Museum op achterstand plaatsen, indien deze niet door het Museum zou 
worden gevolgd, zeker indien die praktijk ook door musea in Europa wel zou worden gevolgd. Een 
vergelijkend onderzoek zou op dit punt geschikt zijn. 
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andere bevindingen, met uitzondering van de salarisgegevens die door NautaDutilh zelf zijn 
verzameld.  

2.1.10 Conform de opdracht ziet het onderzoek op de periode van 1 januari 2013 tot 31 oktober 2017 
en richt het zich op de directie en de raad van toezicht van het Museum. Onderzoek naar de 
governance lager in de organisatie van het Museum hoorde daar niet bij. Onderzoekers 
hebben ook geen onderzoek gedaan naar de juistheid van het beleid van het Museum en de 
uitvoering daarvan. 

2.1.11 Met de voorzitter en de algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad is telefonisch en 
in persoon overleg gepleegd door onderzoekers. Onderzoekers hebben zelf geen onderzoek 
gedaan naar de strategie van het Museum en de in de toekomst te voeren strategie. 

2.1.12 Om misverstand te voorkomen bevestigen onderzoekers dat het onderzoek geen betrekking 
heeft op de interne en externe verslaglegging van de financiële gegevens van het Museum. 
Onderzoekers hebben de jaarrekeningen van het Museum, de berichtgeving van de externe 
accountant van het Museum en de stukken die in de auditcommissie aan de orde zijn 
gekomen niet in hun onderzoek betrokken en doen daarover geen uitspraken in dit rapport. 

2.1.13 Onderzoekers kunnen bevestigen dat hun onafhankelijkheid op geen enkel moment tijdens het 
onderzoek onder druk is komen te staan. De gemeente en het Museum hebben tijdens het 
onderzoek afstand gehouden tot de onderzoekers. Hetzelfde geldt voor alle individueel 
betrokken personen die op verzoek van onderzoekers inlichtingen hebben verstrekt. Wel 
hebben onderzoekers de door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger regelmatig op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het onderzoek.  

2.1.14 Onderzoekers hebben met goedkeuring van de gemeente op 2 juni 2018 de leden en 
voormalige leden van de directie en van de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld 
vertrouwelijk kennis te nemen van een bijna definitieve versie van dit rapport en daarop een 
reactie te geven. Ook aan mevrouw Ruf en haar advocaat is die dag die gelegenheid 
geboden. 

Onderzoekers zijn de raad van toezicht erkentelijk voor het feit dat zij aan het begin van de 
vergadering van de raad op 2 juni 2018 in de gelegenheid zijn gesteld een bondige 
samenvatting van het rapport te geven. 
 
Na ontvangst van reacties is de definitieve tekst van dit rapport vastgesteld. 

 
2.1.17 Beknopte curricula vitae van onderzoekers en van de deskundigen in de klankbordgroep zijn 

als bijlage 2 bij dit rapport gevoegd. 

2.1.18 Onderzoekers begrijpen dat u voornemens bent dit rapport kort na 4 juni 2018 integraal 
openbaar te maken en onderzoekers hebben daartegen geen bezwaar. Onderzoekers dragen 
geen verantwoordelijkheid voor partiële openbaarmakingen of samenvattingen van dit rapport 
of andere uitingen daarover door u of door derden. Onderzoekers doen geen mededelingen in 
de media over dit rapport of de wijze van totstandkoming daarvan. 

2.1.19 Tenslotte: een onderzoek als het onderhavige naar gedrag van organisaties en personen in 
het verleden op basis van naar hun aard beperkte schriftelijke vastlegging van gebeurtenissen 
en op basis van feilbaar geheugen van personen levert geen haarscherpe foto op. 
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Onderzoekers hebben naar vermogen een groot aantal punten verzameld die tezamen 
genomen een pointillistisch verhaal opleveren dat de werkelijkheid van het verleden zo goed 
mogelijk benadert en naar het oordeel van onderzoekers voldoende basis biedt voor hun 
bevindingen en aanbevelingen. Onderzoekers zullen meerdere malen constateren dat iets niet 
blijkt uit de notulen of uit andere documenten. Dit zijn bloot feitelijke vaststellingen en deze 
beogen niet een of andere vorm van nalatigheid te suggereren. Integendeel, de notulen van 
de vergaderingen van de raad van toezicht zijn van hoge kwaliteit, maar zoals alle notulen van 
alle vergaderingen geven zij niet alles weer. Onderzoekers hebben geconstateerd dat de 
concept-notulen zelden tot wijzigingsvoorstellen aanleiding geven voordat zij worden 
vastgesteld, met uitzondering van de notulen van de rondvraag bij de vergadering van 16 
oktober 2017, die blijkbaar eerst op 25 april 2018 vastgesteld konden worden met tal van 
verklaringen en wijzigingsvoorstellen waarover blijkbaar geen overeenstemming kon worden 
bereikt.  Maar toen was het onderhavige onderzoek reeds aangevangen. 
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HOOFDSTUK III FEITEN3,4 

Op basis van schriftelijke informatie die door ons is opgevraagd en verkregen, op basis van de 
goedgekeurde verslagen van interviews met betrokken personen en op basis van schriftelijk 
commentaar dat zij van betrokkenen hebben ontvangen op concepten voor de volgende 
paragrafen alsmede op basis van door ons geraadpleegde openbare bronnen zijn onze 
bevindingen en aanbevelingen geformuleerd met als uitgangspunt de juistheid van de in de 
volgende paragrafen beschreven feiten.  

 
Onderzoekers zijn bij sommige onderwerpen geconfronteerd met verklaringen van 
betrokkenen die moeilijk met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Soms hebben 
onderzoekers moeten concluderen dat over zo'n onderwerp de precieze toedracht van een 
bepaalde handeling of gebeurtenis niet is te achterhalen of slechts door veel diepgravender 
onderzoek dan met de middelen die onderzoekers ter beschikking staan te verwezenlijken is. 

 
Van een aantal nauw betrokken personen zijn verklaringen opgenomen. Verklaringen zijn ook 
feiten. Daarmee is niet gezegd dat de in die verklaringen gerelateerde feiten door 
onderzoekers als vaststaand zijn aangenomen enkel omdat zij niet of niet voldoende betwist 
zijn door andere betrokkenen. Bij een onderzoek als het onderhavige is gebrek aan betwisting 
geen hanteerbare methode om relevante feiten vast te stellen. De in die verklaringen 
gerelateerde feiten zijn alleen door onderzoekers in aanmerking genomen indien en voorzover 
deze uit een of meer andere bronnen verifieerbaar bleken te zijn. 

 
1. Inleiding 

3.1.1 Het Stedelijk Museum Amsterdam is het Museum voor moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving in Amsterdam. 

3.1.2 Het Museum is in 1895 opgericht en in 2005 extern verzelfstandigd. 

3.1.3 De verzelfstandiging hield in dat het Museum niet langer functioneerde als een dienst van de 
publiekrechtelijke gemeente Amsterdam, maar dat alle museale taken werden ondergebracht 
in de privaatrechtelijke Stichting Stedelijk Museum Amsterdam, met een bestuur en raad van 
toezicht die onafhankelijk waren en zijn van de gemeente Amsterdam. Het gebouw en de 
collectie bleven eigendom van de gemeente. Nieuwe aanwinsten voor de collectie worden in 
beginsel ook eigendom van de gemeente Amsterdam. 

3.1.4 De Stichting Stedelijk Museum Amsterdam (de "Stichting") werd opgericht op 4 oktober 2005. 
Bij de oprichting werden haar statuten vastgesteld. Deze statuten werden op 5 januari 2012 
gewijzigd en die gelden nog steeds5. 

                                                        
3 In het feitenrelaas klinken een enkele keer ook al bevindingen van onderzoekers door. Dit is om praktische 
redenen zo gedaan en om direct belanghebbenden in een vroegtijdig stadium gelegenheid te bieden 
commentaar te geven op mogelijke bevindingen van onderzoekers op grond van voorlopig vastgestelde 
feiten. 
4 De citaten die in dit feitenrelaas zijn opgenomen zijn de letterlijke versies van de oorspronkelijke tekst 
inclusief de taalkundige oneffenheden. 
5 Zie paragraaf 3.2.9 (a) voor een beoogde statutenwijziging. 
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3.1.5 Kort na de oprichting werden tussen de gemeente Amsterdam en de Stichting een 
verzelfstandigingsovereenkomst, een collectiebeheersovereenkomst en een huur- en 
beheersovereenkomst voor het pand aan de Paulus Potterstraat en voor het depot gesloten. 

3.1.6 Over het oorspronkelijke plan van het Museum voor de periode 2013-2016 was het oordeel 
van de Amsterdamse Kunstraad niet mals.  Het plan werd alles behalve overtuigend 
genoemd. Internationaal weinig onderscheidend. Een visie op nieuwe verdienmodellen zou 
ontbreken. Stappen om te komen tot een meer doelmatige en efficiëntere exploitatie zouden 
ontbreken. Meer dynamiek qua openingstijden werd gemist. Hoewel de Kunstraad ook aangaf 
dat het Museum een instituut van wereldklasse zou kunnen zijn, onthield hij zich zelfs 
aanvankelijk van een advies over de oorspronkelijk aangevraagde subsidie. 

3.1.7 De inhoud van de bij de oprichting vastgestelde statuten en de overige in paragraaf 3.2.9 
genoemde stukken zijn onderwerp geweest van uitvoerige beraadslaging in de raad van de 
gemeente Amsterdam, die met deze inhoud ook heeft ingestemd. 

3.1.8 De verzelfstandiging had als doel dat het Museum op grotere afstand van de gemeente 
bedrijfsmatiger kon opereren, daarmee efficiënter kon werken en beter externe financiering 
kon aantrekken. Cultureel ondernemerschap werd hiermee bevorderd. 

3.1.9 De verzelfstandiging paste in het tijdsbeeld. Een groot aantal Rijksmusea werd 
verzelfstandigd krachtens de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten (Stb. 1993, 398). De 
vier grote steden in Nederland hebben alle tenminste één groot museum met de rechtsvorm 
van een privaatrechtelijke stichting, die zelfstandig opereert ook al is de lokale gemeente een 
substantiële geldverschaffer. 

3.1.10 Naast deze privaatrechtelijke verbinding, ontvangt het Museum subsidie van de gemeente 
Amsterdam. Deze subsidie ontvangt het Museum in het kader van het Kunstenplan. Voor een 
deel is deze subsidie bestemd voor de onderhoud van het gemeentelijke pand, voor het 
overige is de subsidie aan te wenden voor de verwezenlijking van ambities van het Museum. 
De keuze voor subsidie drukt ook de gewenste afstand uit, de subsidiënt stuurt op uitvoering 
van door de aanvrager geëntameerde activiteiten en beoordeelt mede of de bijbehorende 
verplichtingen zijn vervuld. Met de keuze voor subsidie, kiest het bestuursorgaan voor 
beperkte invloed op interne aangelegenheden van de gesubsidieerde instellingen. 

3.1.11 De systematiek van het Kunstenplan houdt in dat per vier jaar de gemeente Amsterdam in de 
Hoofdlijnnota haar beleid voor de komende vier jaar vastlegt. Bij de voorbereiding van dit 
beleid betrekt de gemeente Amsterdam het veld en de Amsterdamse Kunstraad (AKr). Vast 
onderdeel van dit beleid is de uitstraling en positie die de gemeente Amsterdam heeft en wil 
hebben in relatie tot kunst en cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers van de stad. Per 
2017 kent de gemeente Amsterdam een verdeling in instellingen behorend tot de 
basisinfrastructuur van de gemeente Amsterdam en instellingen die een meer flexibele positie 
hebben. Voor de periode 2017-2020 zijn er 17 instellingen aangewezen als A-Bis instellingen, 
de overige instellingen hebben subsidie aangevraagd of kunnen die aanvragen bij het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst.  

3.1.12 De 17 A-Bis instellingen, waaronder het Museum, kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente 
Amsterdam. In die aanvraag verwerken de instellingen hun eigen ambities en wensen voor de 
komende vier jaar. De aanvragen worden vervolgens beoordeeld door de AKr die advies over 
de aanvragen uitbrengt aan het College van Burgemeester en Wethouders. De AKr toetst de 
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aanvraag aan de door de gemeente Amsterdam gestelde beoordelingscriteria en beoordeelt 
daarmee of en zo ja in welke mate de aanvraag bijdraagt aan de beleidsdoelen van de 
gemeente Amsterdam. De criteria zijn tevens gericht op zakelijke onderdelen. Zo zal de 
instelling inzichtelijk moeten maken dat zij naast de subsidie tenminste 25% inkomsten 
genereert uit andere bronnen. 

3.1.13 Naast dit zakelijke criterium is in het Kunstenplan 2017-2020 vastgelegd dat de 
gesubsidieerde instellingen zich dienen te verhouden tot de Governance Code Cultuur en de 
Ethische Code voor Musea van The International Council of Museums (ICOM). In het 
jaarverslag verwacht de gemeente van alle instellingen een toelichting op de wijze waarop 
instellingen de codes hebben nageleefd (pas toe en leg uit) en de raden van toezicht daarop 
hebben toegezien.  

3.1.14 Op het moment dat er bij een instelling onduidelijkheden rond bedrijfsvoering en governance 
ontstaan wil de gemeente, met inachtneming van de verschillende verantwoordelijkheden, zo 
snel mogelijk opheldering. Dat maakt ook dat de gemeente er belang aan hecht dat het lopend 
onderzoek zich verhoudt tot de afspraken zoals gemaakt in het kader van de 
subsidieverlening van het Kunstenplan. Het gaat dan onder meer om de wijze waarop de 
Governance Code Cultuur is toegepast en de wijze waarop de Ethische code voor Musea 
(ICOM) wordt toegepast. 

Ook naast de reguliere subsidierechtelijke verplichting past het in de positie die het Museum 
inneemt voor de stad – zowel qua aanzien als vanwege het feit dat het Museum een 
belangrijke collectie van de gemeente beheert – dat het Museum het College actief informeert. 
Ook ondanks het feit dat in het kader van de verzelfstandiging de toezichthoudende rol van de 
gemeente naar de raad van toezicht is overgegaan. 

3.1.15 Mede op basis van het advies van de AKr kent vervolgens het College de subsidie toe voor 
een periode van vier jaar. In deze subsidietoekenning worden de verplichtingen en de 
prestaties die het Museum op basis van haar eigen aanvraag moet realiseren, opgenomen. 
Gedurende deze vier jaar dient iedere instelling jaarlijks een verantwoording in op basis 
waarvan de subsidie voor dat deel wordt vastgesteld. 

3.1.16 Het Museum is een van de 17 A-Bis instellingen en daarmee in de gelegenheid om subsidie 
aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Het is aan het Museum zelf te bepalen welke 
ambitie zij legt in haar aanvraag. De gemeente Amsterdam zal bij de vaststelling van de 
subsidie (dus achteraf) beoordelen of het Museum haar eigen ambities heeft gehaald en 
daarmee recht heeft op de toegekende subsidie. 

3.1.17  Over het oorspronkelijke plan van het Museum voor de periode 2013-2016 was het oordeel 
van de Amsterdamse Kunstraad niet mals. Het plan werd allesbehalve overtuigend genoemd. 
Internationaal weinig onderscheidend. Een visie op nieuwe verdienmodellen zou ontbreken. 
Stappen om te komen tot een meer doelmatige en efficiëntere exploitatie zou ontbreken. Meer 
dynamiek qua openingstijden werd gemist. Hoewel de Kunstraad ook aangaf dat het Museum 
een instituut van wereldklasse zou kunnen zijn, onthield hij zich zelfs aanvankelijk van een 
advies over de oorspronkelijk aangevraagde subsidie.  

3.1.18 De toonzetting van het advies van de Kunstraad over het plan van het Museum voor de 
periode 2017-2020, ingediend onder verantwoording van de nieuwe directie op 28 januari 
2016 (en gewijzigd op 17 november 2016) is anders dan het advies over de voorgaande 
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periode. Wat de Kunstraad betreft, behoeft het Museum zich niet bescheiden op te stellen ten 
opzichte van internationale collega-instellingen. Hoewel het Museum zich niet kan meten aan 
de budgetten en bezoekersaantallen van Tate Modern en het Museum of Modern Art, laten – 
volgens de Kunstraad – de collectie en het beoogde expositie-aanbod zich wel goed 
vergelijken met het niveau van deze instellingen. De Kunstraad achtte de ambities en plannen 
van het Museum voor de periode 2017-2020 reëel en passend bij de artistieke lijn die was 
ingezet en zich in de afgelopen jaren had bewezen. De organisatie had volgens de Kunstraad 
gezonde ambitie en is kritisch op haar rol als 21e-eeuws Museum. De Kunstraad adviseerde 
een bescheiden verhoging van het budget, mede met het oog op de plannen van het Museum 
buiten het centrum. 

3.1.19 Het Museum is lid van de Museumvereniging en ingeschreven in het Nederlands 
museumregister. Daarmee is het onderworpen aan de Ethische Code voor Musea, de 
Nederlandse versie van de ICOM Code of Ethics for Museums. ICOM is een wereldwijde 
organisatie waarbij 20.000 musea zijn aangesloten, waaronder bijvoorbeeld ook het Museum 
of Modern Art in New York en Tate Modern in Londen. 

 
3.1.20 De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen nut beogende 

instelling). 
 
2. De governance van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 

3.2.1 De Stichting hanteert het zogenaamde raad van toezichtmodel. Dat wil zeggen dat zij een 
directie heeft en een raad van toezicht. Dit model wordt gebruikt bij alle voormalige 
Rijksmusea en bij de grote musea in de vier grote steden. Het toezichtmodel, dat in de 
statuten is verankerd, heeft in de verslagperiode niet ter discussie gestaan. 

3.2.2 De directie bestond in de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 december 2013 uit Ann Goldstein 
en Karin van Gilst. Na het aftreden van Ann Goldstein per 1 december 2013 was Karin van 
Gilst enig bestuurder tot 1 november 2014. Vanaf die laatste datum tot 1 oktober 2017 
vormden mevrouw Ruf en Karin van Gilst het bestuur. Vanaf 1 oktober 2017 tot 16 oktober 
2017 was mevrouw Ruf enig bestuurder. Na haar aftreden wordt in het bestuur tijdelijk 
voorzien door een ervaren interim-bestuurder met een zakelijke achtergrond. 

3.2.3 De raad van toezicht bestond in de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 november 2017 uit 
tussen de zes en acht leden. Voorzitter was in die periode de heer A. Ribbink tot zijn 
defungeren wegens het aflopen van zijn tweede termijn van vier jaren op 14 april 2017. De 
heer C. de Bruin nam het voorzitterschap waar tot 13 oktober 2017, toen de heer 
Grapperhaus aantrad. Diens voorzitterschap duurde tot 24 oktober 2017 toen hij met 
onmiddellijke ingang aftrad in verband met zijn benoeming tot minister van Justitie en 
Veiligheid. Hij was op 8 april 2017 benoemd tot lid van de raad van toezicht onder de 
opschortende voorwaarde van instemming van het College van Burgemeester en Wethouders 
en deed feitelijk mee aan het toezicht vanaf begin oktober 20176. Vanaf 26 oktober 2017 
fungeert mevrouw M. de Cock Buning als waarnemend voorzitter. 

3.2.4 Bij het einde van de verslagperiode en als gevolg van het besluit van de raad van toezicht van 
16 oktober 2017 om het ontslag van mevrouw Ruf te aanvaarden had het Museum geen 

                                                        
6 Een formeel verzoek tot het "horen" zond het Museum op 21 juni 2017 aan uw College en uw College 
stemde in met de benoeming op 18 juli 2017. 
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statutaire directie meer. Binnen enkele jaren waren twee artistieke directeuren gekomen en 
gegaan. Het Museum wordt vanaf 1 november 2017 bestuurd door een interim-directeur met 
museale ervaring. De voorzitter van de raad van toezicht had per 24 oktober 2017 ontslag 
genomen, een besluit dat in zijn tweede en bijna laatste vergadering op 16 oktober 2017 al 
verwacht kon worden. De raad werd vanaf dat moment geleid door mevrouw De Cock Buning. 

3.2.5 De raad van toezicht heeft een aantal commissies ingesteld die de besluitvorming van de raad 
voorbereiden. 

3.2.6 De raad van toezicht heeft een vaste auditcommissie ingesteld bestaande uit drie à vier leden 
uit zijn midden. De heer R. Defares was voorzitter tot zijn aftreden per 1 november 2017 kort 
voor het verstrijken van zijn laatste termijn. Hij werd per die datum door de heer De Bruin 
opgevolgd.  

Formeel bestaat er geen remuneratiecommissie. De voorzitter en een ander lid hielden met de  
directeuren afzonderlijk evaluatiegesprekken kort na afloop van ieder kalenderjaar. 

 
Bij benoemingen in de directie en de raad van toezicht wordt ad hoc een selectiecommissie uit 
de raad ingesteld. Bij de selectie die heeft geresulteerd in de benoeming van mevrouw Ruf 
heeft de selectiecommissie gebruik gemaakt van externe hulp.  

Eén lid van de raad houdt meer specifiek contact met de Ondernemingsraad. 

3.2.7 De raad van toezicht heeft regelmatig contact gehouden met de Ondernemingsraad, veelal via 
het lid van de raad dat was aangewezen als contactpersoon maar soms ook als volle raad. De 
Ondernemingsraad heeft aan onderzoekers aangegeven dat de contacten met de raad van 
toezicht in de verslagperiode niet als soepel ervaren werden. Bij de bespreking van de 
evaluatie van mevrouw Ruf kwam dat ook tot uitdrukking. De Ondernemingsraad meende ook 
dat de raad van toezicht terughoudend was met het geven van informatie. Tegen het einde 
van de verslagperiode van onderzoekers bij het aantreden van de heer Grapperhaus en 
daarna ervaart de Ondernemingsraad een open sfeer in de contacten van de raad van 
toezicht met de Ondernemingsraad. 

3.2.8 In de paragrafen 3.4.1 en volgende en 3.10.1 en volgende beschrijven onderzoekers de 
intensieve rol die de Ondernemingsraad heeft gespeeld bij de benoeming van mevrouw Ruf 
en in verband met het onderwerp "doorslaggevende stem".  

Uit de notulen van de raad van toezicht krijgen onderzoekers de indruk dat berichten over de 
zorgen die bij de Ondernemingsraad leefden, de raad van toezicht hebben bereikt. De 
Ondernemingsraad kreeg, volgens zijn verklaring, niet de indruk in de communicatie en 
overleggen met de raad van toezicht dat de zorgen van de Ondernemingsraad werden 
gehoord en meegewogen. 

3.2.9 De belangrijkste Governance documenten van de Stichting zijn:  

(a) De statuten die bij de oprichting van de Stichting zijn vastgesteld en in 2012 zijn 
gewijzigd; deze gelden nu nog steeds. De raad van toezicht heeft op 6 februari 2015 
besloten de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de 
Governance Code Cultuur, maar dit besluit is nog niet in werking getreden omdat de 
gemeente de vereiste toestemming vooralsnog niet heeft gegeven; 
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(b) Het reglement van de raad van toezicht dat door de raad van toezicht is vastgesteld op 
6 februari 2015 met twee bijlagen (de profielschets van de raad als geheel7 en een 
rooster van aftreden); 

(c) Het reglement van de directie dat door de raad van toezicht is vastgesteld op 27 juni 
2014 (met twee bijlagen: een profielschets van de artistiek directeur en de zakelijk 
directeur en een organogram met de rapportagelijnen naar de beide directeuren); 

(d) Het Toezichtskader dat door de raad van toezicht op 6 februari 2015 is vastgesteld met 
als bijlage een reglement voor het auditcommissie; en tenslotte 

(e) De Position Paper waarin een zeventiental casus-posities wordt beschreven van 
mogelijke transacties en de al dan niet aanvaardbaarheid daarvan wordt aangegeven 
welk document is vastgesteld in de vergadering van de raad van 6 februari 2015. 

3.2.10 In het jaarverslag over 2015 wordt gezegd dat het Museum de Governance Code Cultuur 
onderschrijft en de principes en praktijkaanbevelingen daarvan toepast. In het jaarverslag over 
2016 wordt gesteld dat de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur in de 
dagelijkse praktijk van het Museum zijn verankerd. In een bijlage bij dit jaarverslag wordt per 
principe van de Code aangegeven op welke wijze de Code wordt toegepast. Een dergelijke 
bijlage ontbrak nog bij het verslag over 2015. Uit de tekst van de bijlage bij het jaarverslag 
2016 blijkt niet uitdrukkelijk van afwijkingen van de Code. 

3.2.11 De in paragraaf 3.2.9 genoemde stukken, met uitzondering van het rooster van aftreden, zijn 
niet geplaatst op de website van het Museum. De statuten zijn via het Handelsregister 
kenbaar voor een ieder. De andere bovengenoemde stukken zijn niet kenbaar voor het 
publiek8.  

3.2.12 De directie vergaderde wekelijks; om de andere week formeel met de secretaris en iedere 
week informeel. De directie wordt bijgestaan door een secretaris die ook bedrijfsjurist is.  

3.2.13 De raad van toezicht vergadert volgens een vast vergaderrooster vijf á zes keer per jaar en 
soms ook tussentijds. Het streven is om eenmaal per jaar in het buitenland te vergaderen9. 
Vergaderingen hebben plaatsgevonden in Athene en Turijn. De raad heeft een eigen 
secretaris, die ook optreedt als secretaris van de directie en die niet zonder toestemming van 
de raad van toezicht kan worden ontslagen.  

3.2.14 De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de directeuren vast. Hun kosten worden 
desgewenst door het Museum vergoed. 

                                                        
7 De profielschets is bij besluit van de raad van toezicht op 11 december 2015 gewijzigd. Onderzoekers 
hebben geen goedkeuring van de gemeente aangetroffen zodat de gewijzigde tekst niet in werking kan zijn 
getreden. De indruk van onderzoekers is dat de gewijzigde tekst wel door het Museum wordt gebruikt en dat 
de gemeente daartegen geen bezwaar maakt. 
8 De profielschets van de raad van toezicht moet volgens de Governance Code Cultuur wel op de website 
worden geplaatst maar door een vergissing was het niet mogelijk tijdens de verslagperiode van onderzoekers 
via de website kennis te nemen van de profielschets. 
9 Dit is verwoord in de notulen van de vergadering van de raad van toezicht op 9 december 2016. De heer 
Ribbink heeft verklaard dat het niet het doel was om in het buitenland te vergaderen, maar wel om "samen" 
iets inhoudelijks te doen, het Museum te vertegenwoordigen en het nuttige met het aangename te verenigen. 
Volgens zijn verklaring zijn de kosten van vervoer en verblijf niet ten laste van het Museum of andere 
publieke middelen gekomen. 
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3.2.15 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks met behulp van dezelfde externe 
governance-deskundige. De evaluatie over 2014 en 2015 is samengevoegd. De scores die 
aan de hand van door de leden ingevulde vragenformulieren tot stand kwamen laten in het 
algemeen grote tevredenheid zien. Op de toetsvragen scoorde de voorzitter - de heer Ribbink 
- in het algemeen heel hoog. Op de vraag of hij zich aan de governance regels hield was zijn 
score "87,5 eens". Na zijn aftreden blijkt uit de notulen wel enige kritiek op zijn optreden, met 
name bij het beoordelen van nieuwe nevenfuncties van mevrouw Ruf en op een toezegging 
die hij zonder medeweten van de raad aan mevrouw Ruf zou hebben gedaan. Onderzoekers 
verwijzen naar de paragrafen 3.4.1 en volgende en 3.10.1 en volgende hieronder voor de 
feitelijke onderbouwing van die twee verwijten. 

3.2.16 De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging; hun kosten worden 
desgewenst vergoed door het Museum. 

3.2.17 De raad van toezicht is een gemêleerd gezelschap met diverse achtergronden, leeftijden, 
deskundigheden en andere vaardigheden. Hun cv's zijn indrukwekkend. Conform de wens van 
de gemeente maakt ook een kunstenaar deel uit van de raad. Het quotum mannen/vrouwen is 
in overeenstemming met de maatschappelijke inzichten. Opvalt dat in de verslagperiode drie 
leden van de raad ook prominent voorkwamen in de lijsten van hoofdbegunstigers 
respectievelijk principale begunstigers van het Museum. Enkele leden van de raad zijn 
kunstverzamelaar. 

3.2.18 De raad van toezicht besteedde veel aandacht en tijd aan het onderwerp 
belangenverstrengeling. Zie daarover verder paragraaf 3.12.1 e.v. en hoofdstuk IV. De raad 
heeft een speciale procedure ingesteld om tegenstrijdige belangen te beoordelen en daarover 
beslissingen te nemen. De toelichting bij het jaarverslag 2016 vermeldt dat de raad van 
toezicht een standpunt inneemt buiten aanwezigheid van degene die bij de voorzitter een 
(mogelijk) tegenstrijdig belang heeft aangemeld en dat een lid van de raad van toezicht niet 
deelneemt aan de discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang 
heeft.  

3.2.19 De auditcommissie vergadert gemiddeld zes keer per jaar, in elk geval ook voorafgaande aan 
de vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter van de auditcommissie brengt 
mondeling verslag uit in de vergadering van de raad van het besprokene in de 
auditcommissie. De raad van toezicht ontvangt de stukken van de auditcommissie en blijkt bij 
de jaarlijkse evaluatie tevreden te zijn over de informatieverstrekking door de auditcommissie 
aan de raad. De auditcommissie bespreekt periodiek de resultaten en de ontwikkeling van de 
prestatiedoelstellingen en een update van de risicoanalyse krijgt regelmatig aandacht. De 
auditcommissie bespreekt de jaarbegroting en de concept-jaarrekening voorafgaande aan de 
vergadering van de raad van toezicht waarin de vaststelling/goedkeuring van deze stukken 
aan de orde is (met een enkele uitzondering zoals hiervoor aangegeven). 

3.2.20 Doordat het besluit tot statutenwijziging (zie paragraaf 3.2.9 (a)) nog niet is geëffectueerd zijn 
sommige voorschriften ter uitwerking van principe 9 van de Code nog niet verankerd in de 
governance documenten. De belangrijkste ontbrekende bepaling betreft het voorschrift dat de 
externe accountant voor maximaal vier jaar wordt benoemd. In de notulen van de 
vergaderingen van de raad van toezicht gedurende de verslagperiode is geen besluit 
aangetroffen tot benoeming van de externe accountant. Volgens een mededeling bij het 
jaarverslag 2016 zou de externe accountant in 2011 zijn benoemd voor een periode van vier 
jaar. Van een besluit tot verlenging in 2015 of 2016 blijkt niet uit de notulen van de raad van 
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toezicht. Wel wordt de externe accountant met een zekere regelmaat geëvalueerd door de 
auditcommissie. 

 
3.2.21 Opvalt dat de externe accountant niet aanwezig is bij de vergadering van de raad van toezicht 

waarin de raad besluit tot goedkeuring van de jaarrekening over 2013 noch over volgende 
jaren tot en met 2016. Hij is wel aanwezig bij de vergadering van de auditcommissie waarin de 
jaarrekening wordt besproken en het advies aan de volle raad wordt voorbereid.  

3.2.22 De raad van toezicht heeft op 8 april 2017 besloten om de jaarrekening 2016 goed te keuren 
zonder dat het definitieve verslag van de externe accountant beschikbaar was. De 
auditcommissie had voorafgaande aan de vergadering van de raad van toezicht besloten om 
"onder voorbehoud van het accountantsverslag en de bespreking daarvan met de AC en 
directie" de raad van toezicht te adviseren de jaarrekening en het jaarverslag 2016 goed te 
keuren. De externe accountant was bij geen van beide vergaderingen aanwezig en 
aangenomen moet worden dat de raad van toezicht ook niet beschikte over de 
(goedkeurende) verklaring van de externe accountant toen hij besloot de jaarrekening 2016 
goed te keuren. Op de website van het Museum staat de jaarrekening 2016 met vermelding 
"versie 23-4-2017". Deze versie is door alle directeuren en alle leden van de raad van toezicht 
ondertekend. Boven de handtekeningen (in druk) van de directeuren en leden van de raad van 
toezicht staat de datum "13 april 2017" vermeld. Uit de notulen van de auditcommissie blijkt 
niet van een vergadering van deze commissie na 8 april 2017 en voor 7 juli 2017, noch blijkt 
van enig nader overleg met de externe accountant over zijn verslag en zijn verklaring bij de 
jaarrekening 2016. De controleverklaring van de externe accountant dateert van 28 april 
201710. 

3.2.23 De raad van toezicht ontvangt iedere reguliere vergadering een uitgebreid schriftelijk verslag 
van de directie over de gang van zaken. Uit de evaluatie blijkt dat de leden van de raad van 
toezicht in het algemeen tevreden zijn met de managementinformatie die door de directie 
periodiek wordt verstrekt. Uit de interviews met leden van de auditcommissie blijkt dat er bij 
die commissie toch wel kanttekeningen geplaatst worden bij de kwaliteit van de verstrekte 
informatie. 

3.2.24 De raad van toezicht keurde ieder jaar de begroting goed en hield na een uitgebreidere 
voorbereiding door de auditcommissie de vinger aan de pols om te zien hoe de actuele gang 
van zaken zich ontwikkelde ten opzichte van de begroting. 

3.2.25 De raad was ook intensief betrokken bij de vaststelling van de aanvraag voor het Kunstenplan 
in de periode 2017-2020. Diverse vergaderingen van de raad werden aan dit onderwerp en 
meer algemeen aan de strategie van het Museum gewijd. De raad besteedde ook een aparte 
sessie aan deze onderwerpen. Uiteindelijk werd de aanvraag van het Museum eind januari 
2016 buiten vergadering goedgekeurd nadat een laatste concept nog in een vergadering van 
de auditcommissie was besproken. 

                                                        
10 De gemeente ontving op 28 april 2017 de controleverklaring van de externe accountant d.d. 28 april 2017 
(uit de verklaring is niet duidelijk bij welke versie van de jaarrekening die verklaring is afgegeven), een 
financieel verslag (versie 23-4-2017), een verantwoording Kunstenplansubsidies d.d. 26-4-2017, een 
Bestuursverslag en bijlagen daarbij. Op 21 september 2017 ontving de gemeente deze stukken opnieuw. De 
controleverklaring van de externe accountant is niet op de website geplaatst. 
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3.2.26 Hoe de raad van toezicht omgaat met zijn cruciale taken en verantwoordelijkheden bij een 
benoeming van een lid van de directie, bij het toezicht op de compatibilité des humeurs (of het 
ontbreken daarvan) in de directie en in geval van een crisis wordt hierna besproken, zie 
paragraaf 3.4.1 en volgende, 3.10.1 en volgende en 3.15.1 en volgende. 

3.2.27 Uit gegevens van het Handelsregister blijkt dat de heer Ribbink tot 31 december 2014, de 
heer Defares tot 31 december 2014, mevrouw Ruf tot 1 november 2017 en mevrouw Van Gilst 
tot 11 september 2017 lid zijn geweest van het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum 
Fonds. Deze functies zijn niet vermeld in de bijlagen bij de jaarverslagen van het Museum 
over de desbetreffende jaren. 

3. De invloed van de gemeente Amsterdam 

3.3.1 Bij de verzelfstandiging werd het Museum doelbewust op een zekere afstand van de 
gemeente gezet. De invloed die de gemeente na de verzelfstandiging op het Museum kon 
uitoefenen werd daarmee bewust beperkt, zeker in vergelijking met de situatie waarin het 
Museum functioneert als dienst van de gemeente. Het besturingsmodel van de Stichting werd 
door de gemeente zelf gekozen - met instemming van de gemeenteraad - en ook de 
modaliteiten van het gekozen raad van toezichtmodel werden door de gemeente in de 
statuten verankerd. 

3.3.2 De afstand van de Stichting tot de gemeente krijgt in de statuten van de Stichting op de 
volgende manier gestalte:  

- de raad van toezicht benoemt de leden van de directie en voorziet zelf in de benoeming 
van de eigen leden; 

-  de leden van de directie en van de raad moeten hun taken uitoefenen in het belang van 
de Stichting en dienen dat volgens de Governance Code Cultuur in onafhankelijkheid te 
doen. Onderzoekers tekenen daarbij aan dat de belangen van de gemeente en het 
Museum veelal parallel zullen lopen. De belangen zijn echter niet per definitie en steeds 
identiek. De Stichting behartigt een deelbelang en de gemeente Amsterdam een 
algemener belang. De wederzijdse belangen zullen soms niet in evenwicht zijn te 
brengen, ook al zal de Stichting in haar afwegingen wel degelijk rekening moeten 
houden met de belangen van de gemeente. 

-  verder bepalen de statuten van de Stichting dat tot lid van de raad van toezicht niet 
benoemd kunnen worden personen die in dienst zijn van de gemeente of die deel 
uitmaken van een bestuursorgaan van de gemeente. 

 
3.3.3 Welke invloed heeft de gemeente op de Stichting na de verzelfstandiging en hoe en in welke 

mate kan de gemeente nog sturen? De gemeente heeft krachtens de statuten, de 
subsidievoorwaarden, de met de Stichting gesloten overeenkomsten en de wet een heel scala 
van instrumenten tot haar beschikking en onderzoekers wijzen in dit verband op het volgende: 

(a) De structuur en het bestuursmodel van de Stichting kan niet worden gewijzigd zonder 
de voorafgaande goedkeuring van Uw College, omdat daarvoor een statutenwijziging 
nodig is die niet zonder toestemming van Uw College kan worden geëffectueerd. 
Hetzelfde geldt voor ontbinding van de Stichting en voor juridische fusies of splitsingen 
waarbij de Stichting partij is; 
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(b) Leden van de directie en van de raad van toezicht kunnen slechts worden benoemd 
nadat Uw College is gehoord; 

(c) Leden van de directie kunnen slechts worden ontslagen nadat Uw College is gehoord; 

(d) Een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht moet geschieden 
overeenkomstig een profielschets die is goedgekeurd door Uw College; 

(e) De gemeente kan de Collectiebeheersovereenkomst op grond van wanbeheer 
opzeggen, onder omstandigheden zelfs met onmiddellijke ingang; 

(f) De gemeente kan de Collectiebeheerovereenkomst op grond van een besluit van de 
Gemeenteraad in verband met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beheer van 
museumcollecties op basis van culturele en kunsthistorische inzichten opzeggen en 
dan met een opzegtermijn van vier jaar; 

(g) De gemeente kan als belanghebbende de rechtbank verzoeken een lid van de directie 
te ontslaan indien deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de 
statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer11. Zodra wetsontwerp 34.49112 kracht 
van wet heeft gekregen in zijn huidige vorm zal de gemeente de rechtbank kunnen 
verzoeken een lid van de directie of van de raad van toezicht te ontslaan wegens 
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens een 
ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor het voortduren van zijn 
lidmaatschap van de directie respectievelijk van de raad van toezicht in redelijkheid niet 
kan worden geduld; 

(h) De gemeente kan periodiek - thans om de vier jaar - de subsidie vaststellen voor de 
Stichting; 

(i) De gemeente kan een verleende subsidiebeschikking intrekken, indien daartoe gronden 
bestaan; 

(j) De gemeente kan bij een subsidiebeschikking kwantitatieve en kwalitatieve 
prestatieafspraken opleggen, rapportageverplichtingen opleggen en de nakoming 
daarvan monitoren; 

(k) In verband met het voorgaande wordt vermeld dat het Museum krachtens de 
subsidievoorwaarden [en de Awb] de plicht heeft om "direct urgente en relevante 
financiële, organisatorische of statutaire wijzigingen en/of veranderingen of beëindiging 
van activiteiten" aan Uw College schriftelijk te melden; 

(l) De gemeente kan inspecties uitvoeren op haar door het Museum beheerde collectie 
(welke inspecties tot 2010 door een Rijksdienst werden uitgevoerd). 

Naast deze juridisch en formele instrumenten kan overleg op allerlei niveaus een krachtig 
middel zijn om goede verhoudingen te bevorderen en te bewaren.  

 

                                                        
11 Een vergelijkbare mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken een lid van de raad van toezicht te ontslaan 
ontbreekt naar huidig recht. 
12 Ontwerp van wet ingediend op 16 juni 2016, Hand II, 2015-2016, 34.491. 
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3.3.4 Hoe werkt dit alles in de praktijk? 

3.3.5 In de periode sinds 1 januari 2013 heeft de gemeente geen handelingen verricht als bedoeld 
in paragraaf 3.3.3 onder (c), (e), (f), (g) of (i). De gemeente heeft ook geen aanleiding gezien 
dergelijke instrumenten in te zetten. 

3.3.6 De gemeente wordt gehoord bij benoeming van directeuren en leden van de raad van 
toezicht. De gemeente krijgt in dat verband schriftelijke informatie van de raad van toezicht 
over de beoogde kandidaat en een cv. Bij de benoeming van mevrouw Ruf en de nieuwe 
voorzitter van de raad van toezicht heeft de kandidaat in persoon kennis gemaakt met de 
wethouder. De gemeente vertrouwt op het onderzoek van de raad van toezicht en wint zelf 
geen antecedenten in. Onderzoekers hebben begrepen dat de gemeente actief controleert of 
de kandidaat past in het goedgekeurde profiel en of met de benoeming de samenstelling van 
de raad in overeenstemming is met het totale profiel van de raad. Bij de benoeming van 
mevrouw Ruf en de benoemingen van leden van de raad van toezicht in 2017 heeft de raad 
van toezicht in een vroeg stadium informeel contact gezocht met de gemeente en dat wordt 
door de gemeente gewaardeerd.  

Bij herbenoeming geldt eenzelfde procedure. 

3.3.7 Op 31 maart 2016 heeft het Museum een gewijzigde tekst voor de profielschets van de raad 
van toezicht ter goedkeuring aan de gemeente gezonden. Voorzover onderzoekers konden 
nagaan heeft de gemeente die tekst nog niet goedgekeurd. 

3.3.8 In de subsidiebeschikking van 19 december 2016 heeft de gemeente diverse voorwaarden 
opgelegd aan het Museum. In verband met het onderzoek kunnen genoemd worden: 

- De eigen inkomsten van het Museum dienen tenminste 25% van de totale inkomsten te 
bedragen; 

- Een vijftal kwalitatieve prestatieafspraken, waaronder (a) u geeft uitvoering aan 
cultureel ondernemerschap en vervult daarbij een voorbeeldfunctie voor de sector en 
(d) u levert een bijdrage een de ambitie om Amsterdam te positioneren als een 
internationale cultuurstad. 

 
 Verder wordt het volgende geschreven over de Governance Code Cultuur: 
 
 "Governance Code Cultuur 

In november 2016 is de herdruk van de Governance Code Cultuur verschenen. In deze 
nieuwe versie zijn enkele aanpassingen gedaan ten behoeve van de leesbaarheid. De 
inhoud van de publicatie is nagenoeg hetzelfde gebleven op één toevoeging na. Het 
motto 'pas toe óf leg uit' is aangevuld met 'pas toe én leg uit'. Het College volgt dit 
nieuwe motto en verwacht daarom in uw bestuursverslag een heldere toelichting op de 
wijze waarop uw raad van toezicht op bestuur toezicht houdt." 

 
3.3.9 De gemeente voert in beginsel jaarlijks monitorgesprekken met het Museum. Onderzoekers 

hebben verslagen gezien van de monitorgesprekken die hebben plaatsgevonden13. Naar 
aanleiding van tekortkomingen in de verslaglegging door het Museum over 2016 is de 
frequentie van de monitorgesprekken in 2017 na het gesprek op 27 september 2017 

                                                        
13 In 2016 heeft geen monitorgesprek plaatsgevonden over 2015 omdat daarvoor geen aanleiding werd 
gevoeld. 
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opgevoerd van jaarlijks naar eenmaal per kwartaal. Op de aard van de tekortkomingen komen 
onderzoekers hieronder terug. 

3.3.10 Onderzoekers hebben gezien dat de gemeente de gevraagde instemming met een 
statutenwijziging vooralsnog heeft onthouden. De wijziging betreft een aanpassing van de 
statuten aan de Governance Code Cultuur. Van inhoudelijke bezwaren van de gemeente 
tegen die statutenwijziging is onderzoekers niet gebleken. Wel blijkt de gemeente schriftelijk 
verzocht te hebben om de statuten verder aan te passen door de bevoegdheid tot benoeming 
van leden van de raad van toezicht niet langer bij de raad van toezicht te beleggen maar bij de 
gemeente. Sinds het verzoek tot instemming is gedaan door het Museum bij brief van 7 juli 
2015 is er blijkbaar geen overeenstemming tussen Museum en gemeente bereikt, ook niet 
nadat de raad van toezicht een tussenoplossing had aangeboden. 

3.3.11 Zonder nader onderzoek dat buiten de scope van het onderhavige onderzoek valt kunnen 
onderzoekers niet beoordelen of het Museum in de gehele verslagperiode heeft voldaan aan 
zijn actieve informatieplicht jegens de gemeente. In de verslagperiode zijn door het Museum 
geen schriftelijke meldingen gedaan als bedoeld in paragraaf 3.3.3 (k). Onderzoekers zijn bij 
hun onderzoek niet gestuit op gebeurtenissen die bekend waren bij de raad van toezicht en 
die bij formele bekendmaking aan de gemeente tot een verrassing leidde. Onderzoekers 
leiden daaruit af dat de actieve informatieplicht in het algemeen naar behoren functioneerde.  

Onderzoekers begrijpen dat de voorzitter van de raad van toezicht de wethouder adequaat 
heeft geïnformeerd toen in de media berichten verschenen over, kort gezegd, de BV van 
mevrouw Ruf en de beëindiging van haar lidmaatschap van de directie van het Museum. De 
eis van de subsidiebeschikking is dat informatie als bedoeld in paragraaf 3.3.3 onder (k) 
schriftelijk wordt verschaft, maar onder de omstandigheden kan telefonische informatie beter 
beantwoorden aan het doel van de informatieplicht. 

3.3.12 Na inlevering van de jaarstukken 2016 bij de gemeente constateerde de gemeente dat de 
getallen betreffende de ontvangen subsidie van de gemeente niet juist in het financieel 
jaarverslag waren opgenomen. Ook werd geconstateerd dat in het bestuursverslag zaken 
ontbraken, zoals een opgave van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en 
van de directie en de verworven kunst in 2016. Bij het monitoringgesprek op 27 september 
2017 heeft het Museum toegezegd dat dergelijke informatie voortaan wel volledig en op de 
juiste plek zou worden opgenomen. 

3.3.13 De gemeente toetst de van het Museum ontvangen informatie op volledigheid maar niet op 
juistheid. 

3.3.14 Sinds de laatste inspectie door de Rijksdienst hebben er door de gemeente geen inspecties 
van de collectie meer plaatsgevonden. 

3.3.15 Onderzoekers hebben vernomen dat er regelmatig formeel en informeel overleg plaats vindt 
tussen de directie van het Museum en vertegenwoordigers van de gemeente en tussen de 
voorzitter van de raad van toezicht enerzijds en de wethouder en/of de Directeur Kunst en 
Cultuur anderzijds. Onderzoekers hebben geen schriftelijke neerslag van het besprokene 
gekregen. De mogelijkheid bestaat voor de gemeente om, indien het overleg met de directie 
niet de voortgang krijgt die het naar het oordeel van de gemeente behoeft, de voorzitter van 
de raad van toezicht bij het overleg te betrekken. Dit is een enkele keer gebeurd. 
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4. Benoeming mevrouw Ruf 

3.4.1 De raad van toezicht benoemde op 31 maart 2014 mevrouw Ruf voor onbepaalde tijd tot 
(artistiek) directeur en lid van de statutaire directie van het Museum en wel met ingang van 1 
november 2014. Bij dit besluit dat unaniem door alle leden van de raad van toezicht buiten 
vergadering werd genomen, werden kennelijk ook de arbeidsvoorwaarden van mevrouw Ruf 
vastgesteld. In het besloten deel van de raad van toezicht vergadering van 11 april 2014 werd 
het benoemingsbesluit bevestigd en in de notulen vastgelegd. 

3.4.2 Aan de formele benoeming van mevrouw Ruf ging een uitvoerig proces vooraf, dat al begon in 
de zomer van 2013 toen het aanstaande vertrek van Ann Goldstein nog niet wereldkundig was 
gemaakt. 

3.4.3 Op 15 juli 2013 werd in een vergadering van de raad van toezicht gesproken over de wijze 
waarop de vacature zou worden vervuld en werd besloten het bestuursmodel met twee 
gelijkwaardige directeuren te handhaven. Aan de hand van de discussie in die vergadering 
zouden een profiel voor de artistiek directeur en een stappenplan worden opgesteld. Hoewel 
dit niet uit de notulen van deze vergadering blijkt, stelde de raad van toezicht een 
selectiecommissie in bestaande uit de heren Ribbink (voorzitter), De Bruin, Defares, W. de 
Rooij en mevrouw G. ter Horst14, allen lid van de raad van toezicht, en bijgestaan door een 
externe secretaris. Volgens een gedetailleerd stappenplan werd gemikt op een procedure die 
zou kunnen leiden tot een benoeming per 1 februari 2014. 

3.4.4 Een definitief profiel werd vastgesteld nadat de conservatoren van het Museum, de 
Ondernemingsraad en de verantwoordelijke wethouder een concept daarvan hadden 
ontvangen en in de gelegenheid waren gesteld om daarop commentaar te geven. De 
conservatoren en de Ondernemingsraad hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. 
Wethouders Gehrels heeft verklaard dat zij informeel met de voorzitter van de raad van 
toezicht heeft gesproken over de profielschets en het belang heeft benadrukt van affiniteit en 
enig begrip van de Amsterdamse politieke context en de beheersing van de Nederlandse taal. 

3.4.5 Nadat het vertrek van Ann Goldstein was openbaar gemaakt, startte ook het openbare 
gedeelte van de selectieprocedure door advertenties in NRC en de Volkskrant en 
aankondigingen op de website van het Museum en in E-flux. 

3.4.6 Conform het advies van de OR en de conservatoren heeft de selectiecommissie een 
museumdirecteur betrokken bij de procedure. Sir John Leighton, oud-directeur van het Van 
Gogh Museum en toen en nu director-general of The National Galleries of Scotland, werd 
uitgenodigd om de rol van permanente adviseur van de selectiecommissie te vervullen. 

3.4.7 Reeds op 17 september 2013 beschikte de selectiecommissie over een long list met meer dan 
zestig namen die via externe adviseurs of anderszins onder de aandacht werden gebracht als 
mogelijke kandidaten. 

3.4.8 De leden van de selectiecommissie hebben vervolgens besloten de lijst in te korten tot tien 
namen en twee namen op een reservelijst. Sir John was hierbij niet betrokken. Deze personen 
zijn benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd zouden zijn in de functie van artistiek 

                                                        
14 Mevrouw Ter Horst is kort na het in dienst treden van mevrouw Ruf per 4 januari 2015 gedefungeerd als lid 
van de raad van toezicht. 
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directeur. Daarbij bleek dat een aantal van hen niet of nauwelijks belangstelling had. 
Uiteindelijk bleven er zeven of acht kandidaten over. 

3.4.9 De overgebleven personen zijn uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie in 
een eerste ronde. De leden van de selectiecommissie hebben - telkens in teams van 
tenminste twee personen - gesprekken gevoerd aan de hand van identieke, vooraf opgestelde 
vragenlijsten. Door allerlei oorzaken heeft het bijna twee maanden geduurd voordat deze 
gesprekken afgerond konden worden met de toen overgebleven personen die vervolgens door 
ieder van de leden van de selectiecommissie afzonderlijk zijn "gescored" op een tiental 
criteria. Met mevrouw Ruf werd op 31 oktober 2013 gesproken. Van deze gesprekken zijn 
video-opnames gemaakt, die ook beschikbaar zijn gesteld aan de twee leden van de raad die 
geen deel uitmaakten van de selectiecommissie. 

3.4.10 Uit de notulen van de besloten vergadering van de raad van toezicht van 13 december 2013 
blijkt dat er dan nog vijf kandidaten over zijn, dat Sir John Leighton ook met hen zal gaan 
spreken en dat tussen de vijf kandidaten twee personen zitten die ook door de conservatoren 
zijn aanbevolen. De leden van de selectiecommissie hebben onder elkaar wel een individuele 
rangorde van ieders eigen voorkeur uitgewisseld, maar uit de notulen van de raad van 
toezicht blijkt niet of de namen van de vijf kandidaten bekend waren bij de leden van de raad 
van toezicht die geen lid waren van de selectiecommissie, noch of de verschillende 
voorkeuren van de leden van de selectiecommissie zijn gedeeld met de voltallige raad van 
toezicht. 

3.4.11 Met drie kandidaten is eind januari 2014 gesproken door de voltallige selectiecommissie en 
vervolgens door Sir John Leighton. De kandidaten was gevraagd om een kort visie-document 
te maken over de volgende onderwerpen: policy on art acquisition, policy on programming, 
how best to work with the collection, what is the role of the Stedelijk in relation to art historical 
research en how best to cooperate with other institutions in- and outside of the Netherlands, 
zodat die visie van de kandidaat met hem of haar besproken kon worden. 

3.4.12 Mevrouw Ruf leverde haar visie op 30 januari 2014 in nadat zij reeds vóór haar eerste 
gesprek op 31 oktober 2013 haar zeer uitvoerige curriculum vitae met een opsomming van 
haar toenmalige en eerdere nevenfuncties had toegezonden15. 

3.4.13 De leden van de selectiecommissie vonden alle drie de kandidaten geschikt, maar hadden 
uiteenlopende voorkeuren. Sir John Leighton had een duidelijk hoger oordeel over mevrouw 
Ruf dan over de twee andere kandidaten. Een van de drie resterende kandidaten had zich 
inmiddels teruggetrokken. Nadat de voltallige raad van toezicht had vergaderd (notulen van 
die vergadering hebben onderzoekers niet ontvangen) bleek mevrouw Ruf de enige 
overgebleven kandidaat. 

3.4.14 In de loop van februari 2014 maakte een deskundig assessmentbureau in opdracht van de 
selectiecommissie een assessment van mevrouw Ruf, waarvan de conclusies niet in de weg 
stonden van een benoeming. De OR is in de gelegenheid geweest om aan deze deskundigen 
input te geven voordat het assessment werd gemaakt. 

3.4.15 De heer Ribbink heeft verklaard dat hij in elk geval referenties over mevrouw Ruf heeft 
ingewonnen bij de heer Ringier en bij de toezichthouder van de Kunsthalle in Zürich, waar 

                                                        
15 Onderzoekers hebben geen kennis genomen van de andere visiedocumenten en cv’s, omdat dat niet nodig 
is voor hun onderzoek. 
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mevrouw Ruf destijds de directie voerde. Andere leden van de raad van toezicht hebben 
blijkbaar ook bij deze en gene hun oor te luisteren gelegd over het functioneren van mevrouw 
Ruf. 

3.4.16 Op 3 en 4 maart 2014 was mevrouw Ruf in Amsterdam voor een kennismakingsprogramma. 
Zij sprak met de twee leden van de raad van toezicht die niet in de selectiecommissie zaten, 
met de secretaris van de raad van toezicht, met de andere statutaire directeur, met de 
wethouder en met een delegatie van de OR. Mevrouw Gehrels – de toenmalige wethouder - 
heeft aan onderzoekers verklaard dat zij na afloop van het gesprek met mevrouw Ruf bereid 
was om positief advies van het College van Burgemeester en Wethouders te geven. 

3.4.17 Aan het eind van de dag op 3 maart 2014 mailde de voorzitter van de raad van toezicht aan 
mevrouw Ruf dat "everyone I spoke to afterwards was, without exception, positive" en begon, 
onder voorbehoud van positief advies van de OR, het gesprek over, onder andere, de 
belangrijkste punten van de arbeidsvoorwaarden. Hij zond een kopie van zijn mail aan alle 
leden van de raad van toezicht en stelde hen voor om akkoord te gaan ten eerste met een 
verandering van de titulatuur van de directie: directeur en zakelijk directeur en ten tweede de 
directeur onder voorwaarden een doorslaggevende stem te geven in de directie. De andere 
leden reageerden instemmend.  

3.4.18 Uiteindelijk heeft de OR op 24 maart 2014 een advies uitgebracht over de voorgenomen 
benoeming van mevrouw Ruf. De OR onthield zich van een positief advies, maar was ook niet 
tegen de benoeming. De OR gaf diverse aanwijzingen over de benoeming van mevrouw Ruf. 
De OR adviseerde ook dat mevrouw Ruf haar banden met Ringier niet kon handhaven. In het 
kader van de toepassing van artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden heeft de OR in 
een vroeg stadium de gelegenheid gekregen (en gebruikt) om opmerkingen te maken over de 
profielschets voor de nieuwe directeur en de te volgen procedure; heeft de OR input gegeven 
voor de vragen die bij het assessment aan de orde zouden moeten komen; heeft een 
delegatie uit de OR kennis gemaakt met mevrouw Ruf op 2/3 maart 2014 en dat alles voordat 
een formele adviesaanvraag hem bereikte. Na ontvangst van de formele adviesaanvraag heeft 
de voorzitter van de raad van toezicht een mondelinge toelichting gegeven op de gevolgde 
selectieprocedure en zijn diverse schriftelijke en mondelinge vragen van de OR beantwoord. 
Mevrouw Ruf heeft in dat stadium ook twee persoonlijke ontmoetingen met de OR gehad. De 
huidige Ondernemingsraad vraagt zich desondanks af of de Ondernemingsraad destijds 
volledig is geïnformeerd in het kader van de benoemingsprocedure. Met name zou hij niet 
geïnformeerd zijn over de wijziging van de duur van de arbeidsovereenkomst (van 5 jaar zoals 
eerder aangekondigd naar onbepaalde tijd), over de wijziging van de titulatuur van de 
directeuren en over de "doorslaggevende stem" van de directeur. 

3.4.19 De gemeente werd formeel (na enig informeel overleg op stafniveau) gehoord conform de 
statuten van het Museum. Op 21 februari 2014 zond de voorzitter van de raad van toezicht 
een brief aan de wethouder waarin hij het voornemen van de raad van toezicht aankondigde 
om mevrouw Ruf te benoemen. Met de brief werd een uitvoerige beschrijving van de 
kwaliteiten van mevrouw Ruf en haar cv meegezonden. Uw College besloot akkoord te gaan 
met de benoeming. Zoals hiervoor al aangestipt was de wethouder al bij het begin van het 
selectieproces geïnformeerd over het concept voor de profielschets en had zij begin maart 
2014 persoonlijk kennisgemaakt met mevrouw Ruf. Ook hadden mevrouw Ruf en de 
wethouder een uitvoeriger kennismakingsgesprek. 
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3.4.20 Op 31 maart 2014 verzocht de secretaris van de raad van toezicht aan alle leden van de raad 
van toezicht per mail om "vandaag" akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw Ruf tot 
statutair directeur. Alle leden van de raad van toezicht hebben per mail gereageerd waarmee 
het benoemingsbesluit op die dag tot stand kwam. De secretaris berichtte de leden van de 
raad van toezicht ook dat de voorzitter de onderhandelingen met mevrouw Ruf over de 
arbeidsvoorwaarden had gefinaliseerd en dat de voorzitter de inhoud daarvan aan de leden 
had meegedeeld. Blijkbaar kwam daarmee ook het besluit van de raad van toezicht tot 
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden tot stand; in elk geval blijkt uit de notulen van de 
besloten vergadering van 13 april 2014 van de raad van toezicht niets van enige discussie 
over arbeidsvoorwaarden. 

3.4.21 Uit de beraadslagingen van de selectiecommissie blijkt dat de leden van de selectiecommissie 
wel kanttekeningen hadden bij de benoeming van mevrouw Ruf. Men signaleerde dat zij van 
een kleiner museum in Zürich naar een veel groter en complexer museum in Amsterdam zou 
gaan, in een ander land waarvan zij de taal nog moest leren, dat zij een veel groter team van 
professionals moest aansturen en stimuleren dan zij gewend was te doen, dat er twijfel was of 
zij de kunst van het delegeren verstond en dat bij de samenwerking met de zakelijke directeur 
allerlei risico’s gelopen werden. Sir John Leighton heeft de voorzitter uitdrukkelijk gewezen op 
de gevoeligheden in de relatie tussen de "artistic and business manager", zeker nu de laatste 
gedurende langere tijd als enige de directie heeft gevoerd en verwacht werd weer enigszins 
"to fade away in the background". Kennelijk heeft de raad van toezicht bij het nemen van zijn 
beslissing meer gewicht toegekend aan andere gaven en kwaliteiten van mevrouw Ruf. De 
raad van toezicht was zich bewust dat met de benoeming van mevrouw Ruf ook zekere 
risico's genomen zouden worden. 

3.4.22 Op 8 april 2014 werd de benoeming van mevrouw Ruf openbaar gemaakt door middel van 
een uitvoerig persbericht (bijlage 3 bij dit rapport). 

3.4.23 De algemeen directeur werd nauwelijks betrokken bij het selectieproces. De genotuleerde 
wens om haar in een vroeg stadium te betrekken bij de werving en selectie van de nieuwe 
directeur en haar collega in de statutaire directie is vroom gebleven. De voorzitter van de raad 
van toezicht heeft aan onderzoekers aangegeven dat het een weloverwogen beslissing was 
om de algemeen directeur slechts beperkt bij het selectieproces te betrekken. Zij maakte op 
2/3 maart 2014 kort kennis met mevrouw Ruf en haar werd verder niet om input gevraagd. 

3.4.24 De selectiecommissie heeft geen executive searchbureau ingeschakeld, maar gebruik 
gemaakt van haar eigen netwerk en van een groot aantal externe adviseurs werkzaam in de 
nationale en internationale kunstwereld om mogelijke kandidaten te identificeren en een 
advertentie geplaatst. Dat leverde per saldo een long list op van meer dan zestig mogelijke 
kandidaten. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de raad van toezicht dusdoende een mogelijke 
kandidaat heeft gemist. 

3.4.25 Bij het geven van advies over de toepassing van de WNT had Houthoff, een advocatenkantoor 
dat de vaste adviseur van het Museum was, bij de heer Ribbink geïnformeerd of mevrouw Ruf 
voltijds voor het Museum ging werken. De heer Ribbink heeft die bevestiging gegeven en ook 
bevestigd dat de nevenfuncties niet aan het voltijds dienstverband bij het Museum in de weg 
staan en dat die nevenactiviteiten ook niet verricht werden of worden bij een aan het Museum 
gelieerde instelling. 
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5. De nevenfuncties van mevrouw Ruf 

3.5.1 Het profiel voor de nieuwe artistiek directeur noemde als een van de vereisten: 

"Uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van musea, galeries, kunstenaars, 
collectioneurs, curatoren, critici." 

3.5.2 Mevrouw Ruf had al ten tijde van haar sollicitatie een indrukwekkend aantal nevenfuncties en 
het was niet voor niets dat zij tot de top van de meest invloedrijke personen in de 
internationale kunstwereld werd gerekend. Aan de onder paragraaf 3.5.1 genoemde eis 
voldeed zij volkomen; het ontbrak haar ook niet aan critici. 

3.5.3 Vanaf het moment van haar sollicitatie deed zij opgave van nevenfuncties die zij bekleedde. 
Eerst in haar cv en daags voor de ondertekening van haar arbeidsovereenkomst deed zij een 
aanvullende opgave aan de voorzitter. Gedurende de loop van haar dienstverband vervulde zij 
in totaal bijna vijftig nevenfuncties. Vanzelfsprekend niet allemaal tegelijk. Er was een groot 
aantal mutaties, maar ieder jaar had zij wel circa twintig nevenfuncties. Zij deed telkens 
schriftelijk opgave aan de voorzitter van de raad van toezicht. Vanaf 31 maart 2015 werden de 
lopende nevenfuncties in een overzicht bijgehouden door de secretaris van de raad van 
toezicht met hulp van de personal assistant van mevrouw Ruf. Dit overzicht kreeg de 
voorzitter van de raad van toezicht na iedere mutatie toegezonden. Het overzicht bevatte de 
namen van de organisatie waar de nevenfunctie werd vervuld, een aanduiding van de aard 
van de nevenfunctie, een aanduiding van de wijze van beloning: vaste fee, uurvergoeding of 
kostenvergoeding (maar niet de hoogte van de beloning) en een aanduiding van het 
verwachte tijdsbeslag. De heer Ribbink zei geen behoefte te hebben aan schriftelijke 
informatie over de hoogte van de vergoeding. 

3.5.4 Welke verplichtingen golden er voor het melden en aanvaarden van nevenfuncties, naast de 
eisen van de Governance Code Cultuur16? 

3.5.5 Artikel 5 lid 6 van de statuten van de Stichting bepaalt dat directieleden aan de raad van 
toezicht opgave van hun nevenfuncties moeten doen, waaronder bestuursfuncties, 
commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van zakelijke 
banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het 
betreffende directielid - direct of indirect - persoonlijk is betrokken. Directieleden mogen 
slechts betaalde nevenfuncties en onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig 
belang aanvaarden met voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. 

Artikel 16.1 van de arbeidsovereenkomst tussen het Museum en mevrouw Ruf bepaalt: 

"The Director may accept and perform duties - paid or unpaid - other than her duties 
within the scope of this Agreement, assuming that she receives the prior written 
permission to do so by the Supervisory Board of SSMA. This approval shall never be 
unreasonably withheld by the Supervisory Board of SSMA." 

3.5.6 De voorzitter van de raad van toezicht maakte in de loop van de jaren met mevrouw Ruf 
nadere afspraken over de nevenactiviteiten. 

                                                        
16 Het directiereglement bevat ook een bepaling die overeenstemt met de relevante bepaling van de 
Governance Code Cultuur. Zie voor een bespreking daarvan paragraaf 5.2.23 e.v.  
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Op 21 januari 2015 schreef mevrouw Ruf aan de heer Ribbink het volgende: 
 
  "Dear Alexander, 

Here is the actualised list of functions (all of no conflict) 
It would be good, if we have 10min today to speak about a few things the two of us 
only. 

 
Best Beatrix" 

 
De heer Ribbink antwoordde als volgt: 

 
"hi beatrix, 

 
thanks for this: impressive list. 

 
please confirm – as you did before – that this list does not in any way hinder your 
(minimum: ) ) 38 hour per week commitment as the director of the stedelijk. 
that is one bottom line. 
the other bottom line is that there is no conflict of interest in any of these 'nevenfuncties' 
with your daytime job as the museumdirector, please confirm this as well. 

 
thanks for sharing and if you allow me I will share the list – and your answers to the 
above – with the board for information. 

 
see you later today – of course we will have 10m extra! Before or after." 

 
Waarop mevrouw Ruf weer antwoordde: 

 
"Yes, I confirm." 

 
De heer Ribbink verzocht de secretaris van de raad van toezicht schriftelijk deze mailwisseling 
aan de overige leden van de raad van toezicht te sturen. Blijkbaar door een misverstand is 
aan dat verzoek geen gehoor gegeven zodat de overige leden geen kennis hebben kunnen 
nemen van deze mailwisseling. De nadere afspraken die de heer Ribbink met mevrouw Ruf 
maakte zijn niet ter kennis gebracht van de andere leden van de raad van toezicht, op een 
enkele uitzondering na; zie paragraaf 3.5.18. 

 
Hieronder volgt een overzicht van de afspraken die de heer Ribbink en mevrouw Ruf maakten 
over haar nevenfuncties: 

 
- dat nevenfuncties op geen enkele wijze haar inzet met minimaal 36 uur17 voor het 

Museum zullen beperken (mail 21 januari 2015); 

- dat er geen conflict of interest is met het Museum (mail 21 januari 2015); 

- afspraak dat lijst van nevenfuncties niet aan arbeidsovereenkomst gehecht behoeft te 
worden; "it suffices that you and I agree it. This list AND the document that you drafted 

                                                        
17 In de stukken is soms sprake van 38 uur, maar dit moet een vergissing zijn omdat de arbeidsovereenkomst 
duidelijk spreekt van een fulltime dienstverband van 36 uur per week. 
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(with Willem) on the Ringier- expert position and your very clear commitment to the 
Stedelijk and its public role that is expressed time and again in the document and by 
you more than cover any ground we needed to cover. I thank you for that and hope you 
understand our care and diligence on these matters" (mail 30 maart 2014); 

 
- dat de raad van toezicht alleen geïnteresseerd is in "prior approval" van non-stedelijke 

activiteiten indien het gaat om "regular, long-term commitments and/or carry a 
substantial (>2500euros?) remuneration (which is not the same as expenses)" (mail 19 
augustus 2014); 

- dat bij het aanvaarden van nieuwe functies oude zouden verdwijnen ("one in=one out") 
(mails van 8 april 2015); 

- afspraak over schedule "so that each engagement indicates clearly travel/expenses 
only OR fee+expenses. Not the exact numbers as such but the type of 
remuneration"(mail 4 januari 2016); 

 
- maximaal 20 dagen aan nevenfuncties besteden (mails 6 januari 2016)18. 

  
Op 23 maart 2015 schreef de heer Ribbink bijvoorbeeld aan mevrouw Ruf naar aanleiding van  
haar verzoek om toestemming voor het aanvaarden van een uitnodiging om toe te treden tot 
de jury van de Turner Prize 2016: 

 
"dear Beatrix, 

 
thanks fort this – nice and honourable. 

 
as you have seen sofar, i will in principle not interfere or second guess you if your 
judgement says that this is a commitment you can and should handle on top of your full-
time commitment as the museum's director. 

 
i have to be sensitive though to perception/impression management as well: how many 
outside engagements can one handle and still be counted upon to do one's main job 
well. 

 
i have asked vanessa to pull together an overview that not only lists all commitments – 
and rewards – but also puts a perspective on frequency and duration. 

 
together you and I can then have a look at how it all fits together, the moment this exists 
we can decide on the turner commitment. The sooner we have this the sooner we can 
make a call on this. 

 
ciao, see you later today, 

 
alexander" 

 

                                                        
18 In de stukken is soms sprake van 22 dagen in plaats van 20 dagen. Uit de mailwisseling blijkt echter alleen 
van een uitdrukkelijke afspraak over een maximum van 20 dagen. Uit de interviews is gebleken dat de heer 
Ribbink daarbij dacht aan werkdagen en mevrouw Ruf aan kalenderdagen. 
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De heer Ribbink vroeg de secretaris van de raad van toezicht om een overzicht te maken 
zodat duidelijk is welke commitments er allemaal tegelijk spelen en per commitment de 
tijdsduur per jaar. De eerste versie van die lijst dateert van 31 maart 201519.  

 
Dergelijke lijsten werden niet ter kennis gebracht van de andere leden van de raad van 
toezicht met uitzondering van een dergelijke lijst die in de vergadering van de raad van 
toezicht van 12 februari 2016 aan de orde was. Op 7 januari 2016 ontving de heer Ribbink een 
bijgewerkte lijst van nevenfuncties van mevrouw Ruf in het formaat zoals hij dat wilde. Met 
aanduiding van verwacht tijdsbeslag (op dat moment 16,2 dagen) en met de aanduiding of het 
ging om een honorering met een fee + expenses (bijlage 4). Mevrouw Ruf zond zo’n lijst ook 
aan de heer Grapperhaus op 14 oktober 2017. 

 
(NB mevrouw Ruf had de heer Ribbink op 3 januari 2016 bericht dat Ringier - onderzoekers 
begrijpen inmiddels dat hier bedoeld is expert Ringier AG - is vervangen door een andere 
nevenfunctie. In het overzicht per 7 januari 2016 komt JRP Ringier Publishing nog wel voor. 
Dit betreft een andere functie dan die van expert bij Ringier AG. De heer Ribbink en de raad 
van toezicht zouden op basis van de mededeling van mevrouw Ruf hebben kunnen denken 
dat zij alle nevenfuncties bij Ringier had beëindigd.) 

 
3.5.7 Gelet op het belang van de nevenfuncties in ons onderzoek geven onderzoekers hieronder 

een overzicht van de openbaar gemaakte nevenfuncties.  

3.5.8 Mevrouw Ruf zond, nadat zij benaderd was door de raad van toezicht, haar cv. Daarin werden 
de volgende nevenfuncties vermeld: Mentor, Master of Arts in Fine Arts, Züricher Hochschule 
der Künste (sinds 2013), Mentor, Universität St. Gallen ( sinds 2006), Expert, LUMA 
Foundation, Core Group Think Tank for a Museum of the 21st Century (sinds 2006), Board of 
Directors, Publishing house JRP/Ringier (sinds 2004), Board Member (Graphische 
Gesellschaft der Schweiz (sinds 1999), Member of the Art Commission, Swiss Re (sinds 
1999), Curator, Ringier Collection, Zürich (sinds 1999), Board member, Cultural Advisory 
Board, CERN, Geneva (sinds 2011) en Curator and Moderator, Engadin Art Talks (sinds 
2010). 

3.5.9 Op 30 maart 2014, daags vóór de ondertekening van het arbeidscontract, liet de heer Ribbink 
per mail aan mevrouw Ruf weten dat hij akkoord was met de nevenfuncties op een lijst die 
mevrouw Ruf hem kort daarvoor had toegezonden.  

De lijst bevatte de volgende namen: Expert, Ringier AG; Board Member of POOL, a 
postgraduate curatorial program; Expert, Member Core Group, Think Tank LUMA Foundation; 
Expert, Member Art Commission, Swiss Re; Board of Directors, JRP Ringier20; Board of 
Trustees, Osterreichisches Kulturministerium, Museum Moderner Kunst, Wenen; Expert, 
Cultural Advisory Board, CERN; Board of directors, Swiss Graphic Society; Mentor, Master of 
Fine Arts, Zurich University of the Arts; Mentor, University of St. Gallen. 

                                                        
19 Onderzoekers hebben geen bewijs gevonden dat deze nadere afspraken ter kennis van de overige leden 
van de raad van toezicht zijn gebracht. Ook is niet gebleken van een besluit van de raad van toezicht om zijn 
voorzitter te machtigen dit soort afspraken te maken. Tenslotte is ook niet gebleken van een afspraak tussen 
de raad en zijn voorzitter volgens welke de voorzitter verzoeken om goedkeuring van nevenfuncties waarbij 
geen tegenstrijdige belangen spelen zelf zou kunnen afdoen. 
 
20 Hier ontbreekt de aanduiding "Publishing". 
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De laatste vier functies zouden tot eind 2014 duren. Bij iedere functie gaf zij op hoeveel dagen 
per jaar of hoeveel uur per jaar deze qua tijd in beslag namen. In totaal kwam zij op dertien en 
een halve dag en circa zesendertig uur plus een variabel aantal uren. Zij gaf ook aan per 
functie of deze al dan niet gehonoreerd was en zo ja of het een flat fee was, een 
uurvergoeding of presentiegeld. De meeste van deze functies en in elk geval de beide functies 
bij Ringier en Luma waren ook reeds in haar cv vermeld. Alleen de functie van 
curator/moderator bij de Engadin Art Talks, die in haar cv nog vermeld was, ontbrak in het 
overzicht per 19 maart 201421. De functie bij Ringier AG heette in haar cv "curator" en werd op 
19 maart 2014 aangeduid als "expert" De heer Ribbink mailde haar dat "I am fine with the list 
of additional duties". 

  
Een kopie van de mail werd gezonden aan het lid van de raad van toezicht Willem de Rooij en 
de advocaat van het Museum, die betrokken was bij het opstellen van het arbeidscontract en 
adviseerde over de vraag of de bepalingen van de WNT waren nageleefd. 

 
3.5.10 De in paragraaf 3.5.9 bedoelde mail van de heer Ribbink refereerde aan een document dat de 

heer De Rooij had opgesteld in overleg met mevrouw Ruf om uitleg te geven aan een 
nevenfunctie die mevrouw Ruf bekleedde bij Ringier AG. Deze functie had aanleiding gegeven 
tot zorgen bij de selectiecommissie, bij de raad van toezicht en de Ondernemingsraad. Zie in 
het bijzonder paragraaf 3.7.8. 

3.5.11 In het persbericht van 8 april 2014 waarin haar benoeming werd aangekondigd werden niet 
alle nevenfuncties vermeld die zij aan de voorzitter van de raad van toezicht had opgegeven. 
Vermeld werd in elk geval wel 

"en sinds 2010 is ze, als lid van de denktank van de LUMA Foundation, 
medeorganisator van projecten en groepstentoonstellingen in Arles. Haar netwerk is 
bijzonder uitgebreid en fijnmazig, en overschrijdt continenten, disciplines en generaties. 
Haar fijne neus voor jong talent en haar feilloze radar voor de tijdgeest maken haar tot 
een veel gevraagd jurylid en expert van publieke en particuliere verzamelingen. Als 
expert betrokken bij de Ringier AG-collectie in Zürich heeft ze één van Zwitserland's 
belangrijkste verzamelingen van hedendaagse kunst opgebouwd. Momenteel is zij lid 
van de culturele adviesraad van CERN, bestuurslid van het Weense moderne 
kunstmuseum MUMOK en lid van de kunstcommissie van de Zwitserse 
verzekeringsbank Swiss Re. In 2013 was ze jurylid voor de Absolut Art Award en was 
ze in Zürich een van de oprichters van POOL, een nieuw instituut en programma dat 
put uit een 'pool' van kunstwerken uit privéverzamelingen, om talentvolle curatoren te 
ontwikkelen en stimuleren, met stipendia en tentoonstellingen. Ruf is daarnaast mentor 
aan de Universität St Gallen en de Hochschule der Künste in Zürich." 

 
3.5.12 In de bijlagen bij het jaarverslag 2014 (blz. 116) worden de volgende bestuurs- en 

adviesfuncties van mevrouw mevrouw Ruf vermeld: 

                                                        
21 Onderzoekers hebben gezien dat zij in 2015 en 2016 in twee weekenden deze Art Talks heeft bijgewoond 
en daarvoor in 2016 een "flat fee" ontving. De Engadin Art Talks keren terug in een overzicht van 
nevenfuncties 2016 dat de heer Ribbink ontving, maar dan niet als nevenfunctie maar onder de rubriek 
"Teachings/Lectures/Talks/ Mentoring" met vermelding dat de Engadin Art Talks een flat fee en expenses 
opleveren. Onderzoekers hebben gezien dat mevrouw Ruf zowel in 2015 als in 2016 deze talks heeft 
bijgewoond. Dit gebeurde beide keren in een weekend. Alleen over 2016 werd de fee ontvangen door 
currentmatters GmbH. Een feebetaling voor 2015 is door onderzoekers niet aangetroffen. 
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" Lid Board of Trustees, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wenen 
Lid Programmacomité, Bundeskunsthalle Bonn 
Mentor curatorial programme, de Appel arts centre, Amsterdam 
Lid Culturele Adviesraad, CERN, Genève 
Lid Adviesraad, Samdani Art Foundation, Dhaka, Bangladesh 
Kunstexpert, Ringier AG, Zürich 
Lid Raad van Bestuur, POOL postdoctorale curatorial programma, Zürich 
Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation Arles 
Kunstenaarsbetrekkingen, bouwproject Swisse Re, Zürich 
Raad van Commissarissen, JRP Ringier Publishing 
Jurylid, Preis der Nationalgalerie Für Junge Kunst, Berlijn 
Jurylid/voordrager, Kino der Kunst, München 
Jurylid, werving directeur, Objectiv, Antwerpen 
Voordrager, Spectrum Internationaler Preis für Fotografie, Stiftung Niedersachsen 
Jurylid, Han Nefkens Foundation - MACBA Prijs, Barcelona 
Voordrager/jurylid, ECF Princess Margriet Award, Amsterdam 
Jurylid Erasmusprijs, Stichting Praemium Erasmianum, Amsterdam"; 

 
3.5.13 De nevenfuncties in bovenstaande lijst staan vermeld in de lijst die mevrouw Ruf aan de heer 

Ribbink zond met haar mail van 21 januari 2015. Zij benadrukte: "All of no conflict". Zeven 
daarvan kwamen ook voor in de lijst die mevrouw Ruf aan de heer Ribbink stuurde op 19 
maart 2014. De heer Ribbink reageerde hierop met twee vragen zoals blijkt uit paragraaf 
3.5.6. 

3.5.14 Het verslag van de raad van toezicht over 2014 – het eerste jaar waarin mevrouw Ruf vanaf 
november fungeerde als directeur – vermeldt het volgende: 

 
"Aan de benoeming van Beatrix Ruf tot de nieuwe directeur van het Museum – 
aangekondigd in april 2014 en effectief per november – ging een zorgvuldig en 
uitgebreid proces vooraf. De Raad heeft getracht de visies van alle stakeholders te 
verenigen in één persoon en is er van overtuigd die in Beatrix Ruf gevonden te hebben. 
De Raad meent dat de match tussen Beatrix Ruf, zowel als professional en als 
persoon, met het Stedelijk, Nederland en de stad Amsterdam, een sterke is. Met name 
haar visie op de essentiële rol van jonge kunstenaars in het Museum en haar 
internationale netwerk gaven de doorslag. Beatrix Ruf is vanzelfsprekend (meer dan) 
fulltime verbonden aan het Museum. Het Museum vaart wel bij een internationaal 
georiënteerde directeur. De raad van toezicht ziet deze oriëntatie zelfs als een 
essentiële voorwaarde. De Raad juicht de deelname aan jury’s, adviesraden en 
dergelijke dan ook toe zolang die bijdraagt aan het floreren van het Museum. Zoals 
gebruikelijk worden functies of rollen van de directie zoals de rol van Beatrix Ruf als 
expert voor de collectie Ringier, pas na uitdrukkelijke goedkeuring van de raad van 
toezicht geaccepteerd. De Raad vergewist zich ervan dat deze functies of rollen noch 
afdoen aan de onafhankelijkheid van een directeur, noch aan haar fulltime 
beschikbaarheid. De reeds bestaande procedure in het Museum die toeziet op het 
vermijden van zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling dekt ook hier eventueel 
voorkomende vragen." 

 
3.5.15 De heer Ribbink heeft op 30 september 2014 een nadere mondelinge toelichting verschaft aan 

de toenmalige wethouder over hoe het Museum omging met belangenverstrengeling en in het 
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bijzonder aandacht besteed aan de relatie tussen mevrouw Ruf en de heer Ringier, zoals blijkt 
uit een interne mailwisseling binnen het Museum op die dag. 

3.5.16 In de bijlagen bij het jaarverslag 2015 (blz. 132) worden de volgende bestuurs- en 
adviesfuncties van mevrouw Ruf vermeld: 

"Lid Raad van Bestuur, POOL postdoctorale curatorial programma, Zürich 
Lid programma comité, Bundeskunsthalle Bonn 
Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation Arles 
Lid Wetenschappelijk Comité MAXXI the National Museum of XXI Century Arts, Rome 
Lid Adviesraad, Samdani Art Foundation, Dhaka, Bangladesch 
Lid Raad van Toezicht, Österreichisches Kulturministerium, Museum Moderner  
Kunst Wien 
Bestuursvoorzitter Fonds Estate Mark Morrisroe 
Lid Adviesraad, Garage Museum of Contemporary Art, Moscow 
Mentor curatorial programme, de Appel arts center, Amsterdam 
Kunstenaarsbetrekkingen, bouwproject Swiss Re, Zürich 
Jurylid, Erasmusprijs Stichting Praemium Erasmianum, Amsterdam 
Jurylid, Han Nefkens Foundation - MACBA Award, Barcelona 
Jurylid 10e editie van de Yong Curators Residency Programme Fondazione Sandretto 

Re Rebaudengo 
Jurylid, Prix de Rome, Amsterdam 
Jurylid/voordrager, Objectiv, Antwerpen 
Jurylid/voordrager Preis der National Gallery, Berlijn 
Jurylid/voordrager, Kino der Kunst, München 
Jurylid/voordrager Spectrum, Internationaler Preis für Fotographie, Stiftung 
Niedersachsen 
Voordrager Hiroshima Art Price 
Voordrager ARTISSIMA, Back to the future Turijn"; 

 
3.5.17 De bovenstaande nevenfuncties staan ook vermeld op de lijst die de personal assistant van 

mevrouw Ruf aan de heer Ribbink zond op 7 januari 2016 en waarbij mevrouw Ruf ook weer 
verklaarde: "All of no conflict". Eerder in januari 2016 had mevrouw Ruf aan de heer Ribbink 
laten weten: "The Mark Morrisroe Estate replaces Ringier". Zoals blijkt uit paragraaf 3.5.6 
betrof dit dus het zijn van expert bij Ringier AG en niet het lidmaatschap van de board van 
JRP Ringier Publishing. Voor de raad van toezicht zal het feit dat met "Ringier" alleen het 
expertschap bij Ringier AG was bedoeld niet duidelijk zijn geweest. Uit de notulen van de 
vergadering van de raad van toezicht van 1 juli 2016 blijkt dat de directeur haar 
werkzaamheden van "Ringier" heeft gestopt, zonder dat daarbij een onderscheid wordt 
gemaakt. Mevrouw Ruf was bij dit besloten deel van de vergadering niet aanwezig, zodat zij 
daar het misverstand niet heeft kunnen corrigeren. 

3.5.18 De voorzitter heeft de lijst van nevenfuncties van mevrouw Ruf die hij op 6 januari 2016 van 
mevrouw Ruf had gekregen aan de leden van de raad van toezicht gestuurd, zoals blijkt uit de 
notulen van het besloten deel van de vergadering van 12 februari 201622. Volgens de notulen 
is de afspraak gemaakt dat de tijd die mevrouw Ruf aan nevenfuncties besteedt maximaal 20 
dagen zal bedragen en dat de voorzitter hier toezicht op zal houden. Genotuleerd wordt dat de 

                                                        
22 In het overzicht komt "expert Ringier AG" niet meer voor; wel is "Supervisory Board, JRP Ringier 
Publishing" vermeld. 
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voorzitter aan mevrouw Ruf een indicatie zal vragen van de inkomsten van de nevenfuncties. 
Deze vraag kon blijkbaar in de volgende besloten vergadering op 13 april 2016 nog niet 
beantwoord worden, want het punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 1 juli 2016. 
In de notulen van het besloten deel van die vergadering wordt het volgende gemeld: 

"Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 13 april 2016 deelt de 
voorzitter mede dat de Directeur een indicatie van haar inkomsten voor de 
nevenfuncties heeft gegeven alsmede van de uren die zijn daaraan besteed. De 
inkomsten bestaan voornamelijk uit presentie gelden. Met betrekking tot de 
tijdsbelasting van de nevenfuncties is de voorzitter ervan overtuigd dat de Directeur 
ruimschoots voldoende uren aan het Museum besteed. De lijst met nevenfuncties wordt 
bijgehouden en gedeeld met de voorzitter. Het is ook een eer om gevraagd te worden 
voor nevenfuncties en goed voor het Museum. Twintig dagen per jaar aan 
nevenfuncties besteden is wel maximaal. De voorzitter ziet hierop toe. De Directeur 
heeft haar werkzaamheden ten behoeve van de heer Ringier gestopt." 

 
Ook wordt herhaald dat mevrouw Ruf bij haar sollicitatie heeft aangegeven dat ze deze 
nevenfuncties wilde behouden en dat de raad daar toen mee heeft ingestemd. 

 
3.5.19 In de bijlagen bij het jaarverslag 2016 (blz. 61) worden de volgende bestuurs- en 

adviesfuncties van mevrouw Ruf vermeld: 

"Jurylid, Erasmus Prijs, Vereniging Rembrandt, Amsterdam 
Jurylid Turner Prize 
Jurylid Museion Preis 
Jurylid panel Art & Culture 
Jurylid Frieze Artist Award 2016 
Jurylid/voordrager MAK-Schindler Scholarship Programme 
Voordrager Maria Lassnig Prize 2017 
Jurylid Digital Art Contest Allianz, München 
Voordrager Plinth Commission The Highline 
Jurylid The World's largest Canvas 
Lid programmacomité, Bundeskunsthalle, Bonn 
Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation, Arles 
Lid Wetenschappelijk comité MAXXI, Rome 
Lid Adviesraad, Samdani Art Foundation, Dhaka, Bangladesh 
Lid Raad van Bestuur, Österreichisches Kulturministerium, Museum 
Moderner Kunst, Wenen 
Bestuursvoorzitter, Foundation Estate Mark Morrisroe, Zürich / Winterthur 
Lid Adviesraad Garage Museum of Contemporary Art, Moskou 
Lid Kunstcommissie Goldman Sachs Headquarters, London 
Lid Aankoopcommissie, La Caixa, Barcelona 
Lid Raad van Bestuur, POOL a postgraduate curatorial program, Zürich 
Bestuurder, Currentmatters B.V. 
Lid Raad van Bestuur, JRP Ringier publishing23". 

 

                                                        
23 De laatste twee functies zijn in een later stadium op verzoek van het Museum toegevoegd; zie hierna 
paragraaf 3.5.35. 
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3.5.20 Deze lijst komt in zoverre niet overeen met de lijst van nevenactiviteiten die de personal 
assistent van mevrouw Ruf op 22 februari 2017 aan de heer Ribbink zond, omdat de twee 
laatste functies in die lijst niet voorkwamen en later zijn toegevoegd na vragen in de media. 

3.5.21 De jaarverslagen en bijlagen zijn te vinden op de website van het Museum24. De jaarverslagen 
en bijlagen 2014, 2015 en 2016 zijn door het Museum aan de gemeente verzonden. Dit 
gebeurde voor het jaarverslag 2016 op verschillende data. De bijlagen ontving de gemeente 
op 21 september 2017. De bijlage met nevenfuncties was niet compleet; onder andere de 
nevenfuncties van de raad van toezicht bleken te ontbreken. Op 31 oktober 2017 ontving de 
gemeente een herziene bijlage met nevenfuncties, waarin ook de nevenfuncties van mevrouw 
Ruf met haar instemming waren aangevuld met currentmatters BV en JRP Ringier Publishing. 

3.5.22 De directie stelde ieder jaar het jaarverslag vast en de bijlagen werden door de raad van 
toezicht goedgekeurd. Dat gold ook voor de bijlage met de opgave van nevenfuncties van 
mevrouw Ruf. Uit de notulen van de raad van toezicht blijkt niet van enigerlei vraag of 
discussie over de nevenfuncties, ook niet over de evidente mutaties, in de vergaderingen 
waarin deze bijlagen werden goedgekeurd. Uit de interviewverslagen blijkt dat niemand in die 
vergaderingen ooit een punt maakte van de (mutaties in de) nevenfuncties of een vraag stelde 
bijvoorbeeld over het tijdsbeslag of de inkomsten, met uitzondering van hetgeen is 
beschreven in paragraaf 3.5.18. De overige leden van de raad van toezicht lieten dit kennelijk 
aan hun voorzitter over. Ook in andere vergaderingen blijkt volgens de notulen niet meer 
gesproken te zijn over de nevenfuncties van mevrouw Ruf tot de vergadering van 13 oktober 
2017, kort nadat voor het eerst in de media aandacht was besteed aan de BV van mevrouw 
Ruf25. 

3.5.23 De procedure voor het produceren van de bijlage met nevenfuncties ten behoeve van het 
jaarverslag was voor de jaren 2015 en 2016 als volgt. De leden van de directie en de raad van 
toezicht kregen aan het begin van het jaar het verzoek om hun eigen nevenfuncties op te 
geven of te controleren of de bij het Museum beschikbare gegevens klopten. Over 2016 werd 
de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht op 
8 april 2017 onder andere onder het voorbehoud van toezending van het definitieve 
jaarverslag zonder materiële wijzigingen. De bijlage met de lijst van nevenfuncties was op die 
vergadering niet beschikbaar als gevolg van een misverstand bij de afdeling die de stukken 
moest aanleveren. De lijst met alle nevenfuncties (welke overeenstemt met de lijst 
opgenomen in paragraaf 3.5.19 exclusief de twee laatste functies maar inclusief bijvoorbeeld 
La Caixa en Goldman Sachs ) werd op 21 april 2017 aan alle leden van de raad van toezicht 
gezonden met de vraag om eventuele wijzigingen door te geven.  Alle leden op één na 
hebben uitdrukkelijk gereageerd en zich akkoord verklaard met de lijst. Van één lid wordt 
aangenomen dat het zwijgen als instemming kan worden beschouwd. Voor 2015 gold een 

                                                        
24 Onderzoekers hebben de vernieuwde website van het Museum geraadpleegd kort na het aanvaarden van 
hun onderzoeksopdracht. Zij hebben niet geverifieerd op welke tijdstippen de jaarverslagen en bijlagen voor 
het eerst op de website zijn verschenen. 
25 Mevrouw De Cock Buning heeft aan onderzoekers verklaard dat de afspraak was dat de goedkeuring van 
nevenfuncties bij de voorzitter was belegd, omdat er vaak sneller geacteerd moest worden dan dat de raad 
van toezicht vergaderde. De afspraak zou zijn dat mevrouw Ruf met de voorzitter zou afstemmen en dat bij 
twijfel over "mogelijke belangenverstrengeling" de nevenfunctie altijd aan de raad van toezicht voorgelegd 
diende te worden. Zij constateert dat in de vragenronde over "belangenverstrengeling" die de raad van 
toezicht in zijn reguliere vergaderingen vanaf begin 2015 organiseerde nimmer een nevenfunctie van 
mevrouw Ruf aan de orde is gesteld. Onderzoekers onderschrijven de laatste constatering, maar hebben voor 
de gestelde afspraak geen bewijs gevonden. De heer Ribbink heeft verklaard dat hij mandaat had om 
verzoeken af te doen, ook in geval van twijfel. Hij denkt dat hij in twijfelgevallen wel eens overleg heeft 
gepleegd met een ander lid van de raad of met de secretaris. 
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soortgelijke procedure. Toen waren alle stukken wel beschikbaar in de vergadering waarin tot 
goedkeuring werd besloten. 

3.5.24 De heer Ribbink en mevrouw Ruf hebben verklaard dat mevrouw Ruf nieuwe nevenfuncties 
telkens vooraf aan de heer Ribbink meldde. Onderzoekers hebben diverse mails gezien 
waaruit blijkt dat mevrouw Ruf nieuwe nevenfuncties aan de heer Ribbink meldde en zijn 
akkoord verzocht. Onderzoekers hebben geen schriftelijk bewijs gevonden dat deze 
procedure bij iedere mutatie in de nevenfuncties werd gevolgd, maar op grond van het aantal 
mails dat zij wel hebben aangetroffen en het uitblijven van een reactie van de heer Ribbink 
toen hij de periodieke opgave ontving, leiden onderzoekers af dat mevrouw Ruf inderdaad bij 
iedere mutatie de heer Ribbink schriftelijk om toestemming vroeg en die ook kreeg. Soms 
stelde de heer Ribbink vragen voordat hij zijn instemming gaf en soms was er ook enige 
discussie tussen de heer Ribbink en mevrouw Ruf over de wenselijkheid van het aanvaarden 
van een bepaalde nevenfunctie. De nevenfuncties bij Artissima, Goldman Sachs en La Caixa 
zijn vooraf schriftelijk voorgelegd aan de heer Ribbink en door hem goedgekeurd. 

3.5.25 Uit de notulen van de raad van toezicht blijkt niet dat de raad om voorafgaande toestemming 
voor het aanvaarden van nevenfuncties werd gevraagd respectievelijk die toestemming 
verleende. De voorzitter had mevrouw Ruf duidelijk gemaakt dat zijn toestemming voldoende 
was en de raad van toezicht heeft ieder jaar de lijst van nevenfuncties in elk geval achteraf 
goedgekeurd en er geen punt van gemaakt dat mutaties niet vooraf door de volle raad waren 
goedgekeurd. 

3.5.26 Bij gelegenheid van het agendapunt belangenverstrengeling in de reguliere vergaderingen van 
de raad van toezicht (zie paragraaf 3.12.4) deed mevrouw Ruf geen mededeling van nieuwe 
nevenfuncties. Kennelijk was dit afgestemd met de voorzitter van de raad van toezicht, want 
hij kende de mutaties en had deze al goedgekeurd. Blijkens de notulen deed ook hij geen 
mededeling van goedgekeurde mutaties in deze vergaderingen. 

3.5.27 De voorzitter van de raad van toezicht heeft Ann Goldstein op 8 juni 2011 schriftelijk 
geadviseerd over extracurricular jobs als volgt: 

"dear ann, 
 

thank you for your mail in which you inform me that you are serving on the selection 
committee for the bonnefanten museum directorship. it is indeed important that we 
clarify the rules for extracurricular "jobs" here. 
as a public institution we are required to adhere to the rules as set out by the code 
cultural governance. 

 
this code is pretty clear and states that: 

 
- the sb should be informed about all additional jobs and that 
- consent should be obtained from the sb for paid additional jobs and 
- consent shold be obtained for unpaid jobs with a potential conflict of interest Nieuwe 
Governance Code Cultuur: of die gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is 
voor het functioneren van de bestuurder. or additional jobs that due to the character of 
the job or the time investment in the job influence the performance/ functioning of the 
director 

 



                                                                                                                           

Page 39 of 127 
 

the museum is very clear on remuneration as well: everyone is supposed to hand over 
all income(except expenses) received through any of the above ways to the museum. 
the justification is of course that the time spent on the additional job is done in the 
museum's time. on top of that, the request to participate is of course often linked to the 
fact that the director is the director of the stedelijk. 

 
these rules seem strict but are clear and adhering to them is not optional. it is in the 
interest of the directors and the supervisory board to apply them sensibly. 

 
on top of those formal rules i / the sb is of the opinion that additional jobs should be 
arefully balanced with the immediate and urgent needs of the museum in its current 
phase of life. there is a lot to do and very little time. as and when the museum is a fully 
functioning, fully open, smoothly operating and crystal clear positioned and blossoming 
institution again, there will be much more spe 

 
the museum needs you - right now, right here and very much hands on. 

 
we will discuss as to how we will deal with the practicalities of the above, but our 
regular meetings should be the forum to agree/inform on the "jobs". 
of course this applies to patrick too: can you make sure he is made aware of this email. 

 
cheers 

 
alexander" 

 
Het advies van de secretaris van de raad van toezicht om een zelfde mededeling aan 
mevrouw Ruf te doen volgde de heer Ribbink niet op. Hij meende dat het naar de geest wel 
duidelijk was voor mevrouw Ruf. Wel schreef hij op 19 augustus 2014 aan mevrouw Ruf: 

   
"I confirm to Beatrix that the board is only interested in "prior approval" of her non-
Museum commitments if they involve regular, long term commitment and/or carry a 
substantial (> 2500 EUROS?) remuneration (which is not the same as expenses)." 

 
Op 8 april 2015 schreef de heer Ribbink aan mevrouw Ruf: 

 
"Thanks for this – I am ok with Tate jury but would you agree with me that before new 
appointment/assignments/juries are added from now on, that current ones need to fall 
away first? I.e. at least from now on: one in = one out?" 

 
3.5.28 De raad van toezicht keurde de nevenfunctie van mevrouw Ruf als expert bij Ringier AG 

uitdrukkelijk goed. In de afweging speelde allereerst dat mevrouw Ruf sterk had 
aangedrongen dat zij deze functie wilde behouden vanwege de oude en persoonlijke banden 
die zij had met de heer Ringier. Met de notitie die de heer De Rooij in overleg met mevrouw 
Ruf voor de raad van toezicht had gemaakt (zie paragraaf 3.7.9) werd duidelijk dat zij niet 
meer de titel van curator zou voeren maar van expert. Ook werd vastgelegd dat de belangen 
van het Museum altijd zouden prevaleren. Tegen de achtergrond dat de voorzitter en andere 
leden van de raad van toezicht als ook de secretaris van de raad veel tijd geïnvesteerd 
hadden en nog zouden investeren om mevrouw Ruf in te wijden in de Nederlandse 
opvattingen en gevoeligheden over governance had de raad van toezicht het vertrouwen dat 
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mevrouw Ruf prudent zou omgaan met de functie bij Ringier en zich in het bijzonder zou 
onthouden van activiteiten rond aankopen voor de Ringier collectie. De heer Ribbink heeft 
referenties ingewonnen bij de heer Ringier en meent zich te herinneren dat in dat gesprek ook 
aandacht is besteed aan het functioneren van mevrouw Ruf als expert van de Ringier 
collectie26. Mevrouw Ruf heeft verklaard aan onderzoekers dat zij in de korte periode dat zij 
als expert heeft gefungeerd de afspraken met het Museum volledig heeft gerespecteerd. De 
heer Ribbink wist dat zij in 2015 nog allerlei activiteiten voor Ringier verrichtte in het kader van 
de transitie en de afwikkeling van haar voormalig curatorschap. De raad was opgelucht te 
horen dat zij bij Ringier gestopt was, een bericht dat de raad begin 2016 bereikte. Op basis 
van de mededeling van mevrouw Ruf kon de raad niet weten dat zij alleen als expert van 
Ringier AG was gestopt en dat zij haar functie bij JRP Ringier Publishing voortzette27. 
Onderzoekers hebben geen aanwijzingen dat het belang van het Museum is geschonden door 
werkzaamheden die mevrouw Ruf als expert van Ringier AG heeft verricht28. 

3.5.29 De heer Ribbink informeerde regelmatig bij mevrouw Ruf naar het tijdsbeslag van haar 
nevenfuncties. Zij noteerde in de overzichten die zij aan de heer Ribbink verschafte de 
verwachte tijdsbesteding per nevenfunctie. Ook deelde zij hem mee dat veel functies in vrij 
korte tijd afgedaan konden worden, bijvoorbeeld per mail of in 10 minuten.  

3.5.30 Noch bij de evaluatie van de directie door de raad van toezicht, noch bij de eigen evaluatie 
van de raad van toezicht werd aandacht besteed aan de nevenfuncties van mevrouw Ruf. Ook 
in de verslagen van haar evaluatie wordt geen aandacht besteed aan haar nevenfuncties. 

3.5.31 De gemeente heeft noch na ontvangst van het cv van mevrouw Ruf op 17 februari 2014 noch 
na ontvangst van de jaarverslagen en de bijlagen met nevenfuncties gereageerd op de 
nevenfuncties van mevrouw Ruf.  

3.5.32 Uit de notulen van de raad van toezicht blijkt niet van enige discussie over de nevenfuncties 
van mevrouw Ruf nadat deze ter gelegenheid van haar sollicitatie en benoeming waren 
goedgekeurd met uitzondering hetgeen is beschreven in paragraaf 3.5.18. 

3.5.33 In zijn advies "Zo mooi anders" van 15 juli 2016 gaat de Kunstraad niet in op (het aantal van) 
de nevenfuncties die door het Museum voordien openbaar gemaakt waren. Dat geldt ook voor 
de Advisering van de Kunstraad over het Kunstplan 2017-2020. 

3.5.34 NRC publiceerde op 12 oktober 2017 het volgende bericht: 

"Naast haar baan als artistiek directeur van het Museum Amsterdam runt Beatrix Ruf 
een kunstadviesbedrijf. Deze besloten vennootschap, Currentmatters, maakte in Beatrix 
Rufs volledige jaar als directeur van het Stedelijk, in 2015, een winst van ten minste 
437.306 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat bij de Kamer van Koophandel is 
gedeponeerd. Beatrix Ruf en het Stedelijk willen geen vragen over de BV en een 
mogelijke belangenverstrengeling beantwoorden. Verschillende van de private partijen 

                                                        
26 De heer Ringier heeft hieraan geen herinnering. 
27 Onderzoekers stellen vast dat mevrouw Ruf deze vergissing heeft gecorrigeerd in haar mail van 11 oktober 
2017 (zie paragraaf 3.15.12), zodat de raad van toezicht daarvan wel op de hoogte was ten tijde van de 
vergadering van de raad van 16 oktober 2017. 
28 Onderzoekers hebben kennis genomen van het feit dat in publicaties van Ringier AG in de periode na 1 
november 2014 mevrouw Ruf soms is aangeduid als curator van de Ringier collectie. Dat is ongelukkig maar 
er is geen bewijs gevonden dat mevrouw Ruf daarmee heeft ingestemd. Ook oud hoogleraren worden wel 
eens aangeduid als Prof. ook als zij die titel niet meer mogen voeren! 
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die Beatrix Ruf adviseert, fungeren regelmatig als bruikleengever van kunstwerken in 
het Stedelijk." 

 
3.5.35 In een gecorrigeerde versie29 van de bijlage met nevenfuncties die eind oktober 2017 aan de 

gemeente werd gezonden en op de website werd geplaatst werden de daarvóór in die bijlage 
ontbrekende functies bij currentmatters BV en JRP Ringier publishing, overigens met 
instemming van mevrouw Ruf, aan het slot toegevoegd. 

3.5.36 Mevrouw Ruf heeft verklaard in 2017 geen nieuwe nevenfuncties te hebben aanvaard. 

3.5.37 Uit een schriftelijke opgave die mevrouw Ruf op verzoek van onderzoekers heeft opgesteld 
blijkt dat zij bij Luma, Goldman Sachs en La Caixa in gezelschap verkeerde van directeuren 
van andere musea die ook zijn aangesloten bij de ICOM en dat zij bij La Caixa was 
voorafgegaan door meerdere directeuren van musea die bij ICOM zijn aangesloten. 

6. Currentmatters 

3.6.1 Zowel ten tijde van de sollicitatiegesprekken in de periode van oktober 2013 tot eind maart 
2014 als op het moment van het formele begin van haar dienstverband op 1 november 2014 
was mevrouw Ruf enig aandeelhouder en enig directeur van currentmatters GmbH, gevestigd 
in Pfäffikon, Zwitserland. 

3.6.2 Op 24 oktober 2014 richtte zij currentmatters BV op en werd zij enig aandeelhouder en enig 
directeur van deze BV en dat bleef zij in elk geval tot na de beëindiging van haar 
dienstverband met het Museum per 1 februari 2018. 

3.6.3 Op 11 november 2014 droeg zij alle aandelen in het kapitaal van currentmatters GmbH over 
aan currentmatters BV bij wijze van agiostorting op de aandelen in het kapitaal van 
currentmatters BV. De waarde van deze storting werd vastgesteld op EUR 972.660,85, naar 
onderzoekers begrijpen gelijk aan de intrinsieke waarde van currentmatters GmbH. Door deze 
storting werd currentmatters GmbH een volle dochtervennootschap van currentmatters BV en 
hield mevrouw Ruf op aandeelhouder van currentmatters GmbH te zijn. Zij bleef alleen 
bestuurder van currentmatters BV; bij currentmatters GmbH trad zij af als directeur. 

3.6.4 Blijkens de jaarrekeningen over 2014/2015 en 2016 bedroeg de omzet van currentmatters BV 
in die twee perioden netto EUR 104.092 respectievelijk EUR 104.63530. 

3.6.5 Blijkens de jaarrekeningen over de periode van 7 juni 2013 tot 31 december 2014, over 2015 
en over 2016 bedroeg de omzet van currentmatters GmbH in die drie perioden netto CHF 
1.642.029, CHF 22.411 respectievelijk CHF 1.082.500.  

                                                        
29 Mevrouw Ruf heeft verklaard aan onderzoekers dat haar functie als lid van de board van JRP Ringier 
Publishing door een vergissing niet in de eerdere versie van de bijlagen met haar nevenfuncties is vermeld; 
zie ook paragraaf 3.15.9. Onderzoekers komen hierna terug op de vraag of haar functie bij currentmatters BV 
vermeld had moeten worden; zie paragraaf 5.6.4. 
30 De jaarrekeningen van currentmatters BV en currentmatters GmbH zijn niet voorzien van een 
accountantsverklaring of controleverklaring. Bij de jaarrekeningen van de BV bevindt zich een ondertekende 
samenstellingsverklaring van een externe accountant. De jaarrekeningen van de GmbH zijn door een externe 
Treuhand ondertekend op basis van een volledigheidsverklaring van mevrouw Ruf. 
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3.6.6 In de resultatenrekening van currentmatters BV werd een post "share in result currentmatters 
GmbH" opgenomen. In 2015 bedroeg die post EUR 378.583 en in 2016 EUR 628.023 
corresponderend met het resultaat van currentmatters GmbH van CHF 214.938 in 2015 en 
CHF 657.879 in 2016 (inclusief de valutakoersverschillen, die het gevolg zijn van de 
gehanteerde waarderingsgrondslag) tegen de geldende wisselkoersen. 

3.6.7 Uit een nadere analyse van de omzet van currentmatters GmbH en currentmatters BV op 
basis van de door deze vennootschappen verzonden facturen en de betaalgegevens van de 
bankrekeningen van de beide vennootschappen blijkt het volgende. 

3.6.8 De omzet van BV in 2014 en 2015 van EUR 104.092 werd gegenereerd door vijf facturen 
verzonden aan organisaties die in het overzicht nevenfuncties in de bijlagen bij de 
jaarverslagen over die jaren staan vermeld en die door de voorzitter van de raad van toezicht 
waren goedgekeurd. Voor een bedrag van in totaal van EUR 103.059,80 gaat het om fees 
voor functies waarvan hij wist dat deze een flat fee genereerden. In de opgaven die mevrouw 
Ruf periodiek aan de voorzitter van de raad van toezicht zond, stond bij deze nevenfuncties 
vermeld dat zij gehonoreerd werden met een flat fee, met dien verstande dat in het overzicht 
bij één functie staat vermeld dat hij wordt gehonoreerd slechts met "expenses" terwijl uit de 
factuur blijkt dat het gaat om een flat fee van EUR 1.000. 

3.6.9 Deze organisaties hebben de facturen voldaan zoals blijkt uit de desbetreffende 
rekeningafschriften, waarvan onderzoekers de kopieën hebben gezien. 

3.6.10 De omzet van BV in 2016 van EUR 104.635 werd gegenereerd door zeven facturen 
verzonden aan organisaties die in het overzicht betrekking hadden op nevenfuncties of 
lezingen e.d. en die door de voorzitter van de raad van toezicht waren goedgekeurd. Deze 
organisaties hebben de facturen betaald zoals blijkt uit de desbetreffende rekeningafschriften, 
waarvan onderzoekers de kopieën hebben gezien. 

3.6.11 De omzet van BV in 2017 van EUR 89.207 werd gegenereerd door vijf facturen. Onderzoekers 
hebben dit vastgesteld op basis van de gegevens van de bankrekeningen; een jaarrekening 
voor 2017 was nog niet beschikbaar. Twee facturen bedroegen in totaal EUR 87.789. Aan de 
voorzitter van de raad van toezicht was bekend dat deze nevenfunctie werd gehonoreerd met 
een flat fee. Vijf facturen zijn betaald door de desbetreffende organisaties, zoals blijkt uit 
rekeningafschriften waarvan onderzoekers kopieën hebben gezien.  

3.6.12 De omzet van GmbH over de maanden november en december 2014 bedroeg volgens opgave 
van mevrouw Ruf CHF 99.001 en werd gegenereerd door vijf facturen verzonden aan 
organisaties die in het overzicht nevenfuncties in de bijlage bij het jaarverslag 2014 staan 
vermeld. Twee facturen hebben als omschrijving "Beratungshonorar" november respectievelijk 
december 2014. De geadresseerde van deze laatste twee facturen was Ringier AG. Bij de 
voorzitter van de raad van toezicht was bekend dat de door hem goedgekeurde nevenfuncties 
bij de organisaties waaraan de desbetreffende facturen zijn verzonden gehonoreerd waren 
met een flat fee. In haar overzicht van nevenfuncties dat zij op 19 maart 2014 aan de heer 
Ribbink zond stond bij een van de functies vermeld "hourly rate". Volgens de verklaring van 
mevrouw Ruf sloeg dat op de vorige periode. 2014 was een bijzonder jaar waarvoor zij een 
substantieel bedrag ontving. Na 1 november 2014 heeft zij geen noemenswaardige 
werkzaamheden in deze nevenfunctie verricht. Uit een factuur die op 26 november 2014 is 
verzonden en op 18 december 2014 is betaald blijkt dat het om een zeer substantiële flat fee 
van deze organisatie gaat. Mevrouw Ruf heeft verklaard dat deze factuur zag op 
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werkzaamheden die zij voor 1 november 2014 - derhalve voor de daadwerkelijke aanvang van 
haar dienstverband met het Museum - had verricht en dat na 2014 geen facturen meer aan 
deze organisatie zijn verzonden, omdat de werkzaamheden beëindigd zijn. 

3.6.13 Mevrouw Ruf heeft verklaard dat de omzet van currentmatters GmbH voor 1 november 2014 
betrekking heeft op werkzaamheden die zij gedurende meerdere jaren heeft verricht en die 
pas in 2013/2014 zijn gefactureerd. 

3.6.14 De "omzet" van GmbH in 2015 van CHF 22.411 werd gegenereerd met een factuur aan 
Ringier AG voor verschotten die volgens mevrouw Ruf vanwege Zwitserse boekhoudregels als 
omzet geboekt zijn. Zij heeft verklaard dat de fee betaling die zij in de jaren voor 2015 als 
curator c.q. expert van Ringier ontving eind 2014 is gestaakt. 

3.6.15 De omzet van GmbH in 2016 van CHF 1.082.500 werd gegenereerd door twee facturen, een 
aan Ringier AG d.d. 11 april 2016 voor een bedrag van CHF 1.080.000 inclusief 8% btw voor 
"Total leistungen" en "Gemass Vereinbarung" en een tweede voor een Art Talk. Op de 
betaling van CHF 1 mio komen onderzoekers hieronder terug in paragraaf 3.8.1 en 5.8.1. De 
Art Talk was in haar cv vermeld en werd later in overzichten verzonden aan de heer Ribbink 
onder "lezingen d.d." vermeld, niet onder nevenfuncties. 

3.6.16 Uit de jaarrekeningen blijkt niet van inkomsten uit andere werkzaamheden van mevrouw Ruf, 
zoals adviezen en dergelijke. De andere inkomsten van de vennootschappen zijn de vruchten 
van vermogen. Mevrouw Ruf beschouwt het vermogen in currentmatters BV en currentmatters 
GmbH als haar pensioenvoorziening. 

3.6.17 Noch in haar CV noch in de lijsten van nevenfuncties die zij bij de heer Ribbink jaarlijks 
inleverde noch in enig ander stuk31 maakte zij melding aan de raad van toezicht - of de 
voorzitter daarvan - van het feit dat zij bestuurder was van currentmatters GmbH en 
currentmatters BV. 

3.6.18 In de bijlage met nevenfuncties bij het jaarverslag die op 31 oktober 2017 aan de gemeente 
werd gezonden en die toen op de website werd gezet komt voor het eerst currentmatters BV 
als nevenfunctie voor. Deze is met instemming van mevrouw Ruf aan de lijst toegevoegd. Het 
gebeurde nadat deze BV al ruim aandacht in de media had gekregen en mevrouw Ruf op 16 
oktober 2017 haar arbeidsovereenkomst had opgezegd. 

3.6.19 Over het bestaan van currentmatters heeft mevrouw Ruf nooit geheimzinnig gedaan.  

3.6.20 Op 19 augustus 2014 had zij een bespreking met twee belastingadviseurs verbonden aan het 
kantoor Houthoff. De bespreking duurde anderhalf uur, blijkens de specificatie bij de declaratie 
die Houthoff aan het Museum zond. Op 11 september 2014 bevestigde een van deze 
adviseurs de inhoud van de bespreking in een mail aan mevrouw Ruf met kopie aan de 
sectretaris van de raad van toezicht en de advocaat bij Houthoff die het Museum bijstond bij 
het sluiten van de arbeidsovereenkomst en bij de vraag of voldaan was aan de WNT. Hij 
schreef onder meer: 

"Management Company 

                                                        
31 Zie ook paragraaf 3.6.20. 
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With respect to your shareholding in the Management Company, we would like to note 
the following. As from the moment you are a Dutch tax resident, there is a risk that the 
Dutch tax authorities will argue that the Management Company must also be treated as 
a Dutch tax resident, given that its managing director is a Dutch tax resident, its 
effective place management is thus based in the Netherlands, and all income must 
effectively be allocated to the Netherlands. If the Management Company is treated as a 
Dutch tax resident, it will – amongst others – mean that (i) the Management Company 
must register in the Netherlands annually file Dutch income tax returns, (ii) any income 
earned by Management Company is in principle subject to Dutch corporate income tax 
and (iii) the Management Company must treat part of its income received as deemed 
taxable minimum salary payable to you in person, which (deemed) income is subject to 
Dutch wage tax and Dutch income tax (up to a maximum 52% tax rate). Although not 
entirely clear, there are arguments to request for a separate 30% tax ruling for this 
(deemed) salary income from the Management Company. 

As a deemed transfer of the effective management of the Management Company to the 
Netherlands may also have an impact on your Swiss tax position, we have agreed you 
will send us the contact details of your Swiss tax advisor in order to find the most 
suitable solution. Furthermore, we would like to receive, to the extent possible, an 
indication of (i) your freelance activities (ii) in which jurisdiction these activities will most 
likely be rendered and (iii) your possible freelance income to be received by the 
Management Company for the next years."32 

Op 11 mei 2015 schreef mevrouw Ruf aan de voorzitter van de raad van toezicht per mail: 

"Dear Alexander, 

The Houthoff laywers had to file a second 30% tax request for the BV and therefore 
needed a proforma employment contract (no hours, yearly flat honorary), which I 
wanted to inform about. 

If you have any details questions, “ ...........@houthoff.com,is happy to answer33. 

Very best 

Beatrix"  

3.6.21 Van nadere vragen naar de BV respectievelijk de Management Company aan mevrouw Ruf 
door de voorzitter of de secretaris van de raad van toezicht is onderzoekers niet gebleken. 

3.6.22 In zijn mail van 10 oktober 2017 aan de heer Grapperhaus schreef de heer Ribbink mede 
namens mevrouw Ruf dat het antwoord op de vraag van NRC of de raad van toezicht op de 
hoogte was van de BV van mevrouw Ruf: "Yes". In zijn interview op 28 maart 2018 heeft de 
heer Ribbink aan onderzoekers verklaard dat dit antwoord onjuist is. Hij heeft daar verklaard – 
zoals hij ook aan de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning heeft verklaard blijkens 
hun onderzoeksrapport – dat mevrouw Ruf hem nooit verteld heeft dat zij een BV had. 

                                                        
32 Onderzoekers wijzen erop dat met “Management Company” in dit citaat currentmatters GmbH bedoeld 
wordt. 
33 Naam in citaat verwijderd door onderzoekers. 

mailto:...........@houthoff.com,is
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3.6.23 Mevrouw Ruf verhulde haar BV ook niet voor haar personal assistant. 

3.6.24 Het feit dat mevrouw Ruf directeur en enig aandeelhouder van currentmatters BV is was sinds 
eind oktober 2014 openbaar en kon via raadpleging van de registers van de Kamer van 
Koophandel of bijvoorbeeld via Company.info worden nagetrokken. Dat deze BV een 
deelneming had in Pfäffikon kon na de deponering van de jaarrekening 2015 van 
currentmatters BV op 17 januari 2017 ook door een ieder worden achterhaald. 

3.6.25 Mevrouw Ruf heeft aan onderzoekers verklaard dat zij haar BV aan de heer Ribbink heeft 
gemeld. De heer Ribbink heeft aan onderzoekers verklaard dat hij met haar nooit over een BV 
heeft gesproken en dat zij haar BV nooit ter sprake heeft gebracht. Hij zei verbaasd te zijn 
geweest toen hij daarover via vragen van de krant hoorde. Zie echter ook paragraaf 3.6.20. 

3.6.26 Uit openbare gegevens blijkt dat niet alle musea - waaronder zeker niet de minste - de 
nevenfuncties van leden van de raad van toezicht in hun openbare jaarverslagen vermelden. 
Bij een ander museum is gebleken dat de BV van een lid van de raad van toezicht niet is 
vermeld in de bijlage bij het jaarverslag waarin wel de nevenfuncties van de leden van de raad 
van toezicht zijn opgesomd. Het is onderzoekers bekend dat de BV van een voormalig lid van 
de raad van toezicht niet in het jaarverslag van het Museum over 2012 is vermeld.  

7. Ringier 

3.7.1 De Ringier Groep is een oud, gerenommeerd en groot familiebedrijf in Zwitserland. Het wordt 
nu geleid door Michael Ringier, de vijfde generatie na de oprichter. De Ringier Groep 
omschrijft zichzelf als een "internationally active, modern media group with an integrated and 
diversified value creation chain". In 2017 behaalde de groep een omzet van ruim CHF 1.000 
mio en een EBITDA van ruim CHF 100 mio. De groep heeft circa 6.800 employees. De groep 
is niet beursgenoteerd. Michael Ringier is chairman of the board. JRP Ringier Publishing is 
een dochter. De heer Ringier heeft aan onderzoekers verklaard dat deze dochter zich toelegt 
op de productie van kunstboeken, een omzet heeft van CHF 1 mio en niet rendeert. De board 
van deze dochter vergadert eenmaal per jaar een paar uur en doet dat bij gelegenheid van Art 
Basel.  

3.7.2 De heer Ringier heeft aan onderzoekers verklaard dat Ringier AG omstreeks 1994 besloot 
een kunstverzameling aan te leggen en daarvoor mevrouw Ruf als curator heeft geëngageerd. 
Zij kon deze functie combineren met haar functie van directeur van kleinere musea in 
Zwitserland. De verzameling is inmiddels gegroeid en sterk in waarde gestegen. Volgens de 
verklaring van de heer Ringier worden tegenwoordig circa 200 kunstwerken per jaar 
uitgeleend aan musea in de hele wereld, telkens op verzoek van de desbetreffende musea. 

3.7.3 Toen mevrouw Ruf de positie van directeur van het Stedelijk Museum kreeg was het duidelijk 
dat zij niet meer als curator van de Ringier collectie kon blijven functioneren. Per 14 november 
2014 werd een nieuwe curator van deze collectie benoemd in de plaats van mevrouw Ruf. 
Mevrouw Ruf werd expert maar al snel bleek dat dit een titel was die niet eenvoudig te 
definiëren was en besloten werd deze titel/functie te beëindigen. Dit gebeurde ergens in 2015. 
De vriendschappelijke relatie tussen de heer Ringier en mevrouw Ruf bleef in stand en zij 
praatten bij tijd en wijle over kunst en kunstenaars. De heer Ringier heeft onderzoekers 
verzekerd dat mevrouw Ruf niet bij concrete kunstaankopen voor de collectie betrokken is 
geweest nadat zij in dienst van het Stedelijk museum was getreden. De heer Ringier heeft 
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verder verklaard dat hij altijd voorrang geeft of moet geven aan een museum wanneer hij en 
een museum interesse hebben voor de aankoop van eenzelfde kunstwerk.  

3.7.4 Over de betaling van CHF 1 mio heeft de heer Ringier het volgende verklaard. De Ringier 
Group heeft een bonusprogramma voor succesvolle managers. Daarnaast keert de Group 
regelmatig buiten dit bonusprogramma om een bonus uit voor exceptionele prestaties. Een 
dergelijke bonus kan een miljoen CHF hoog zijn en soms zelfs meerdere miljoenen. Aan 
mevrouw Ruf is in 2010 bij het vijftienjarige bestaan van de collectie zo'n bonus uitgekeerd, 
lang voordat mevrouw Ruf in gesprek trad met het Museum over een eventuele benoeming tot 
directeur. Bij het twintigjarig jubileum heeft de Group (d.w.z. de heer Ringier en zijn zusters) 
tegen het eind van 2014 opnieuw een bonus aan haar toegezegd bij de beëindiging van haar 
werkzaamheden als curator wegens haar exceptionele prestaties in het verleden. De heer 
Ringier kon zich desgevraagd niet meer herinneren of de toezegging voor of na 1 november 
2014 is gedaan. Hij heeft wel bevestigd dat de toezegging van CHF1 mio uitsluitend een 
bonus was voor verrichte diensten in de periode voordat mevrouw Ruf in dienst trad van het 
Museum en niets te maken had met haar rol bij het Museum. De heer Ringier heeft ook 
verklaard dat hoewel de Group geen bindende verplichting had om een dergelijke bonus aan 
mevrouw Ruf te betalen hij zich wel "committed" voelde om haar deze bonus te geven, 
gegeven haar exceptionele prestaties en het gebruik binnen de Group om exceptionele 
prestaties extra te belonen. Evelyn, de zuster van de heer Ringier, heeft in een schriftelijke 
verklaring aan onderzoekers een en ander bevestigd.  

3.7.5 Mevrouw Ruf heeft aan onderzoekers verklaard dat de betaling van de bonus verband hield 
met de beëindiging van haar rol als expert van de collectie.  

3.7.6 Toen mevrouw Ruf werd benoemd tot directeur van het Museum was aan de raad van toezicht 
bekend dat zij twee verschillende functies bekleedde bij Ringier. Zij hechtte er zeer aan dat zij 
de functies bij Ringier kon blijven uitoefenen gelet op de lange en persoonlijke relatie die zij 
met de heer Ringier had opgebouwd. De raad van toezicht heeft daar uiteindelijk mee 
ingestemd (zie paragraaf 3.5.28). 

3.7.7 Zij was lid van de Verwaltungsrat van JRP Ringier publishing34, een uitgever van 
kunstboeken, die zij mede had opgericht. Deze functie was niet gehonoreerd – de heer 
Ringier heeft dat aan onderzoekers bevestigd - en vormde op geen enkele manier een conflict 
met de belangen van het Museum.  

Tot en met het overzicht van haar nevenfuncties in maart 2016 alsmede in het overzicht van 
haar nevenfuncties dat in februari 2016 in de vergadering van de raad van toezicht aan de 
orde was, werd deze functie vermeld. Daarna niet meer en evenmin in de bijlagen bij het 
jaarverslag 2015 en 2016. Formeel bleef zij lid van de raad van bestuur zodat deze 
nevenfunctie vermeld had moeten worden in deze jaarverslagen. Deze omissie werd hersteld 
in oktober 2017 toen een gecorrigeerde versie van de lijst van nevenfuncties op de website 
van het Museum werd geplaatst. Naar aanleiding van een vraag van onderzoekers over de 
levering van boeken door JRP Ringier Publishing aan het Museum kregen onderzoekers de 
informatie die staat vermeld in paragraaf 3.7.14. 

                                                        
34 De Verwaltungsrat wordt in de stukken veelal "raad van bestuur" genoemd en soms aangeduid als raad 
van commissarissen. Omdat onderzoekers begrijpen dat een Verwaltungsrat elementen van zowel een raad 
van bestuur als een raad van commissarissen behelst is het wisselende woordgebruik begrijpelijk. 
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3.7.8 Belangrijker was haar functie van curator van de Ringier verzameling van Ringier AG, die zij 
twintig jaar had bekleed en waarbij zij een grote rol in de opbouw van deze verzameling had 
vervuld. Mede gelet op haar oude, vriendschappelijke relatie met de heer Ringier gaf zij 
tijdens de sollicitatiegesprekken aan die band niet zomaar te willen verbreken. Het was 
duidelijk dat zij niet tegelijkertijd curator van deze verzameling kon blijven en als artistiek 
directeur van het Museum kon gaan functioneren, ook al was die combinatie met haar vorige 
betrekkingen als directeur van kleinere musea in Zwitserland blijkbaar wel verenigbaar 
gebleken. Bij het Stedelijk Museum kon dat vanzelfsprekend niet. Willem de Rooij heeft in 
overleg met mevrouw Ruf een notitie voor de raad van toezicht opgesteld waarin hij aangaf 
dat zij de rol van curator zou opgeven en als "expert" bij Ringier betrokken zou blijven.  

3.7.9 De notitie vermeldde: 

"The purpose of this memo is for BR and the advisory board of Stedelijk to come to a 
shared wording to explain BR's advices to the company collection of Ringier AG in 
Zürich. Confusions concerning this advisory function arose mainly form the unofficial 
'title' communicated in relation to this function: curator. BR and Ringier AG for the 
purpose decided to rename the function form 'curator' to 'expert'. 

 
BR has been counselling Ringier AG for 20 years. In this function she formed an Art 
Committee together with its CEO Michael Ringier. The advisory relation is described by 
BR as a professional dialogue on collecting – so not only on what to buy and why, but 
also on how to conserve, store, archive and conceptually structure a collection. 

 
The counselling function took approximately 5 days per year on expenditure of time. For 
these 5 days a yearly compensation was agreed upon. There is of was no contract for 
this amount (since it is not a job), as is usual for similar advisory functions that BR 
performs for f.i. the Frieze Purchase Committee at the Tate Gallery in London or the 
LUMAS Foundation in Arles, or her function on the think-tank at CERN. Apart from the 
yearly compensation BR has never received percentages on sales by Ringier AG, nor 
by any gallery or third party. Ringier AG has incidentally helped the Kunsthalle Zürich 
and the museums she worked for before f.i. in the form of travel- or research grants for 
its curators and occasional sponsoring for the programs of these institutions. 

 
During the 20 years of professional exchange between BR and Ringier AG, BR worked 
at two other collecting museums (Kunstmuseum Thurgau, Kunsthaus Glarus) without 
conflicts of interest arising. Both BR and Ringier AG are fully aware that in the years 
ahead, BR's employer will be the Stedelijk Museum. BR guarantees that the interest of 
Stedelijk and its collection will be paramount to any other function she might employ 
during the tenure as director of the Stedelijk Museum in Amsterdam. Ruf understands 
that confusions might arise from the till now used title 'curator' with the general public 
and press in Amsterdam, and is willing to address them. In the case of unclarity or 
confusion, transparency to the board is guaranteed at all times. Ringier AG too is open 
to communication with supervisory board of Stedelijk might questions remain 
unanswered." 

 
3.7.10 Bij mail d.d. 3 januari 2016 deelde mevrouw Ruf de voorzitter van de raad van toezicht mee 

dat "Ringier" vervangen was door een andere nevenfunctie. Met "Ringier" in die mail bedoelde 
zij alleen het expertschap bij Ringier AG en niet ook JRP Ringier Publishing waar zij lid van de 
raad van bestuur/raad van commissarissen bleef. Zoals hierboven uit paragraaf 3.5.17 blijkt 
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stond de functie bij JRP Ringier Publishing nog tot maart 2016 op de aan de voorzitter van de 
raad van toezicht verstrekte overzichten met nevenfuncties en stond deze functie ook vermeld 
in het overzicht dat begin 2016 aan de raad van toezicht werd gezonden en daar werd 
besproken. 

3.7.11 Mevrouw Ruf heeft verklaard dat zij zich na 1 november 2014 niet meer met aankopen ten 
behoeve van de collectie van Ringier AG heeft bemoeid. De maandelijkse feebetalingen 
stopten met ingang van 1 januari 2015. Wel kreeg zij over 2015 nog een betaling voor 
verschotten in dat jaar (zie paragraaf 3.6.14). In 2015 heeft zij nog geholpen bij de viering van 
het twintigjarig jubileum van de collectie waartoe in 2014 was besloten. Ook heeft zij haar 
opvolger als curator bij Ringier nog helpen inwerken. 

3.7.12 Toen in de media berichten verschenen over haar BV en de raad van toezicht een onderzoek 
begon heeft de heer Ribbink mede namens mevrouw Ruf per mail d.d. 10 oktober 2017 aan 
de heer Grapperhaus verklaard over Ringier: 

"2014: 
- beatrix was kunst expert / art expert of ringier collection with the approval of the 
board('s chairman) because there were clear agreements that there would  not be and 
could not be any conflicts of interest. There have not been any conflicts then or now. 
this advisory role was remunerated. 
Please refer to other press release on this topic: the relationship with ringier ag is the 
longest in Beatrix ruf s professional life and a very personal one.  
- Beatrix was verwaltungsrat / rvc of jrp / ringier kunstverlag. She was neither a 
shareholder nor beneficiary of any monies for this role. 

 
2015: 
To avoid any discussion Beatrix ruf decided to terminate the kunst expert relationship. 
That the annual report of ringier still mentions her as curatorin is factualy wrong but 
understandable from their point of view, given the long and deep relationship with the 
collection. 
Kunstverlag position: omission indeed should have been in the annual report, because 
Beatrix was still verwaltungsrat/rvc but still not receiving any monies ie no gain! It was a 
transition phase. 

 
In summary, Beatrix was allowed under certain restrictions to continue the intellectual 
relationship with ringier. However, over time the possibilities of being misunderstood 
and for the avoidance of any doubt it was decided to stop the beforementioned roles 
with ringier. The execution of these decisions took longer than expected. Transitioning 
nothing more nothing less." 

 
3.7.13 Ringier AG heeft diverse schenkingen van geld en kunstwerken aan het Museum gedaan. Het 

gaat om substantiële geldbedragen, waarvoor Ringier AG in de jaarverslagen over 2015 en 
2016 van het Museum is vermeld: over 2015 in de lijst van Hoofdbegunstigers van het 
Museum en als ruimhartige steunverlener van de Liam Gillick tentoonstelling en over 2016 als 
lid van de Jordan Wolfson Exhibition Circle. Onderzoekers hebben vernomen dat ook in 2017 
een schenking in geld is gedaan die in het jaarverslag 2017 zal worden vermeld. De drie 
kunstwerken die zijn geschonken staan vermeld in het jaarverslag 2015.  
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3.7.14 JRP Ringier Publishing heeft op verzoek van het Museum kunstboeken geschonken aan het 
Museum ten behoeve van de bibliotheek.  

3.7.15 Ringier AG heeft ook diverse bruiklenen aan het Museum gegeven ten behoeve van de 
tentoonstellingen van Isa Genzken, de Avery Singer, Seth Price en Jana Euler. De 
overeenkomst van bruikleen voor Isa Gezken is op 21 oktober 2015 namens het Museum door 
de zakelijk directeur getekend. De overeenkomsten met betrekking tot Avery Singer, Seth 
Price en Jana Euler zijn namens het Museum door mevrouw Ruf getekend op respectievelijk 
22 maart 2016, 2 februari 2017 en 1 mei 2017. Voor de eerste bruikleen geldt dat mevrouw 
Ruf de tentoonstelling van Isa Genzken als co-curator mee heeft georganiseerd. Zij heeft, 
volgens haar verklaring, de selectie gemaakt welke werken in de tentoonstelling zouden 
worden opgenomen. Mevrouw Ruf heeft gesteld dat deze bruikleenovereenkomst daarom 
eigenlijk ook door haar had moeten worden ondertekend als directeur en niet door mevrouw 
Van Gilst. Het initiatief voor de laatste drie bruiklenen is blijkens de correspondentie ook 
uitgegaan van mevrouw Ruf. De eerste bruikleen is wel in de raad van toezicht vergadering 
gemeld; de andere drie niet. Mevrouw Ruf heeft de onderzoekers laten weten dat de eerste 
bruikleen (2015) nog is gemeld, omdat haar expertfunctie bij Ringier AG toen pas recent was 
geëindigd. Bij de laatste drie bruiklenen (2016 en 2017) was de expertfunctie bij Ringier AG 
reeds lange tijd beëindigd en had mevrouw Ruf geen enkele bemoeienis meer bij de collectie 
van Ringier AG (zie ook paragraaf 3.7.11), waardoor melding in de raad van toezicht haar niet 
meer opportuun leek. 

8. Een betaling van CHF 1 miljoen 

3.8.1 Op 13 mei 2016 ontving currentmatters GmbH een bedrag van CHF 1.080.000 op haar 
bankrekening. Dit was de betaling van een factuur van GmbH aan Ringier AG d.d. 11 april 
2016 voor een bedrag van CHF 1.000.000 plus 8% omzetbelasting. De omschrijving luidt 
"Total Leistungen" " Gemass Vereinbarung".  

3.8.2 Het bedrag van CHF 1.080.000 is geboekt in de omzet van 2016 van GmbH.  

3.8.3 Uit een vergelijking van de jaarrekeningen over 2015 en 2016 blijkt dat, kort gezegd, een 
kwart van de CHF 1.000.000 reeds in de winst van 2015 is meegenomen en drie/kwart in de 
winst van 2016.  

3.8.4 Uit een analyse van de jaarrekeningen van currentmatters BV en currentmatters GmbH over 
2016 blijkt dat daarin de resterende drie/kwart van de CHF 1 mio is verwerkt. 

3.8.5 De jaarrekeningen van beide vennootschappen over 2015 en 2016 kennen 
belastingvoorzieningen. Onderzoekers hebben niet onderzocht of die toereikend zijn. 

3.8.6 De in de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken 2015 van currentmatters 
BV vertonen een post "niet verdeelde winst" van EUR 437.306 die in de media een eigen 
leven is gaan leiden na de eerste publicatie in NRC op 12 oktober 2017. Uit een analyse van 
de jaarrekeningen van currentmatters BV en currentmatters GmbH over 2015 kan 
geconcludeerd worden dat het bedrag van EUR 437.306 grotendeels de optelsom is van de 
inkomsten uit nevenfuncties van mevrouw Ruf in 2014/2015 en een kwart van de betaling van 
Ringier AG, verminderd met kosten en vennootschapsbelasting.  
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3.8.7 Mevrouw Ruf heeft verklaard dat zij de betaling van een "huge amount" maar niet het precieze 
bedrag mondeling heeft gemeld aan de heer Ribbink toen zij ophield expert van Ringier AG te 
zijn. Mevrouw Ruf heeft ook aan de onderzoekers verklaard dat zij deze mededeling aan het 
einde van de zomer van 2015 heeft gedaan en dat zij de heer Ribbink gemeld heeft dat de 
heer Ringier het grote geldbedrag bedoeld had voor haar oudedagsvoorziening. Mevrouw Ruf 
heeft verder verklaard dat deze wijze van handelen paste binnen de wijze waarop zij over het 
algemeen hierover aan de heer Ribbink rapporteerde: ook ten aanzien van de 
neveninkomsten voor nevenactiviteiten gold volgens haar dat de heer Ribbink slechts 
sporadisch of niet naar bedragen vroeg. De heer Ribbink heeft verklaard aan de heer 
Grapperhaus - volgens de verklaring van laatstgenoemde - dat hij zich die mededeling niet 
herinnerde en hij heeft later verklaard dat zij die mededeling niet had gedaan. De heer Ribbink 
heeft aan onderzoekers verklaard dat hij – formeel of informeel – van een of ander amount 
niet heeft gehoord dan nadat daarover in de pers was geschreven een half jaar nadat hij de 
raad van toezicht had verlaten. Uit de notulen van de raad van toezicht noch uit enig ander 
stuk blijkt dat enige mededeling over de betaling van CHF 1 mio aan de raad van toezicht is 
gedaan. 

9. Afdracht van neveninkomsten 

3.9.1 De heer Ribbink heeft aan onderzoekers verklaard, zoals hij ook aan de heer Grapperhaus 
heeft geschreven, dat hij met mevrouw Ruf de afspraak had dat inkomsten uit 
nevenactiviteiten aan het Museum ten goede zouden komen, met uitzondering van de 
inkomsten van Ringier en Luma die zij zelf zou mogen houden. Eenzelfde soort afspraak zou 
hij ook met Ann Goldstein hebben gemaakt; zie paragraaf 3.5.27. 
De afspraak met mevrouw Ruf zoals door de heer Ribbink gesteld, blijkt niet uit de 
correspondentie die aan onderzoekers ter beschikking is gesteld. Daaruit blijkt niets van een 
afspraak over welke inkomsten aan het Museum ten goede zouden komen en welke mevrouw 
Ruf in privé zou mogen behouden.  
Mevrouw Ruf heeft aan onderzoekers verklaard dat er geen afspraak is dat zij alle inkomsten 
uit neveninkomsten aan het Museum ten goede zou laten komen, behalve die uit Ringier en 
Luma. Zij zegt dat er in het geheel geen afspraak is gemaakt. Zij voerde het beleid dat 
inkomsten uit nevenfuncties die voortvloeien uit haar oude eigen contacten voor haar rekening 
bleven en dat alleen de inkomsten uit nevenfuncties die zij niet kreeg via haar oude eigen 
contacten aan het Museum ten goede zouden komen. De heer Ribbink ontkent dat daarover 
een afspraak is gemaakt.  
Mevrouw Ruf zegt dat zij heeft gehandeld conform het de door haar gestelde beleid.  

 
3.9.2 Uit overzichten die het Museum aan onderzoekers heeft gezonden blijkt dat ook inkomsten uit 

andere nevenfuncties dan Ringier en Luma aan mevrouw Ruf ten goede zijn gekomen en dat 
wordt bevestigd door de gegevens van de facturen en bankafschriften van currentmatters BV 
en GmbH die onderzoekers hebben gezien. In 2016 kwam circa EUR 4.894 aan fee en 
expenses ten gunste van het Museum. De fee van Goldman Sachs heeft zij zelf ontvangen; de 
fee van La Caixa is aan het Museum betaald. 

 
3.9.3 Onderzoekers hebben vernomen dat de voorzitter van de auditcommissie van de raad van 

toezicht periodiek de declaraties van mevrouw Ruf doornam. Noch bij het doornemen van de 
declaraties van mevrouw Ruf noch bij een andere gelegenheid heeft iemand uit of namens de 
raad van toezicht controle uitgeoefend op de nakoming van een afspraak - welke dat ook 
moge zijn - over de afdracht van neveninkomsten van mevrouw Ruf. 
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3.9.4 De CAO 2013/2014 van het Museum bepaalt dat als de werkgever voorwaarden aan zijn 
instemming met nevenwerkzaamheden wil verbinden hij dit schriftelijk dient te doen. In het 
geval van Ann Goldstein is schriftelijk vastgelegd dat neveninkomsten aan het Museum 
zouden toekomen. De door de heer Ribbink gestelde afspraak met mevrouw Ruf is in elk 
geval niet schriftelijk vastgelegd. 

10. Het directiereglement en de doorslaggevende stem 

3.10.1 Het directiereglement wordt bij het Museum vastgesteld door de raad van toezicht. De 
Governance Code Cultuur bepaalt dat een dergelijk reglement wordt vastgesteld door de 
directie zelf met goedkeuring van de raad van toezicht. Waarom de regeling bij het Museum 
enigszins afwijkt van de Code wordt niet vermeld en toegelicht. In de tekst van de statuten die 
op 6 februari 2015 door de raad van toezicht is aangenomen wordt dit gecorrigeerd. 

3.10.2 Volgens het directiereglement van het Museum wordt de voorzitter van de directie benoemd 
door de directie zelf, maar deze bepaling botst met de bepaling in de statuten die zegt dat de 
voorzitter van de directie wordt benoemd door de raad van toezicht. De Code laat zich niet uit 
over wie de voorzitter van de directie benoemt.  

3.10.3 Het op 8 februari 2013 vastgestelde directiereglement bepaalde dat bij het staken van de 
stemmen de stem van het lid van de directie tot wiens taak het besluit behoort een 
doorslaggevende stem heeft. In een adviesaanvraag van de algemeen directeur aan de 
Ondernemingsraad van 9 oktober 2013 over een wijziging van de organisatiestructuur wordt 
gesteld dat de algemeen directeur en de artistiek directeur nevengeschikt zijn. De raad van 
toezicht heeft in zijn vergadering van 15 juli 2013 besloten het bestuursmodel met twee 
gelijkwaardige directeuren te handhaven. 

3.10.4 De nu geldende tekst van het directiereglement is door de raad van toezicht vastgesteld op 27 
juni 2014 in het besloten deel van die vergadering. Mevrouw Ruf was niet aanwezig bij die 
vergadering.  

3.10.5 Artikel 6 lid 5 van het directiereglement kent een geclausuleerde doorslaggevende stem toe 
aan de directeur in het geval de stemmen van de directeur en de zakelijk directeur staken.  

3.10.6 Bij haar sollicitatie wilde mevrouw Ruf aanvankelijk, naar eigen zeggen, de enige statutaire 
directeur zijn. Deze wens kon niet worden ingewilligd. Zij bedong toen dat zij in elk geval van 
staking der stemmen in de directie de doorslaggevende stem zou hebben, met geen andere 
beperking dan dat het besluit binnen budget en plan zou moeten passen. Op grond van het 
verloop van de mailwisseling tussen haar en de heer Ribbink mocht zij er waarschijnlijk wel op 
vertrouwen dat haar wens van een dergelijke doorslaggevende stem zou worden 
gehonoreerd, zij het dat haar duidelijk was gemaakt dat het uiteindelijke besluit door de raad 
van toezicht moest worden genomen.  

3.10.7 Over de doorslaggevende stem heeft de heer Ribbink met de leden van de raad van toezicht 
gecorrespondeerd in maart 2014. Hij zond op 3 maart 2014 een mail aan mevrouw Ruf met de 
volgende mededeling. 

"- "when in doubt – artistic prevails": 

You indicated that if ever there was a "tension" or a "choice" to be made between the 
two, equal directors that you would prefer the "artistic" director to prevail. 
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Action: AR to propose wording that leaves the mission/strategy and finances of the 
museum intact whilst recognising this prevalence if push comes to shove and the two 
directors can not work it out." 

 
Een kopie van die mail zond hij gelijktijdig aan de leden van de raad van toezicht en verzocht 
hun instemming met: 

  "ad 2. 

Zoals hieronder reeds beschreven wil ik ook hier – ook op verzoek van beruf – terug naar de 
toekomst. 
De grote lijn van het voorstel is om – in het directiereglement – op te nemen dat: 

 
- als de met de rvt overeengekomen missie, strategie en visie niet aangetast worden 
door een beslissing 

  - het budgettaire effect van die beslissing neutraal is 
- en ondanks het principe van collegiaal bestuur de 2 directeuren er samen niet uit 
kunnen komen 

  - dan besluit de artistiek directeur = geeft de doorslag. 
 

Het betreft hier een principiele en niet erg praktische bepaling: als je als duo er niet uit 
kan komen is dat al een probleem. Nu is het zo geregeld dat als snip en snap er niet 
uitkomen dat ze bij mij uitkomen en dat ik dan ga "bemiddelen".  

 
Graag jullie akkoord binnen 24 uur om langs deze lijnen met vanessa de precieze 
woorden, met karin de uitleg en dat be.ruf het voorstel te bespreken. Graag concrete 
verbeteringen als niet akkoord." 

 
3.10.8 Alle leden van de raad van toezicht hebben hun instemming gegeven. Mevrouw De Cock 

Buning voegde aan haar akkoord nog toe "laatste lijkt ook rel. risicoloos, mede vanwege 
budget neutrale aspect"35. 

3.10.9 Op 24 maart 2014 mailde de heer Ribbink aan mevrouw Ruf:  

"Upon reflection your proposal gives you ALL the power i.e. "unless it is not in line with 
strategy, mission etc." you decide. That cannot be the case or your intention: we have 
"collegial bestuur" by law. This means that you are jointly responsible for the museum. 
Each director has certain tasks in her area of the museum AND in case the decision 
touches than one of those areas tasks AND in case you do no agree THEN the 
director's vote can prevail within the limit of the mission/strategy/budget.  

This should allay any fears you might have – it is a museum: and the director has real, 
decisive power of what makes the museum tick. Please trust me that this works." 

 
Zij antwoordde: 

                                                        
35 Mevrouw De Cock Buning heeft verklaard dat zij hierbij voor ogen had hetgeen uiteindelijk in het 
directiereglement op 27 juni 2015 is verwoord. 
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"I totally agree in "collegiaal bestuur", as you described in your response to my proposal 
of the sentence. There is, and it is good that there is, areas of specialized 
responsibilities and defined competences in the collaborative managing of the director 
and the financial director of the Stedelijk for excellency.  

The "Board of Directors Regulations" and the article of SSMA define this collegial 
governance throughout in very detail. 
We defined together, that in case unanimity cannot be achieved and this matter would 
effect ultimately the artistic, the director's vote is decisive – you say in your last e-mail, 
this is a museum, and 'the director, decisive power over what makes a museum tick. 
"You mentioned trust, and I truly belief in trust as a positive force, so I hope that you 
can also trust in that I always will culture, advocate for and invest in collegial 
governance.  
So why not say it is simple, and in accordance to your quote above: if the votes are 
equal, the vote of the Director is decisive." 

 
 Daarop reageerde de heer Ribbink met: 
 

"BECAUSE I AM AFRAID IT IS TOO MUCH AN ABBREVITION OF REALITY – AND 
WE ALSO OWE KARIN/THE BUSINES DIRECTOR THE CLARITY I PROMISED YOU. 
VANESSA HAS A GOOD SENTENCE AND WILL SURELY WITH  YOU – COME WITH 
A GOOD SENTENCE." 

 
3.10.10 Op 30 maart 2014 zond de heer Ribbink aan mevrouw Ruf een tekstvoorstel voor de wijziging 

van het directiereglement, welk voorstel letterlijk overeenstemde met een voorstel dat 
mevrouw Ruf hem op 19 maart 2014 had gezonden. Zijn voorstel voor het nieuwe artikel 6.5 
luidde: 

"5. If unanimity cannot be achieved for other than the agreements mentioned under 
paragraph 2 of this article 6.1 and the law, the articles of the foundation or this 
regulation do not require a larger majority, decisions of the board of directors will be 
taken by a majority of the casted votes. It the votes are equal, the vote of the Director is 
decisive. All, decisions have to be in accordance with the budget limits of the 
Foundation and in compliance with the mission/vision of the Foundation. The board of 
directors can only take decisions if a majority of the functioning members of the board 
of directors are present or represented." 

 
3.10.11 Dit voorstel heeft het niet gehaald. De raad van toezicht besloot op 27 juni 2014 het reglement 

aan te passen met een geclausuleerde doorslaggevende stem voor de artistiek directeur. 
Onderzoekers zien in de hun bekende feiten geen grond voor het verwijt dat de heer Ribbink 
eigenmachtig beloftes heeft gedaan op het punt van de "doorslaggevende stem"36. 

3.10.12 Dat de heer Ribbink eenzijdig een keiharde belofte zou hebben gedaan om aan de directeur 
een alleen door budget en plan beperkte doorslaggevende stem toe te kennen kan op grond 

                                                        
36 De tekst is komen te luiden: "Indien de stemmen staken is de stem van het lid van de directie tot wiens taak 
het besluit krachtens de taakverdeling vermeld in bijlage 2 hoort, doorslaggevend ... "met de volgende 
clausulering: "met dien verstande dat in het uitzonderlijke geval dat het nemen van het besluit behoort tot 
taken waarvoor beide directeuren verantwoordelijk zijn en het besluit binnen het vastgestelde budget 
(waaronder ook begrepen de daarin opgenomen deelbudgetten) van de Stichting en binnen de 
doelstelling/missie/visie van de Stichting, dan is de stem van de directeur doorslaggevend".  
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van de correspondentie niet worden geconcludeerd. Dat hij op grond van zijn email van 3 
maart 2014 aan de leden van de raad van toezicht en hun instemming met zijn voorstel mocht 
verwachten dat hij verregaand aan de wensen van mevrouw Ruf tegemoet kon komen is 
duidelijk. Dat hij zich heeft misrekend over de aanvaarding van zijn tekstvoorstel aan mevrouw 
Ruf door de raad van toezicht kan hem moeilijk worden verweten. 

3.10.13 Mevrouw Ruf wenste ook de verantwoordelijkheid te hebben voor het Project bureau37, maar 
aan die wens zei de heer Ribbink ondubbelzinnig niet te kunnen voldoen omdat de directie 
daarover beslist. Hij verwees haar naar de zakelijk directeur die op dat moment de 
verantwoordelijkheid voor het Project bureau droeg. 

3.10.14 De heer Ribbink, mevrouw Ruf en de voltallige raad van toezicht waren het in elk geval wel 
eens over het principe van de "artistic prevalence". Over hoe dit principe uitgewerkt en 
juridisch geformuleerd moest worden zijn misverstanden ontstaan. Alle leden hebben met het 
principe van de heer Ribbink ingestemd38.  

3.10.15 De leden van de raad van toezicht stemden ook in met het voorstel van de voorzitter om de 
titulatuur van de beide directeuren te wijzigen. 

3.10.16 De Ondernemingsraad werd niet formeel geïnformeerd over de besluiten om het 
directiereglement en de titulatuur te wijzigen. 

3.10.17 Onderzoekers constateren op grond van hetgeen te lezen is in de notulen van de raad van 
toezicht en andere documenten die onder hun ogen zijn gekomen dat vanaf begin 2015 
allerlei frictie is ontstaan in verband met de regeling van de doorslaggevende stem - waarvan 
mevrouw Ruf meende dat die haar was toegezegd - en de verantwoordelijkheid voor het 
Project bureau, die haar niet was toegezegd maar die zij wel essentieel achtte voor haar 
functie39. Op een gegeven moment heeft de raad van toezicht de knoop doorgehakt en een 
voorgenomen besluit genomen om de zakelijk directeur aan de artistiek directeur te laten 
rapporteren en de verantwoordelijkheid voor het Project bureau te verleggen naar de artistiek 
directeur40. Eind 2015 adviseerde de Ondernemingsraad na een zeer uitvoerige 
overlegprocedure en op basis van een zeer uitvoerige motivering negatief. Het voorgenomen 
besluit werd daarop ingetrokken en de frictie bleef. Eind 2016 lezen onderzoekers voor het 
eerst in de notulen de term incompatibilité des humeurs tussen de beide directeuren. De 
zakelijk directeur is geruime tijd uit de running geweest wegens ziekte en na haar terugkeer 
entameert de raad van toezicht gesprekken met haar die uiteindelijk leiden tot haar 

                                                        
37 Op 9 oktober 2013 had de algemeen directeur in een gewijzigde adviesaanvraag over een voorgenomen 
wijziging van de organisatiestructuur aan de Ondernemingsraad geschreven over opvallende wijzigingen in 
de organisatiestructuur: "een projectbureau wordt ingevoerd dat verantwoordelijk wordt voor alle coördinatie 
en planning van alle projecten binnen het museum, zodat planmatig wordt gewerkt (hoofd projectbureau 
rapporteert aan algemeen directeur). Ook werd aangegeven dat de artistiek directeur een functionele lijn naar 
het projectbureau heeft. 
38 Gezien het daarin nadrukkelijk verwoorde uitgangspunt van collegiaal bestuur heeft mevrouw De Cock 
Buning aangegeven dat zij de tekst van de email van de heer Ribbink van 3 maart 2014 heeft gelezen 
conform de taakverdeling zoals daarna neergelegd in het directiereglement van 27 juni 2014. 
39 Uit de mails van de heer Ribbink blijkt wel dat hij het voorbehoud maakte van besluitvorming door de raad 
van toezicht. Nadat het directiereglement op 27 juni 2014 was gewijzigd heeft blijkbaar niemand mevrouw Ruf 
geïnformeerd dat de tekst gewijzigd was ten opzichte van het voorstel van de heer Ribbink. Uit latere mails 
valt af te leiden dat zij daar begin 2015 achter kwam. 
40 De heer Ribbink mailde mevrouw Ruf dat dit voorgenomen besluit in overeenstemming was met wat hij 
haar eerder had beloofd. Onderzoekers kunnen dit niet rijmen met hetgeen hij in zijn mails van maart 2014 
schreef.  De heer Ribbink heeft aan onderzoekers verklaard dat hij aan mevrouw Ruf niets meer heeft beloofd 
dan in het directiereglement staat vermeld. 
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ontslagname per 1 oktober 2017. Uit de notulen blijkt ook dat de raad van toezicht beide 
directeuren grotendeels positieve beoordelingen had gegeven voordat de raad actie nam op 
de door hem geconstateerde incompatibilité des humeurs. Het is duidelijk dat de raad van 
toezicht van begin af aan bijzondere aandacht heeft besteed aan de begeleiding van de beide 
directeuren. 

3.10.18 Onderzoekers hebben geen onderzoek gedaan naar de vraag of een en ander vermeden had 
kunnen worden en naar de vraag of de raad van toezicht eerder of andere maatregelen had 
kunnen of moeten treffen. Aan de inspanning van de raad van toezicht en zijn voorzitter zal 
het niet gelegen hebben: Het verslag van de raad over 2015 maakt uitdrukkelijk melding van 
de tijd en aandacht die de raad heeft besteed aan de begeleiding van de directeuren en de 
samenwerking binnen de directie. Over 2016 rapporteerde de raad min of meer hetzelfde. 
Tenslotte kan worden vermeld dat mevrouw Ruf in een vergadering van de raad van toezicht 
in 2014 verklaarde dat de samenwerking met de zakelijk directeur toen goed verliep. 

11. Toepassing Wet normering topinkomens ten aanzien van mevrouw Ruf 

3.11.1 Volgens de arbeidsovereenkomst had mevrouw Ruf een fulltime dienstverband van 36 uur per 
week en had zij recht op 180 uur vakantie per jaar. 

3.11.2 In verband met de toepassing van de WNT en de vele nevenfuncties die zij vervulde is 
onderzocht of zij daadwerkelijk gemiddeld 36 uur per week voor het Museum werkte. 

3.11.3 Omdat de betrekking van directeur vanzelfsprekend geen "9 tot 5" baan is, een groot aantal 
van haar werkzaamheden niet op het kantoor van het Museum plaatsvond en een groot deel 
van haar nevenfuncties zodanig vervlochten is met de uitoefening van haar functie als 
directeur, dat de tijd besteed aan dergelijke nevenfuncties ook beschouwd kan worden als tijd 
besteed aan het Museum, vergde het onderzoek meer dan een simpele mathematische 
exercitie in de administratie van het Museum.  

3.11.4 Uit interviews is gebleken dat mevrouw Ruf dag en nacht werkt voor de kunst. De heer 
Ribbink, die van alle leden van de raad van toezicht het beste zicht had op haar functioneren, 
heeft verklaard dat mevrouw Ruf meer dan fulltime werkte voor het Museum: van 's ochtends 
vroeg tot 's avonds laat was zij onvermoeibaar bezig voor het Museum. Haar collega-directeur 
mevrouw Van Gilst heeft verklaard dat zij niet twijfelde aan haar inzet voor het Museum en dat 
zij altijd werkte. Zij heeft ook verklaard dat zij nooit heeft gemerkt dat de nevenfuncties van 
mevrouw Ruf haar belemmerden in haar functie bij het Museum. De personal assistent van 
mevrouw Ruf heeft verklaard: "Beatrix is een werkmachine. Zij nam nauwelijks vakantiedagen 
op. En in haar vakantie werkte zij ook nog geregeld voor het Museum. Ik weet dat zij vaak al 
om 7.00 uur of eerder startte en vaak tot laat in de avond/nacht doorwerkte".  

Uit de interviews met (oud) leden van de raad van toezicht is geen enkele twijfel over haar 
volledige inzet voor het Museum naar voren gekomen noch twijfel over haar bereikbaarheid en 
beschikbaarheid voor het Museum. 

3.11.5 De personal assistant van mevrouw Ruf hield haar elektronische agenda bij en deze is aan 
onderzoekers ter inzage gegeven. Onderzoekers hebben meerdere steekproeven gedaan in 
willekeurig gekozen weken. Telkens bleek dat zij meer dan 36 uur per week hetzij aanwezig 
was op het Museum hetzij museum-gerelateerde afspraken had buiten het Museum. 
Onderzoekers hebben vastgesteld dat sommige nevenfuncties in het weekend werden 
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uitgeoefend en dat andere nevenfuncties gecombineerd werden met activiteiten die zonder 
twijfel tot de taak van de directeur gerekend kunnen worden, zoals het bezoeken van de 
Biennale in Venetië, de FIAC in Parijs en de Frieze in Londen.  

3.11.6 Onderzoekers hebben van het Museum een opgave van de door mevrouw Ruf opgenomen 
vakantiedagen/-uren ontvangen. Daaruit blijkt dat zij over ieder jaar (of gedeelte van een jaar) 
waarin zij in dienst was van het Museum tientallen uren niet-opgenomen vakantie overhield. 
Deze zijn nimmer verrekend. 

3.11.7 Op grond van een en ander kan de conclusie getrokken worden dat mevrouw Ruf aanzienlijk 
meer uren per week voor het Museum in touw was dan de overeengekomen 36 uur en dus ten 
minste gemiddeld 36 uur per week werkte als directeur van het Museum. Conform haar 
arbeidsovereenkomst was dat tenminste een fulltime inzet voor het Museum. 

3.11.8 Onderzoekers hebben ook regelmatig Museum gerelateerde werkzaamheden c.q. afspraken 
in de weekeinden gezien en het is ook duidelijk geworden dat mevrouw Ruf vóór 1 november 
2014, de datum waarop zij feitelijk in dienst trad, al diverse werkzaamheden voor het Museum 
heeft verricht. 

3.11.9 Voor de salarisgegevens van mevrouw Ruf in 2014, 2015, 2016 en 2017 en 2018 verwijzen 
onderzoekers naar de brief van NautaDutilh d.d. X 2018 (bijlage 9 bij dit rapport). 

12. Belangenverstrengeling en de raad van toezicht 
 
3.12.1 De raad van toezicht besteedde in de verslagperiode grote aandacht aan het onderwerp 

"belangenverstrengeling" dat in iedere reguliere vergadering van de raad van toezicht apart 
aan de orde kwam, in elk geval vanaf de vergadering van 7 februari 2014. Aanvankelijk eerst 
in het besloten deel van de vergadering (waar de directie niet bij aanwezig was) en vanaf 12 
december 2014 in de vergaderingen met de directie. 

 
3.12.2 Nadat een nieuwe versie van de Governance Code Cultuur op 14 oktober 2013 het licht had 

gezien bereidde de secretaris van de raad van toezicht een analyse voor de raad van toezicht 
voor. In deze analyse werd nagegaan in hoeverre het Museum in compliance was met de 
nieuwe Code en welke wijzigingen nodig of wenselijk zouden zijn in de governance 
documenten van het Museum en in de openbare jaarverslaglegging. De analyse kwam in de 
vergadering van de raad van toezicht op 7 november 2014 aan de orde. En later opnieuw. 
Ook organiseerde de raad van toezicht een aparte sessie om over het onderwerp "governance 
" te spreken in aanwezigheid van een externe deskundige. Op 6 februari 2015 besloot de raad 
van toezicht in aanwezigheid van deze externe deskundige de statuten te wijzigen en ook een 
gewijzigde tekst van het reglement van de raad van toezicht, het Toezichtskader en de 
Position Paper d.d. 29 januari 2015, alsmede de concepttekst voor de website vast te stellen. 
Met de vaststelling van die stukken zou het Museum gaan voldoen aan de eisen van de 
Governance Code Cultuur. Uit de tekst die op de website van het Museum staat blijkt niet van 
uitdrukkelijke afwijkingen van de Code. Uit de notulen van de raad van toezicht blijkt dat 
diverse concepten van deze stukken telkens in de vergaderingen aanwezig waren. Volgens de 
agenda voor de vergadering van 6 februari 2015 zaten aangepaste documenten bij de 
stukken.  

 
3.12.3 In het kader van het onderwerp "belangenverstrengeling" was de Position Paper van bijzonder 

belang. In dit stuk werden een zeventiental casusposities besproken met betrekking tot allerlei 
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soorten van transacties en werd de al dan niet aanvaardbaarheid daarvan aangegeven. Onder 
meer werden de volgende casusposities besproken41. 

 
 
 

3 Schenken van kunstwerken door 
leden van RvT en tegelijk zelf 
kunstwerk zelfde kunstenaar  
aankopen 

Voor het museum is het zeer 
belangrijk dat er schenkingen worden 
gedaan, dat geldt ook voor 
schenkingen van de leden van de 
RvT. Ongeoorloofde 
waardevermeerdering of toegang tot 
de collectie van SMA moet vermeden  
worden en per aanbod van schenking  
zal dit beoordeeld worden. tevens 
mag er geen situatie ontstaan dat 
door de omvang van de schenkingen 
de directie niet meer onafhankelijk 
tegenover het lid van de RvT staat. Er 
is uitdrukkelijk geen plicht voor de 
leden van de RvT om te schenken. 
Schenken van kunstwerken door 
leden van de RvT en tegelijk zelfde lid 
RvT kunstwerk van dezelfde 
kunstenaar kopen. Basis: schenken 
van een kunstwerk aan het museum 
door een lid van de RvT is acceptabel. 
Het museum hoeft een aanbod tot een 
schenking niet te aanvaarden. Er is 
een schenkingsprocedure en er is een 
Collectieplan. De directie moet 
hierover in RvT vrijuit kunnen spreken. 
Schenker mag niet aan 
beraadslagingen deelnemen. Gaat 
daarna ook om houding schenker, de 
schenking mag geen invloed hebben 
op stem in 
 
Daarnaast tegelijk kunstwerk van 
zelfde kunstenaar door zelfde lid RvT 
kopen: ook al is dit in de VS al jaren 
staande praktijk roept dit toch 
vraagtekens op, reputatie van het 
museum kan worden misbruikt. 
Nuances over dit onderwerp liggen 
ingewikkeld. Voorstel: in principe niet 
acceptabel voor schenker-lid RvT om 
tegelijk kunstwerk van zelfde 
kunstenaar door zelfde RvT te kopen. 

 besproken 

4 Doen van aankopen kunstwerken 
door leden van de RvT 

Leden van de Raad van Toezicht 
concurreren niet met SMA bij het 
verwerven van objecten of met 
activiteiten, samenhangend met hun 
eigen collectie. Leden van de Raad 
van Toezicht mogen geen advies 

 Regelgeving 
 
 
 
 
Te bespreken 

                                                        
41 Een concept d.d. 27 januari 2015 stond op de agenda van de raad van toezicht van 6 februari 2015 waar 
de tekst werd vastgesteld. De tekst van concept 29 januari 2015 stemt overeen met de tekst van het concept 
d.d. 27 januari 2015 wat betreft de hier geciteerde bepalingen. 
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inwinnen bij het museum over 
voorgenomen aankopen. 

 

5 Doen van aankopen van 
kunstwerken vervaardigd door 
een lid van de RvT/in eigendom 
van een verzamelaar lid RvT 

Niet aanvaardbaar  besproken 

 
 
3.12.4 Uit de notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht blijkt dat onder het punt 

"belangenverstrengelingen" aan de orde kwamen: 
- mededelingen over het aanvaarden van nevenfuncties door leden van de raad van 

toezicht; 
- mededelingen over aankopen van kunstwerken door leden van de raad van toezicht; 
- mededelingen van leden van de raad van toezicht over verzoeken van het Museum om 

in verband met een aanstaande tentoonstelling kunstwerken uit de collectie van het 
desbetreffende lid aan het Museum in bruikleen te geven; 

- mededelingen van leden van de raad van toezicht over geldelijke schenkingen aan het 
Museum of het museumfonds; 

- mededelingen over verzoeken van het Museum aan een lid van de raad van toezicht 
om een langdurige bruikleen te geven of te verlengen; 

- en een enkele mededeling van de directeur over een aankoop door haar zelf. 
 

De raad van toezicht stemde telkens in, veelal achteraf42. Van een schriftelijk stuk met 
toelichting over de desbetreffende handeling en een advies van de directie over de 
aanvaardbaarheid daarvan blijkt niets. Aangenomen mag worden dat ook de directie instemde 
aangezien uit de notulen niet blijkt van een afwijkende mening. Ook blijkt niet dat de raad van 
toezicht beraadslaagde en besloot buiten aanwezigheid van het lid met wie de handeling was 
of zou worden aangegaan43. Niet bij iedere melding van een transactie met een lid van de 
raad van toezicht blijkt uit de notulen dat het initiatief daartoe is genomen door de directie. Uit 
verklaringen van leden en oud-leden van de raad van toezicht aan onderzoekers kan worden 
afgeleid dat alle bruiklenen en andere transacties tussen leden van de raad van toezicht en 
het Museum op initiatief van de artistiek directeur zijn verricht44. 

 
3.12.5 Enige malen blijkt een lid van de raad van toezicht melding te doen van de aankoop van een 

kunstwerk door hemzelf en een min of meer gelijktijdige schenking van een werk van dezelfde 
kunstenaar aan het Museum. De Position Paper zegt over dergelijke transacties dat deze in 
beginsel onaanvaardbaar zijn. Onderzoekers noemen dat verder gecombineerde 
aankopen/schenkingen. Uit de notulen van de raad van toezicht van 6 februari 2015 blijkt dat 
de raad aan deze regel bijzondere aandacht heeft besteed. Genotuleerd is dat deze praktijk in 
de VS al jaren staande praktijk is45 en toch vraagtekens oproept, omdat de reputatie van het 

                                                        
42 Uit verklaringen van diverse aanwezigen bij de vergaderingen dat de meldingen soms op een discussie of 
tot kritische vragen leidde. 
43 In de vergadering van de raad van toezicht van 6 februari 2015 is uitdrukkelijk vastgelegd dat de schenker 
niet aan de beraadslagingen en de besluitvorming zal deelnemen. 
44 Een lid dat begin 2015 aan het einde van haar termijn is afgetreden heeft in de vergadering van de raad 
van 13 december 2013 opgemerkt dat melding van een transactie niet voldoende is; er zou discussie in de 
raad moeten plaatsvinden en dan door de raad moeten worden besloten of de beoogde handeling wel of niet 
aanvaardbaar is. De raad besloot in die vergadering ook dat er een gedragslijn moest komen, waarbij 
volgordelijkheid, papertrail en wijze van overleg met medewerkers belangrijk zijn.  Onderzoekers hebben in 
elk geval geen papertrail van transacties tussen leden van de raad en het Museum aangetroffen. 
45 Onderzoekers hebben een mail ontvangen van de Pritzker Directeur van het Museum of Contemporary Art 
Chicago waarin deze praktijk wordt beschreven als "an ethically acceptable activity". 
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Museum kan worden misbruikt. Nuances over dit onderwerp zouden ingewikkeld liggen. 
Voorgesteld wordt dat het in principe niet acceptabel is voor een schenker/lid raad van 
toezicht om tegelijk een kunstwerk van eenzelfde kunstenaar door zelfde lid raad van toezicht 
te kopen en aan het Museum te schenken. Niet uitdrukkelijk is genotuleerd dat dit voorstel is 
aangenomen. Wel is de Position Paper vastgesteld (zie nr. 3 daarvan).Toch wordt na 6 
februari 2015 nog een aantal malen melding gemaakt van een aankoop door een lid van de 
raad van toezicht en een schenking door dat lid aan het Museum van een werk van dezelfde 
kunstenaar. Van enige discussie hierover blijkt niet uit de notulen noch blijkt van de nuances 
die in dit geval een afwijking van de regel in het Position Paper zouden rechtvaardigen. Hij 
heeft aan onderzoekers verklaard dat hij wel weet dat daarover een discussie is gevoerd, 
maar dat de uitkomst daarvan was dat het wel was toegestaan. Hij wijst erop dat in de 
vergaderingen niemand hem erop gewezen heeft dat dit in beginsel niet toegestaan was. Een 
ander lid heeft verklaard dat mits het initiatief wordt genomen door de directeur deze 
transacties wel aanvaardbaar kunnen zijn.  

 
3.12.6 Aan onderzoekers is meegedeeld dat aan leden van de raad van toezicht geen kunstwerken in 

bruikleen zijn gegeven. 
 
3.12.7 De positie van Willem de Rooij als kunstenaar en lid van de raad van toezicht was precair. 

Enerzijds schrijft het profiel (en ook de subsidievoorwaarden van de gemeente) voor dat een 
lid van de raad van toezicht kunstenaar moet zijn; anderzijds kunnen zich 
belangenverstrengelingen voordoen tussen een museum van hedendaagse kunst en een 
vooraanstaande hedendaagse kunstenaar. 

 
Toen mevrouw Ruf in beeld kwam als serieuze kandidaat voor de positie van artistiek 
directeur van het Museum en Willem de Rooij lid was van de selectiecommissie deed hij een 
schriftelijke opgave aan de voorzitter van de zakelijke en professionele banden die hij met 
haar had gehad. Na raadpleging van de secretaris van de raad van toezicht en in overleg met 
een ander lid van de raad van toezicht werd vastgesteld dat geen van de genoemde relaties 
een conflict opleverde en er dus niet aan in de weg stonden dat hij lid bleef van de 
selectiecommissie. 

 
3.12.8 In een Exhibition Schedule Museum Amsterdam 2014-2016 wordt een tentoonstelling van zijn 

werk in de periode van 21 november 2015-13 maart 2016 aangekondigd. Dit is kennelijk 
aangekondigd op instigatie van de vorige directeur en niet op instigatie van mevrouw Ruf. 
Kennelijk is het voornemen om een tentoonstelling aan zijn werk te wijden aanleiding om in 
het rooster van aftreden van de raad van toezicht dat op 6 februari 2015 opnieuw wordt 
vastgesteld de volgende zin op te nemen: 
 

"(NB Willem de Rooij zal aftreden zodra de plannen voor een tentoonstelling in het 
Museum van zijn werk concreter worden, tenminste een jaar voor aanvang van de 
tentoonstelling)." 

 
In het jaarverslag over 2016 wordt het rooster openbaar gemaakt maar zonder de zinsnede 
die hiervoor is geciteerd. Op de website wordt hiervan wel melding gemaakt. 

 
3.12.9 Bij gelegenheid van het afscheid van twee leden van de raad van toezicht heeft Willem de 

Rooij een serie kunstwerken gemaakt voor het Museum, waarvan twee exemplaren aan de 
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afscheid nemende leden werden aangeboden. Willem de Rooij heeft ons verklaard dat hem 
alleen de productiekosten zijn vergoed. 

 
3.12.10 De collectie Borgmann bevatte naast vele andere werken van andere kunstenaars ook een 

viertal werken van Willem de Rooij die - als het ware - meekwamen met de rest van de 
verzameling. In de catalogus van de hele Borgmann-collectie zouden die werken ook vermeld 
zijn en het werd mede daarom niet opportuun gevonden – volgens de verklaring van de heer 
De Rooij aan onderzoekers - om deze niet in de expositie op te nemen, louter omdat het 
werken van een lid van de raad van toezicht waren46. De raad van toezicht keurde de 
aankoop goed. 

3.12.11 De raad van toezicht had in de vergadering van 7 november 2014 reeds geconstateerd dat het 
van belang is om ook tegenover de buitenwereld transparant te zijn en dat daarom wordt 
besloten om de procedure en, in navolging daarvan, de besluiten over belangenverstrengeling 
op de website te plaatsen. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de procedure, dat wil 
zeggen dat in iedere reguliere vergadering van de raad van toezicht en de directie mogelijke 
tegenstrijdige belangen werden gemeld en besproken, inderdaad op de website is te vinden. 
Onderzoekers hebben op de website noch elders in openbaar gemaakte stukken de 
desbetreffende besluiten gevonden. En dat geldt ook voor (vrijwel) alle transacties tussen 
leden van de raad van toezicht en het Museum, met uitzondering van schenkingen. Van 
schenkingen in geld blijkt in de bijlagen bij de jaarverslagen uit de vermelding van leden van 
de raad van toezicht als hoofdbegunstiger. De hoogte van schenkingen in geld blijft 
onvermeld. Van gecombineerde schenkingen/aankopen blijkt niet uit de (bijlagen bij) de 
jaarverslagen47. 

 
3.12.12 Onder verwijzing naar paragraaf 3.5.26 wijzen onderzoekers erop dat mevrouw Ruf in de 

vergaderingen van de raad van toezicht waar het onderwerp belangenverstrengeling aan de 
orde kwam zelf geen mededeling deed van nieuwe nevenfuncties die de voorzitter eerder had 
goedgekeurd. Ook de voorzitter deed in die vergaderingen geen mededelingen over 
nevenfuncties van mevrouw Ruf die hij had goedgekeurd. Eén keer deed mevrouw Ruf in die 
vergadering wel een mededeling over een aankoop van een kunstwerk voor haar privé. De 
raad van toezicht had daartegen geen bezwaar. 

 
13. Borgmann 

3.13.1 Op 30 april 2016 tekende het Museum met Thomas Borgmann drie overeenkomsten: een 
schenkingsovereenkomst voor circa 600 objecten, een bruikleenovereenkomst (voor vijf jaar) 
voor twaalf werken (met een verzekerde waarde van ruim EUR 42.000.000) en een 
koopovereenkomst voor één werk van Michael Krebber bestaande uit zes onderdelen, en één 
werk van Matt Mullican, te weten een installatie met werken verdeeld over vijf museumruimtes 
voor een koopsom van EUR 1.500.000. De drie overeenkomsten waren onderling verbonden, 
in die zin dat als een "subsequent condition" in de schenkingsovereenkomst niet vervuld zou 
zijn de beide andere overeenkomsten ook hun geldigheid zouden verliezen.  De subsequent 

                                                        
46 In de context van deze paragraaf hebben onderzoekers de naam van de heer De Rooij wel genoemd, zulks 
in afwijking van hun beleid om betrokken personen in het algemeen niet bij naam te noemen. Vooruitlopend 
op de conclusies van de bevindingen merken onderzoekers reeds hier op van mening te zijn dat de heer De 
Rooij integer heeft gehandeld. 
47 De bruiklenen van leden van de raad van toezicht staan niet met de naam van de bruikleengever vermeld 
in (de bijlagen bij) het jaarverslag. Betrokkenen hebben onderzoekers er op gewezen dat in andere uitingen 
van het Museum zoals catalogi en onderschriften bij de werken op zaal wel melding is gemaakt van de 
namen van de bruikleengevers. 
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condition betrof de heffing van schenkingsrecht in Duitsland. De condition subsequent werd 
op 13 juni 2016 vervuld zodat vanaf dat moment de drie overeenkomsten onvoorwaardelijk 
golden. 

3.13.2 Op 29 juni 2016 gaf het Museum een persbericht uit waarin zij de schenking van door 
Borgmann aankondigde en tegelijkertijd een tentoonstelling van de verworven werken 
aankondigde in november 2017, overigens ter nakoming van een door Borgmann gestelde 
voorwaarde. Het persbericht vermeldde ook de bruikleen van een aantal werken.  

In het persbericht is ook te lezen: "Also entering the collection is Subject Driven by American 
Matt Mullican, a vast installation that offers an overview of his entire body of work ….".  

Niet vermeld werd dat dit deel van de verwerving een koop was en de tekst van het 
persbericht wekt de suggestie dat het hier ging om een onderdeel van de schenking. 

3.13.3 In de directievergadering van 16 maart 2016 is tot het aangaan van de transactie met 
Borgmann besloten. 

3.13.4 In de vergadering van de raad van toezicht van 13 april 2016 is een memo d.d. 4 april 2016 
van de directie over "Voorwaarden accepteren schenking Borgmann" behandeld. Uit het 
memo blijkt duidelijk dat het om een schenking, een bruikleen en een aankoop gaat. Verder 
blijkt duidelijk wat de budgetgevolgen zijn van de transactie voor de jaren 2016, 2017 en 2018 
en dat er sprake zal zijn van een totale budgetoverschrijding. Een koopsom van EUR 1.5 
miljoen wordt niet uitdrukkelijk vermeld, maar uit een cashflow-overzicht blijkt in elk geval wel 
dat gedurende drie jaren EUR 500.000 aan Borgmann betaald moet worden. Uit de notulen 
blijkt niet van een uitdrukkelijk besluit van de raad tot goedkeuring, maar het is duidelijk dat de 
directie verder kan met de transactie en dat er geen vragen meer zijn. De concept-contracten 
zijn niet aan de raad voorgelegd en daarom is door de raad ook niet gevraagd. 

3.13.5 De raad wordt verder in grote lijnen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond deze 
transactie. 

3.13.6 Op 6 oktober 2017 kopte NRC: 

"HET STEDELIJK SCHOND AFSPRAKEN EN ETHISCHE CODES" 
 

Het artikel meldde dat het Museum verborgen had gehouden dat het aan de schenker van een 
grote collectie kunstwerken 1,5 mio had betaald. 

NRC had het Museum al eerder laten weten dat hij beschikte over drie contracten tussen het 
Museum en de heer Borgmann en dat de krant van een aantal medewerkers en oud- 
medewerkers van het Museum informatie had ontvangen over onderwerpen, waarvan het 
vertrouwelijke karakter niet aan NRC ontgaan kan zijn. 

Onderzoekers vermoeden dat de professionele nieuwsgaarder met de kop wel bedoeld zal 
hebben het niet vermelden van de betaling van 1,5 mio door het Museum aan de heer 
Borgmann en niet het lekken van vertrouwelijke informatie door (oud)medewerkers van een 
museum in evidente strijd met de Ethische Code van de ICOM aan de kaak heeft willen 
stellen. 
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3.13.7 Naar aanleiding van de berichten in de pers over de Borgmann-transactie vergaderde de raad 
van toezicht op 7 oktober 2017. Twee persberichten werden uitgegeven. De vergadering en 
de persberichten betroffen niet alleen de Borgmann-transactie maar ook het ontbreken van de 
lijsten van nevenfuncties van de leden van de directie en de raad van toezicht in eerder 
gepubliceerde jaarstukken over 2016. 

3.13.8 Op 9 oktober 2017 heeft het Museum een verklaring afgelegd waarvan de laatste alinea's 
luiden: 

"Het gaat hier om een, in omvang en waarde van de betrokken kunstwerken, voor het 
Stedelijk Museum unieke overeenkomst. Deze omvatte naast een zeer grote schenking 
ook werken in langdurige bruikleen en de aankoop van werken van Michael Krebber 
(Aspirin, 6 schilderijen) en Matt Mullican (Subject Driven, mixed media-installatie over 5 
museumruimtes). Deze aankopen vonden gelijktijdig plaats met de schenking. De beide 
aankopen zijn aanvankelijk niet opgenomen in het op de website gepubliceerde 
jaarverslag 2016 omdat de eigendom pas na drie jaar overgaat naar het Stedelijk. De 
met de aankoop gemoeide kosten, zijnde EUR 1.5 miljoen, worden namelijk gespreid 
over drie jaar betaald, waarna de eigendom naar het Stedelijk overgaat. Op 
uitdrukkelijke aanwijzing van de externe accountant is dit ook boekhoudkundig niet in 
één keer verwerkt. Er is EUR 500.000,- geconsolideerd in het totaalbedrag van alle 
aankopen over 2016 in de jaarrekening opgenomen. Inmiddels zijn in het jaarverslag 
2016 de werken, in afwijking met onze normale verslaglegging alsnog, en ter 
verduidelijking opgenomen (ook al is de eigendom nog niet volledig)." 

 
3.13.9 Onderzoekers hebben vernomen dat de heer Borgmann in elk geval een bedrag van EUR 1,5 

miljoen wilde ontvangen in ruil voor zijn substantiële schenking en het aan het Museum 
overliet te bepalen voor welke werken de koop gesloten zou worden. 

3.13.10 De verklaring als bedoeld in paragraaf 3.13.8 is in onderling overleg tussen mevrouw Ruf, de 
heer Grapperhaus en andere leden van de raad van toezicht opgesteld.  

3.13.11 Vastgesteld kan worden dat het persbericht (zie paragraaf 3.13.2) onvolledig was en een 
onjuiste indruk wekte. 

14. Mondriaan 

3.14.1 Mevrouw Ruf is via een oude relatie van haar op het spoor gekomen van een "Mondriaan" in 
een particuliere collectie in Zwitserland. Zij had het werk eerder gezien en wist dat het eerder 
tentoongesteld was in het Kunstmuseum Bern/Zentrum Paul Klee. Nadat het in de staf 
besproken was is het Hoofd Collecties het werk in Zwitserland bij de eigenaar thuis gaan 
bezichtigen. Hij vernam van de eigenaar over de geschiedenis van het werk. In het Musuem 
werd vervolgens enthousiast gereageerd op deze vondst. Naar aanleiding van een verzoek 
van Bozar om een van de Mondriaans in het bezit van het Museum te mogen lenen is 
meegedeeld dat deze Mondriaans niet konden reizen. Het Museum heeft toen aan Bozar de 
suggestie gedaan om contact op te nemen met de Zwitserse eigenaar van de "Mondriaan". Dit 
werk is vervolgens op de aan Van Doesburg gewijde tentoonstelling in Bozar gepresenteerd. 
Na afloop van deze tentoonstelling kwam het werk begin juni 2017 vanuit Brussel rechtstreeks 
naar het Museum. Op 14 juli 2017 werd een schriftelijke bruikleenovereenkomst tussen het 
Museum en de eigenaar van het werk gesloten. 
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3.14.2 De directie had eind mei 2017 eenstemmig akkoord gegeven aan de organisatie om deze 
"Mondriaan" naar het Museum te laten komen. Aan onderzoekers is meegedeeld dat ten tijde 
van de activiteiten rond deze "Mondriaan" het Museum een vacature had voor een 
conservator Moderne Kunst en dat in het Museum niet voldoende kennis in huis was om de 
echtheid van het aangeboden werk zelf te beoordelen. Aan een externe restaurator werd 
opdracht gegeven het werk, dat in slechte staat verkeerde, te restaureren. Een externe 
Mondriaan deskundige, die het stuk in Brussel had gezien, bood zich zelf aan om een 
onderzoek te doen naar de provenance van het werk. Gaande de restauratiewerkzaamheden 
en door gesprekken met de eigenaar rees twijfel aan de echtheid. In september 2017 werd 
besloten het werk aan de eigenaar terug te sturen en de bruikleen te beëindigen. Het werk is 
in het Museum nooit op zaal geëxposeerd. De juridische titel waaronder het werk in Brussel is 
tentoongesteld, is niet duidelijk: van een onderbruikleen door het Museum aan Bozar kan 
moeilijk sprake zijn omdat het Museum met de eigenaar eerst een bruikleenovereenkomst 
sloot na afloop van de tentoonstelling in Brussel en ook toen pas het werk verzekerde. 

3.14.3 Onderzoekers hebben geconcludeerd dat nadat mevrouw Ruf het Museum op het spoor van 
de eigenaar van de "Mondriaan" had gebracht de werkzaamheden binnen het Museum 
voornamelijk op het niveau onder de directie hebben plaats gevonden en dat de directie van 
het Museum geen directe betrokkenheid heeft gehad bij die werkzaamheden, anders dan het 
leggen van contact met de eigenaar en het goedkeuren van een voorstel van de organisatie 
om de Mondriaan naar het Museum te laten komen. Aangezien de scope van het onderzoek 
van onderzoekers beperkt is tot de governance van de directie en de raad van toezicht ( die in 
het geheel niet betrokken was bij deze kwestie totdat hij in de publiciteit verscheen) hebben 
onderzoekers geen verder onderzoek gedaan. 

3.14.4 Onderzoekers vragen zich wel af of de regels binnen het Museum voor het in ontvangst 
nemen van dit soort bruiklenen voldoende helder zijn en of ter voorkoming van dit soort 
kwesties die de reputatie van het Museum waarschijnlijk geen goed doen een verduidelijking 
wenselijk is. 

15. De beëindiging van de relatie tussen het Museum en mevrouw Ruf 

3.15.1 Op maandag 16 oktober 2017 om 18.48 belde mevrouw Ruf de heer Grapperhaus op om hem 
mee te delen dat zij ontslag nam als directeur van het Museum per 1 februari 2018. Diezelfde 
avond besloot de raad van toezicht in een ingelaste vergadering waar alle leden aanwezig 
waren zich akkoord te verklaren met dit ontslag. Mevrouw Ruf was bij die vergadering niet 
aanwezig. 

3.15.2 Mevrouw Ruf heeft aan onderzoekers verklaard dat zij gedwongen is om ontslag te nemen. De 
heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning hebben stellig ontkend dat dat het geval is. 
Onderzoekers hebben daarvoor geen bewijs gevonden - anders dan de verklaring van 
mevrouw Ruf - dat haar verklaring direct ondersteunt48. Niet kan worden uitgesloten dat 
mevrouw Ruf zich in de omstandigheden gedwongen heeft gevoeld om ontslag te nemen; in 
paragraaf 3.15.44 en 3.15.45 komen onderzoekers daar op terug.  

3.15.3 Onderzoekers zullen hierna de gebeurtenissen die hebben geleid tot de beslissingen die in 
paragraaf 3.15.1 zijn vermeld zo veel mogelijk in chronologische volgorde beschrijven.  

                                                        
48 Onderzoekers menen dat de vraag of er daadwerkelijk ongeoorloofde druk is uitgeoefend op mevrouw Ruf 
om ontslag te nemen verder niet van belang is voor het onderzoek naar de Governance van het Museum.  
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3.15.4 Voor een goed begrip van die gebeurtenissen kan het nuttig zijn om die te beschouwen in het 
licht van een aantal feiten die op de achtergrond een rol hebben gespeeld. 

Allereerst is van belang dat de raad in oktober 2017 een nieuwe voorzitter kreeg, die niet uit 
de zittende leden van de raad voortkwam. Het besluit tot zijn benoeming was in april 2017 
genomen en de benoeming zou ingaan op 13 oktober 2017. Bij de openbare aankondiging 
van de benoeming was door een vergissing van het Museum als ingangsdatum 1 oktober 
2017 genoemd. De facto fungeerde de heer Grapperhaus vanaf 1 oktober 2017 als voorzitter 
van de raad van toezicht, nadat NRC hem rechtstreeks als voorzitter van de raad van toezicht 
had benaderd. 

Eind augustus 2017 werd aangekondigd dat de zakelijk directeur per 1 oktober 2017 zou 
vertrekken. Dit leidde tot interne discussies over het bestuursmodel en over de vraag of 
mevrouw Ruf wel als enig directeur kon fungeren. Ook de Ondernemingsraad mengde zich in 
die discussie en uitte de zorg over een dergelijk directiemodel met mevrouw Ruf als enig 
directeur. De heer Grapperhaus, mevrouw De Cock Buning en andere leden van de raad van 
toezicht constateerden ook onrust onder het personeel. 

Het Museum stond sinds korte tijd negatief in het nieuws. Voorafgaand aan het weekend van 
7/8 oktober 2017 had het Museum antwoord gegeven op vragen van journalisten over de 
zogenaamde Borgmann-affaire. De raad van toezicht vergaderde over die kwestie op 7 
oktober 2017. Op 10 oktober 2017 sprak de heer Grapperhaus de medewerkers van het 
Museum in aanwezigheid van mevrouw Ruf toe over deze affaire en hij sprak ook met de 
Ondernemingsraad. De heer Grapperhaus heeft zich bij die gelegenheid onomwonden achter 
het beleid van mevrouw Ruf geschaard. Bij deze en andere kwesties  speelde ook dat de pers 
zei gevoed te worden met vertrouwelijke informatie door (oud) medewerkers van het Museum, 
hetgeen intern ook tot onrust leidde. 

In de vergadering van de raad van toezicht van 12 september 2017 werden ook zorgen geuit 
over de ontwikkeling van de financiële resultaten van het Museum. Genotuleerd werd dat de 
raad van toezicht zou moeten ingrijpen als de cijfers in oktober 2017 niet een duidelijker beeld 
zouden geven. 

Deze samenloop van omstandigheden deed de heer Grapperhaus opmerken in zijn verklaring 
aan onderzoekers dat hij bij het leiden van zijn eerste vergadering, maar ook in persoonlijke 
gesprekken daaromheen, bij de leden van de raad van toezicht een per lid variërende mate 
van ergernis constateerde over de situatie rondom mevrouw Ruf toen er opnieuw vragen 
kwamen van NRC, nu over een BV die mevrouw Ruf zou hebben. Daar kwam bij dat op 13 
oktober 2017 de financiële problematiek van het Museum verder was toegenomen, niet alleen 
door teruglopende bezoekersaantallen, maar ook door volgens de heer Grapperhaus uit de 
hand gelopen tentoonstellingskosten. 

3.15.5 Na eerdere vragen van NRC over andere onderwerpen ontving de afdeling voorlichting van 
het Museum op 9 en 10 oktober 2017 opnieuw vragen van NRC, nu over de nevenfuncties 
van mevrouw Ruf en haar BV. Deze vragen werden op 10 oktober doorgestuurd aan mevrouw 
Ruf en aan de heer Grapperhaus. 

3.15.6 De heer Grapperhaus vroeg onmiddellijk om commentaar aan mevrouw Ruf en aan de 
vroegere voorzitter, de heer Ribbink. De heer Ribbink antwoordde diezelfde dag nog met 
diverse mails. Zijn laatste mail van die dag – verzonden om 23.01 uur aan de heer 
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Grapperhaus49 - ging in op de tien vragen die NRC had gesteld. Hij had haar, zo verklaarde 
hij, "shell shocked" aangetroffen. Hij gaf aan dat de antwoorden mede namens mevrouw Ruf 
gegeven werden. 

3.15.7 De heer Ribbink begon zijn mail met de mededeling: 

"Attached answers by beatrix - and alex. 

Let s sleep on these and see where and how they can or should be improved or not 
even given. 

As to who responds i am happy to be the fall guy here if necessary. 

It should not be damagng in any way to beatrix because she was covered50"." 

 
3.15.8 Met betrekking tot de vraag van NRC of de raad van toezicht wist van het bestaan van de BV 

van mevrouw Ruf antwoordde de heer Ribbink: 

"Yes". 
  
3.15.9 Met betrekking tot de vragen over Ringier antwoordde de heer Ribbink: 

"2014: 
- beatrix was kunst expert / art expert of ringier collection with the approval of the 
board('s chairman) because there were clear agreements that there would  not be and 
could not be any conflicts of interest. There have not been any conflicts then or now. 
this advisory role was remunerated. 
Please refer to other press release on this topic: the relationship with ringier ag is the 
longest in Beatrix ruf s professional life and a very personal one.  
- Beatrix was verwaltungsrat / rvc of jrp / ringier kunstverlag. She was neither a 
shareholder nor beneficiary of any monies for this role. 

 
2015: 
To avoid any discussion Beatrix ruf decided to terminate the kunst expert relationship. 
That the annual report of ringier still mentions her as curatorin is factualy wrong but 
understandable from their point of view, given the long and deep relationship with the 
collection. 
Kunstverlag position: omission indeed should have been in the annual report, because 
Beatrix was still verwaltungsrat/rvc but still not receiving any monies ie no gain! It was a 
transition phase. 

 
In summary, Beatrix was allowed under certain restrictions to continue the intellectual 
relationship with ringier. However, over time the possibilities of being misunderstood 
and for the avoidance of any doubt it was decided to stop the beforementioned roles 
with ringier. The execution of these decisions took longer than expected. Transitioning 
nothing more nothing less." 

 

                                                        
49 Mevrouw De Cock Buning ontving deze mail op 11 oktober 2017 om 10.37 uur. 
50 Onderstreping van onderzoekers. 
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3.15.10 Met betrekking tot een vraag over de winst die in 2015 in haar BV zou zijn gemaakt 
antwoordde de heer Ribbink mede namens mevrouw Ruf: 

"This payment is one of two and is related to the closure/end of the Ringier relationship. 
It has nothing to do with any active roles but is the reflection of the end of a lifelong 
relationship between Beatrix Ruf and Ringier". 

De heer Ribbink gaat niet in op het jaar 2016, maar mevrouw Ruf wel, zoals blijkt uit haar 
hierna geciteerde mail. 

 
3.15.11 Mevrouw Ruf zond op 11 oktober 2017 een mail aan de heer Grapperhaus met de volgende 

aanvulling: 

"There is a payment concerning activities before giving up the role as in Alexanders 
formulation yes, but the mentioned amount is not about payments, it is the final result of 
operating result of the BV including shares of the Swiss part for 2014 and 2015. 
Operating result much much lower and absolutely correct and in sink with the 
announced nevenactiviteiten. The results of 2016/2017 will then of of course reflect the 
higher shares due to the mentioned payment." 

Onderzoekers merken op dat in deze mails nergens het precieze bedrag wordt genoemd dat 
mevrouw Ruf ontvangen had en ook niet dat dit bedrag van Ringier AG was ontvangen. In de 
mails werd slechts gerefereerd aan "Ringier". 

  
3.15.12 Op 11 oktober 2017 om 18.29 uur zond mevrouw Ruf haar lijst van nevenfuncties in 2014, 

2015 en 2016 aan de heer Grapperhaus. Met betrekking tot JRP Ringier Publishing, die in 
deze lijst (en in de jaarverslagen 2015 en 2016 ontbrak) voegde zij toe onder de lijst met 
nevenfuncties 2016: 

"Not mentioned, really forgotten as no activity at all: Raad van Commissarissen, JRP 
Ringier Publishing  

No income, no winst from company, no remuneration in any way" 

en onder de lijst nevenfuncties 2015:  

"Not mentioned, really forgotten as no activity at all, the publishing company was in 
"Umbruch" as the Director took a new job and changed to the role of Raad van 
Commissarissen himself in early 2016 – I signed this paper as Raad van 
Commissarissen, JRP Ringier Publishing 

No income, no winst from company, no renumeration in any way" 

Aan het slot van het overzicht voegde zij zonder nadere toelichting of specificatie het volgende 
toe:  

"BV income: 

2015 

BV: Operating result (income after operating costs): 73,403 



                                                                                                                           

Page 67 of 127 
 

BV: After taxes: 58,723 

Share in result of participating interests (shares in Swiss part of currentmatters): 
437,306 (number mentioned in questionnaire) 

2016 

BV: Operating result (income after operating costs of BV): 87,205 

BV: After taxes: 69,629 

Share in result of participating interests (shares in Swiss part of currentmatters): 
628,023"51 

3.15.13 De heer Grapperhaus was, zoals hij tevoren had aangekondigd, 11 en 12 oktober 2017 
grotendeels niet beschikbaar voor het Museum wegens privéomstandigheden. 

3.15.14 Op 12 oktober 2017 zond de heer Grapperhaus een brief met een reactie (m.a.w. geen 
concrete antwoorden) aan NRC en hij zond zijn antwoorden en de vragen ook naar de 
gemeente. De brief was binnen het Museum voorbereid ook met hulp van andere leden van 
de raad van toezicht. In zijn antwoord gaf hij aan dat hij als nieuwe voorzitter de afspraken 
tussen zijn voorganger en mevrouw Ruf zorgvuldig wilde evalueren, alsook de communicatie 
daarover en de wijze waarop aan de afspraken uitvoering is gegeven in de komende weken 
zorgvuldig te willen toetsen, alvorens daarover een standpunt in te nemen. Diezelfde avond 
publiceerde NRC een artikel over de BV van mevrouw Ruf. 

3.15.15 Op 13 oktober 2017 vond een reguliere vergadering van de raad van toezicht plaats. Het was 
de eerste vergadering waarin de heer Grapperhaus als voorzitter fungeerde. In het besloten 
gedeelte, waarbij mevrouw Ruf niet aanwezig was, werd veel aandacht besteed aan de 
kwestie van de nevenfuncties en de BV van mevrouw Ruf. Gerapporteerd werd dat de vorige 
voorzitter akkoord is gegaan dat mevrouw Ruf in haar vrije tijd nevenactiviteiten verrichtte en 
dat dit destijds is getoetst bij de externe advocaat. De raad voelde zich onvolledig 
geïnformeerd over de door mevrouw Ruf vervulde nevenfuncties en de hiervoor verkregen 
inkomsten en wilde dat er nader onderzoek zou worden verricht. De notulen bevatten onder 
meer de volgende passage: 

"De RvT heeft de volgende vragen over nevenfuncties: 
- Welke vergoeding ontvangt de directeur voor haar nevenactiviteiten 

(uren/reiskosten?) 
- of wat is de commissie bij advisering? 
- waarom staan niet alle nevenfuncties in het jaarverslag? 
- wat zijn de afspraken tussen AR en de Directeur? 
- hoe verdient de Directeur haar geld in de BV Currentmatters? 
De voorzitter wil graag een rapportage met bijlagen. RD voegt toe: inclusief een second 
legal opinion." 

  

                                                        
51 De door mevrouw Ruf hiervoor opgegeven bedragen corresponderen met de bedragen in de 
jaarrekeningen die onderzoekers van haar hebben ontvangen. 
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Uit aantekeningen van de secretaris van de vergadering blijkt gezegd te zijn dat de rapportage 
de volgende week gereed zou moeten zijn. Er zou, zo heeft de heer Grapperhaus verklaard, 
op maandag 23 oktober 2017 een vervolgvergadering worden gepland. 

 
De voorzitter en mevrouw De Cock Buning werden belast met de gevraagde rapportage. 

 
3.15.16 In het openbare gedeelte van de vergadering van de raad van toezicht die volgde op het 

besloten gedeelte en waarbij mevrouw Ruf wel aanwezig was werd aan het slot van de 
vergadering kort gesproken over de kwestie die in het besloten gedeelte uitvoerig aan de orde 
kwam. Zo is tijdens de rondvraag aan mevrouw Ruf gevraagd hoe het met haar gaat naar 
aanleiding van de recente berichten in de krant52. De heer Grapperhaus heeft verklaard dat 
hij, omdat de Ondernemingsraad het openbare deel zou bijwonen, voor de aanvang van het 
openbare deel van de vergadering van de raad van toezicht heeft meegedeeld dat een intern 
onderzoek zou worden ingesteld.  

3.15.17 Op zaterdagochtend 14 oktober 2017 om 11.01 uur liet mevrouw Ruf aan de heer 
Grapperhaus weten dat zij zich niet in staat achtte de begrafenisdienst van burgemeester van 
der Laan bij te wonen. Naar aanleiding van die mededeling heeft er telefonisch contact 
plaatsgevonden tussen de heer Grapperhaus en mevrouw Ruf. Mevrouw De Cock Buning 
zond op zaterdag 14 oktober 2017 om 13.01 uur een lijst met 8 onderzoeksvragen aan de 
heer Grapperhaus. In onderling overleg is besloten om het interne onderzoek reeds op 
zaterdag 14 oktober 2017 te beginnen in plaats van de week daarna. Onderzoekers hebben 
de volgende vier app berichten onder ogen gekregen: 

"14-10-17 12:24 xxxxxxxxx: Beatrix bel me svp. Ferdinand 
14-10-17 13:03: xxxxxxxxx Kun jij 14uur bij mij op kantoor zijn? Dan gaan we des te 

sneller aan de slag. 
14-10-17 13:05: xxxxxxxxx b.ruf: What do you need me to bring? If documents are 

needed it will take longer. 
14-10-17 13:51: xxxxxxxxx No just come along and first we have some tea Madeleine 

will be there also and if possible Vanessa." 
 
3.15.18 Vanaf circa 14.00 uur zijn de heer Grapperhaus, mevrouw De Cock Buning en mevrouw Ruf 

op het kantoor van de eerste bijeengekomen en daar heeft mevrouw Ruf vragen beantwoord. 
Dit gesprek duurde iets minder dan 2 uur. Hier vernamen de heer Grapperhaus en mevrouw 
De Cock Buning voor het eerst van een betaling van CHF 1 miljoen. De heer Grapperhaus en 
mevrouw De Cock Buning waren verrast dat het om een zo hoog bedrag ging. Bij hen rezen 
allerlei vragen. Daar kwam nog bij dat zij op dat moment vernamen dat in de jaarrekening van 
currentmatters BV over 2016 het grootste deel van de betaling van het miljoen zou worden 
verwerkt en dat die jaarrekening eerdaags zou worden gepubliceerd. 

De heer Grapperhaus ontving om 15.10 uur (dus tijdens de bespreking) per mail van mevrouw 
Ruf een overzicht van haar nevenfuncties per 2016 in de vorm zoals zij dat periodiek aan de 
heer Ribbink zond; daarin was de tijdsbesteding aangegeven en de wijze van honorering. 

 

                                                        
52 Blijkens de notulen heeft een lid aangedrongen op het proactief en transparant communiceren en is ook de 
vraag gesteld maar volgens de notulen niet beantwoord, of extern communicatieadvies ingehuurd moest 
worden. Mevrouw De Cock Buning heeft verklaard dat de leden van de raad van toezicht daarmee hebben 
ingestemd. Kort daarna heeft zij een communicatieadviseur ingeschakeld. 
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Op die dag telefoneerde de heer Grapperhaus volgens zijn verklaring om 18.00 uur ook met 
de heer Ribbink en deelde hem mee dat de antwoorden die de heer Ribbink op de NRC 
vragen had voorbereid niet bevredigend waren en dat hij precies wilde weten wat er was 
gebeurd.  

3.15.19 Op zondag 15 oktober 2017 hebben de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning nader 
onderzoek in de beschikbare stukken gedaan, waaronder de stukken die mevrouw Ruf de 
dagen daarvoor had verschaft. De heer Grapperhaus sprak gedurende die dag ook met 
andere leden van de raad van toezicht. De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning 
kwamen er die dag op basis van de beschikbare stukken niet achter welke afspraken tussen 
mevrouw Ruf en de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht waren gemaakt. Zij werden 
geconfronteerd met tegengestelde verklaringen van mevrouw Ruf en de heer Ribbink. Zij 
concludeerden dat wat mevrouw Ruf verteld had over het miljoen dat zij van Ringier betaald 
had gekregen niet overeenkwam met de stukken die zij eerder had ingeleverd en met wat zij 
zaterdagmiddag ervoor, 14 oktober 2017, aan de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock 
Buning had verteld. De heer Grapperhaus heeft verklaard dat hij in de stukken van de raad 
van toezicht alsook in de jaarverslagen en aanverwante stukken met name gezocht heeft naar 
informatie over de BV en de betaling van CHF 1 miljoen en dat toen hij daarover niets vond tot 
de conclusie kwam dat extern onderzoek noodzakelijk was.  

3.15.20 De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning hebben verklaard dat zij de informatie in 
de mail van 10 oktober 2017 van de heer Ribbink niet toereikend en niet bruikbaar vonden. Zij 
waren ook van mening dat hun oordeelsvorming werd bemoeilijkt doordat de informatie hen in 
stukjes en beetjes bereikte, dat in de mails van de heer Ribbink ook geen helder onderscheid 
werd gemaakt tussen de beide Ringier vennootschappen53 en dat de verklaringen van de heer 
Ribbink en mevrouw Ruf tegenstrijdig waren. 

3.15.21 Uit niets blijkt dat andere leden van de raad van toezicht het bedrag van CHF 1 mio. kenden 
of zelfs maar van het feit dat mevrouw Ruf geld had ontvangen van Ringier AG op de hoogte 
waren.  

3.15.22 Op 15 oktober 2017 maakten de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning een eerste 
concept voor hun rapport. Zij zonden een concept naar de die dag door hen ingeschakelde 
advocaat die daarop commentaar leverde. Later die dag ontvingen de heer Grapperhaus en 
mevrouw De Cock Buning van deze advocaat "my preliminary answers" over de drie "sets of 
employment law rules that Beatrix Ruf potentially broke". In dit advies stelt de advocaat dat er 
mogelijk een aantal regels is overtreden; hij adviseert vervolgens nader onderzoek te 
verrichten.  

De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning hadden die dag, als hiervoor al gezegd, 
ook telefonisch contact met andere leden van de raad van toezicht. De heer Grapperhaus 
sprak die dag, naar hij heeft verklaard, met alle leden van de auditcommissie. De heer 
Grapperhaus heeft verklaard dat hij en mevrouw De Cock Buning aan het begin van de avond 
hebben besloten dat zij zo spoedig mogelijk aan de raad van toezicht moesten voorleggen dat 
een extern onderzoek zou moeten worden gedaan. Daarom zijn via Whatsapp omstreeks 
19.00 uur de leden van de raad van toezicht uitgenodigd voor een extra vergadering in de 
avond van 16 oktober 2017. 

                                                        
53 Onderzoekers wijzen op de in paragraaf 3.15.9 geciteerde mail van de heer Ribbink waarin de beide 
vennootschappen wel afzonderlijk worden genoemd en op het feit dat in het overzicht van nevenfuncties dat 
mevrouw Ruf op 14 oktober 2016 aan de heer Grapperhaus zond, dit onderscheid wel wordt gemaakt. 
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Om 12.24 uur zond mevrouw De Cock Buning een eerste concept van het interne 
onderzoeksrapport naar de heer Grapperhaus. Een nieuw concept werd die dag aan de 
advocaat van de raad van toezicht gezonden en die antwoordde daarop om 21.53 uur met 
enkele opmerkingen. Op 15 oktober 2017 zond de heer Grapperhaus om 22.24 uur aan de 
leden van de raad van toezicht een concept-rapport met als bijlage de lijst van nevenfuncties 
2014, 2015 en 2016 die mevrouw Ruf hem op 11 oktober had gemaild; zie paragraaf 3.15.12. 
Niet werd meegezonden het overzicht met nevenfuncties, tijdsbesteding en wijze van 
honorering dat de heer Grapperhaus op 14 oktober 2017 had ontvangen; zie paragraaf 
3.15.18. Wel werd meegezonden een mail van die dag (verzonden om 22.09 uur) van de 
advocaat van de raad van toezicht waarin hij zijn "preliminary answers" gaf over de "questions 
we discussed". 

 
3.15.23 In de kop van het rapport wordt duidelijk aangegeven dat het gaat om een eerste concept-

rapportage. Ook wordt in de tekst aangegeven dat de rapporteurs geen tijd hadden om bij de 
belastingadviseur te verifiëren of de financiële gegevens die mevrouw Ruf had opgegeven 
klopten en om bij deze belastingadviseur stukken in te zien. 

3.15.24 Op zondagochtend 15 oktober 2017 om 11.22 uur zond de communicatieadviseur een advies 
aan mevrouw De Cock Buning dat zij onmiddellijk doorstuurde naar de heer Grapperhaus met 
de mededeling dat dit advies na overleg en op haar verzoek was opgesteld. Hij adviseerde 
onder andere: 

         "Er zijn verschillende scenario’s denkbaar: 
                a. Beatrix Ruf neemt zelf ontslag. 
                 b. De RvT ontslaat haar 
                 c. Er is geen meerderheid in de RvT voor haar ontslag. 
 
Voor alle drie mogelijkheden heb ik een concept-verklaring opgesteld. Ze zijn alle drie kort en krachtig. 

Er is in deze fase geen plaats meer voor nuances." 
 

Het derde scenario van deze adviseur hield in dat de leden van de raad van toezicht die de 
meerderheid van de raad niet hadden kunnen overtuigen van het ontslag van mevrouw Ruf 
met onmiddellijke ingang zouden aftreden. 

 
De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning hebben, samengevat, aan onderzoekers 
verklaard dat dit advies in hun overwegingen geen rol heeft gespeeld en dat dat ook geldt 
voor een uitgebreidere persverklaring van de communicatieadviseur die mevrouw De Cock 
Buning op maandag 16 oktober 2017 om 12.51 uur doorzond aan de heer Grapperhaus. Het 
ging om een persverklaring in meerdere versies, maar nog steeds alleen over de hiervoor 
genoemde scenario’s. In haar mail schreef mevrouw De Cock Buning aan de heer 
Grapperhaus: 

 
"persverklaring in meerdere versies zodat we ea heel snel kunnen afronden na de RvT 
vergadering, intern communiceren, richting Kajsa54 en de media." 

 
Mevrouw De Cock Buning heeft aan onderzoekers verklaard dat het hier ging om de 
voorbereiding op "worst case scenario’s". Zowel de heer Grapperhaus als mevrouw De Cock 

                                                        
54 Hier wordt mevrouw Kajsa Ollongren bedoeld, de toenmalige wethouder. 
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Buning heeft verklaard dat zij weinig aandacht aan deze adviezen hebben gegeven en dat zij 
niet zijn beïnvloed door de lijn die in deze adviezen werd uitgestippeld. De heer Grapperhaus 
heeft daaraan toegevoegd dat die communicatieadviseur niet voor dit soort adviezen was 
ingeschakeld, maar dat daarvoor nu juist de eerder genoemde advocaat was aangetrokken. 

 
Onderzoekers hechten kopieën van de hiervoor bedoelde adviezen van de 
communicatieadviseur aan dit rapport toe als bijlage 6 en 7. 
Mevrouw Ollongren heeft verklaard dat zij deze mails niet heeft ontvangen en dat zij de daarin 
opgenomen suggesties/adviezen zeker niet kende. 

 
3.15.25 Op zondagavond 15 oktober zond de heer Grapperhaus om 22.57 uur nog een mail aan de 

overige leden van de raad van toezicht waarvan de tekst luidde: 

"Nog een laatste ontwikkeling. Zojuist belde de wethouder mij, die mij naar aanleiding 
van de Buitenhof-uitzending vroeg waar het staat. Ik heb gezegd dat wij nog met het 
onderzoek bezig zijn, en dat wij morgenavond als raad van toezicht bij elkaar zijn om te 
spreken over de bevindingen tot nu toe en te besluiten hoe verder. 

Zij gaf mij aan het slot van het gesprek nog wel mee dat de raad van toezicht zich goed moet 
realiseren dat de gemeentesubsidie onder meer als voorwaarde kent het naleven van de 
governance code cultuur55." 

3.15.26 Op maandagochtend 16 oktober 2017 rond 8.30 uur overlegden de heer Grapperhaus en 
mevrouw De Cock Buning opnieuw met mevrouw Ruf. De heer Grapperhaus deelde mevrouw 
Ruf mee dat hij het in het licht van de eerste bevindingen noodzakelijk achtte om extern 
onderzoek te laten verrichten. Hij heeft ook een zestal scenario’s56 de revue laten passeren en 
haar aangeraden een advocaat en een communicatieadviseur te raadplegen. Voorts heeft hij 
aangegeven dat de ingelaste vergadering van de raad van toezicht diezelfde avond gebruikt 
zou worden om te besluiten hoe het onderzoek verder zou gaan en dat hij verwachtte dat 
mevrouw Ruf zelf zou aangeven welke stappen in haar ogen zouden moeten worden 
genomen. De heer Grapperhaus heeft aan mevrouw Ruf ook meegedeeld dat hij van de heer 
Ribbink op zaterdagavond 14 oktober 2017 telefonisch had begrepen dat die zich niet 
herinnerde iets vernomen te hebben van de BV en de betaling van CHF 1 mio, maar dat hij 
later die ochtend dat wilde verifiëren bij de heer Ribbink. Mevrouw Ruf heeft aan 
onderzoekers verklaard dat haar toen gezegd is dat de meeste scenario's zouden leiden tot 
haar vertrek mede op basis van het ontbreken van het vertrouwen door de raad van toezicht. 
Slechts één scenario bevatte volgens mevrouw Ruf de optie dat de raad van toezicht 
vertrouwen zou houden in mevrouw Ruf, maar dat scenario werd volgens mevrouw Ruf door 
mevrouw De Cock Buning en de heer Grapperhaus als niet realistisch beschouwd. Volgens 
mevrouw Ruf was dit het scenario van "niets doen". Daarnaast heeft mevrouw Ruf aan 
onderzoekers verklaard dat zij zich met name door de volgende mededeling van de heer 
Grapperhaus onder druk gezet voelde om af te treden. Zo zou de heer Grapperhaus volgens 
haar hebben gezegd dat (i) de heer Ribbink hem had verteld dat hij niet wist van de 
afscheidsbonus van Ringier of de BV, (ii) dat de raad van toezicht niet langer vertrouwen had 
in mevrouw Ruf en (iii) dat de gemeente de subsidie dreigde in te trekken. De heer 
Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning ontkennen dat dit zo gezegd is. Mevrouw 

                                                        
55 In de Buitenhof-uitzending werd met Felix Rottenberg gesproken over de publicaties in de dagen ervoor. 
56 De heer Grapperhaus heeft verklaard dat hij deze scenario's later die middag ook met de toenmalige 
advocaat van mevrouw Ruf heeft besproken. 
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Ollongren heeft verklaard dat met intrekken van de subsidie niet is gedreigd. Mevrouw Ruf 
heeft ook verklaard dat mevrouw De Cock Buning aan het eind van de bespreking heeft 
gezegd dat zij niets meer voor haar kon doen. Mevrouw De Cock Buning heeft aan 
onderzoekers verklaard dat zij mevrouw Ruf heeft geadviseerd haar belangen met een 
advocaat te bespreken en dat zij vanwege het feit dat de belangen van mevrouw Ruf en het 
Museum uit elkaar zouden kunnen gaan lopen op dat moment als lid van de raad van toezicht 
in adviserende zin niets meer voor haar kon doen. Mevrouw De Cock Buning beoogde 
hiermee, zo heeft zij verklaard, duidelijk te maken dat mevrouw Ruf zich daadwerkelijk zou 
moeten laten bijstaan door een eigen advocaat opdat haar belangen in deze lastige situatie 
goed behartigd zouden worden. 

De heer Grapperhaus heeft verklaard dat hij aan mevrouw Ruf drie namen van advocaten 
heeft gesuggereerd die zij zou kunnen raadplegen. Een daarvan bleek op korte termijn 
beschikbaar. Mevrouw Ruf heeft verklaard dat hij maar één naam heeft genoemd en dat die 
advocaat inderdaad op de hoogte bleek dat mevrouw Ruf zou gaan bellen. 
Later die ochtend sprak de heer Grapperhaus in aanwezigheid van de heer Defares met de 
heer Ribbink. De neerslag van dat gesprek staat vermeld in de tweede versie van het concept-
onderzoeksrapport van de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning. 

 
3.15.27 Zoals hierboven blijkt hebben onderzoekers zeer verschillende versies gekregen van hetgeen 

is besproken tussen de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning enerzijds en mevrouw 
Ruf anderzijds op 14 oktober 2017 's middags en 16 oktober 2017 's ochtends. De 
verklaringen van de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning stemmen vrijwel volledig 
met elkaar overeen. De verklaring van mevrouw Ruf staat daar diametraal tegenover. Het gaat 
de grenzen van het onderhavige onderzoek te buiten om die versies hier in detail te 
vermelden en zonder nader, uitvoerig onderzoek is niet op te helderen hoe de gesprekken 
precies gelopen zijn. Onderzoekers verwijzen verder naar paragraaf  3.15.2 en 3.15.44/45. 

3.15.28 Op 16 okt. 2017 om 11:44 heeft Beatrix Ruf het volgende geschreven: 

"Payment Michael Ringier is more then happy to confirm the correctness of what I told 
you and to write a confirmation. 
We can prepare and send to him the text needed. 
He is also happy to talk to you Ferdinand, in case needed. 
Beatrix" 

 
De heer Grapperhaus antwoordt daarop om 12.08:  

 
"Ok fine that would at least help you to explain there was no whatsoever "dishonest 
grounds" for the payments but it will not solve the governance issues. 

  But discuss that with the lawyer pls." 
 
3.15.29 De heer Grapperhaus zond op maandag 16 oktober 2017 om 12.25 uur een concept van het 

onderzoeksrapport tezamen met het eerste advies van de advocaat "confraterneel" aan de 
advocaat, die mevrouw Ruf inmiddels op aanraden van de heer Grapperhaus had 
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ingeschakeld57. Met deze advocaat had de heer Grapperhaus die dag ook enige malen 
telefonisch contact.  

De advocaat van mevrouw Ruf heeft haar, volgens haar verklaring, alleen de eerste pagina 
van het onderzoeksrapport die middag laten lezen. Mevrouw Ruf heeft die middag ook haar 
persoonlijke coach gesproken. Mevrouw Ruf heeft onderzoekers desgevraagd laten weten dat 
zij aan haar advocaat die middag nog heeft voorgesteld om naar de bijeenkomst van de raad 
van toezicht op maandagavond 16 oktober 2017 te gaan om zich te verdedigen. 

3.15.30 Om 12.39 uur op 16 oktober zond de heer Grapperhaus een aangepast onderzoeksrapport 
naar de leden van de raad van toezicht. Dit concept stemt overeen met de versie die ook aan 
de toenmalige advocaat van mevrouw Ruf was gezonden. Deze aangepaste versie bevatte 
een nieuwe paragraaf 7. Ook in deze versie wordt het voorlopig karakter van het concept 
aangegeven op dezelfde wijze als bij het eerdere concept. Onderzoekers hechten een kopie 
van deze tweede versie van het concept-rapport aan hun rapport als bijlage 5. 

3.15.31 De OR en de conservatoren drongen op maandag 16 oktober 2017 rond het middaguur aan 
op onafhankelijk extern onderzoek. 

3.15.32 In een email van 4 januari 2018 aan mevrouw De Cock Buning, waarin hij op haar verzoek de 
gebeurtenissen in oktober samenvatte, schrijft de heer Grapperhaus: 

"In de loop van de dag heb ik twee of drie keer gesproken met de advocaat van Beatrix. 
Die advocaat belde mij ‘s middags rond 16.00 uur dat Beatrix per 1 februari 2018 als 
directeur zou vertrekken, mits zij nog bepaalde werkzaamheden kon afronden, mbt de 
verbouwde kelder, er bepaalde kosten aan haar werden vergoed, er een gezamenlijk 
persbericht zou komen, en tenslotte: 

een eventueel onafhankelijk onderzoek zich - kort gezegd - niet zou uitstrekken tot het 
functioneren van Beatrix als directeur. Ik zag geen bezwaar in deze punten." 

3.15.33 De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning hadden op 16 oktober 2017 rond 17.00 
uur, maar in elk geval voor 17.33 een conference call met de wethouder, mevrouw Ollongren, 
en de directeur Kunst en Cultuur van de gemeente. Mevrouw De Cock Buning kan zich het 
gesprek niet meer voor de geest halen. Mevrouw Ollongren en de directeur Kunst en Cultuurn 
hebben verklaard dat de heer Grapperhaus hen in dit gesprek op de hoogte bracht van het op 
handen zijnde vertrek van mevrouw Ruf. De heer Grapperhaus herinnert zich dat hij 
vertrouwelijk meegedeeld heeft dat mevrouw Ruf serieus overwoog om op te stappen, maar 
dat hij niet gezegd kan hebben dat dit definitief was omdat hij pas om 18.48 uur van mevrouw 
Ruf vernam dat zij ontslag nam. Hij zou ook gesproken hebben over de scenario’s en de 
wenselijkheid van extern onderzoek.  

3.15.34 Mevrouw Ollongren heeft verklaard, samengevat, dat zij geen druk heeft uitgeoefend om 
mevrouw Ruf te ontslaan. Zij heeft enkel het belang benadrukt van snel, degelijk en 
onafhankelijk onderzoek en het belang van naleven van WNT en de Governance Code. Op 
maandagmiddag 16 oktober 2017 was zij nog niet zo ver dat het vertrek van mevrouw Ruf 

                                                        
57 Hij voegde in zijn mail toe "Both these documents are presented to you strictly "confraterneel" en 
vertrouwelijk and may not be reproduced in any form". Met een beroep op deze door de heer Grapperhaus 
bedongen "confraternaliteit" heeft de voormalige advocaat van mevrouw Ruf later geweigerd het concept-
rapport af te geven aan de nieuwe advocaat van mevrouw Ruf. 
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onvermijdelijk zou zijn omdat de gemeente nog onvoldoende wist. Van het gesprek met de 
heer Grapperhaus op zondagavond 15 oktober 2017 verklaart zij dat zij in het licht van de 
subsidievoorwaarden en de codes heeft gewezen op de urgentie van de gemeente bij het 
verkrijgen van duidelijkheid op korte termijn over de kwesties waardoor mevrouw Ruf in 
opspraak was gekomen. Zij heeft in dat gesprek ook gewezen op het belang van nakoming 
van de WNT en de Governance Code Cultuur in verband met de subsidievoorwaarden en 
daarmee op de urgentie om snel duidelijkheid te krijgen. 

Zij was ook verrast door de mededeling van de heer Grapperhaus in de conference call van 
het op handen zijnde vertrek van mevrouw Ruf. Zij heeft verklaard dat zij wel begrip had voor 
het besluit van mevrouw Ruf in het licht van de omstandigheden gezien de reputatie en het 
belang van het Museum. Zij heeft daarnaast benadrukt dat het een zelfstandig besluit van 
mevrouw Ruf is geweest.   

Zij heeft ook verklaard dat ze het vertrek van mevrouw Ruf heel jammer vond en een klap voor 
de kwaliteit van het Museum, een tweede klap omdat de vorige artistieke directeur ook al snel 
was vertrokken. 

 
3.15.35 Om 17.41 op 16 oktober 2017 schreef de advocaat van mevrouw Ruf aan de heer 

Grapperhaus: 

"if Beatrix Ruf resigns she will do so before the Supervisory board (SB) meeting of 
tonight She will call you. SMA and Beatrix Ruf will agree on mutual communication also 
internally; the party line will be that speculation on Beatrix Ruf as a person is bad for 
SMA and that Beatrix Ruf therefore decided to resign ....".  

De rest van de mail behandelde de modaliteiten van een beëindigingsregeling, waarmee de 
heer Grapperhaus om 17.54 grotendeels akkoord ging onder voorbehoud van goedkeuring 
van de raad van toezicht. Deze regeling werd uiteindelijk op 24 oktober 2017 bezegeld. 
Mevrouw Ruf heeft aan onderzoekers verklaard dat zij de email van 17.41 uur op 16 oktober 
2017 van haar toenmalige advocaat aan de heer Grapperhaus niet vooraf heeft gezien of 
goedgekeurd. Zij is wel in de cc van de mail geplaatst.  

3.15.36 Later diezelfde dag om 17.47 uur zond de advocaat van de raad van toezicht een concept-
memo met zijn nadere advies aan mevrouw De Cock Buning en aan de heer Grapperhaus. 
Onderzoekers hebben geen bewijs gevonden dat dit memo of een definitievere versie aan de 
overige leden van de raad van toezicht is gezonden of ter vergadering voorgelegd. De 
advocaat stelde voorop dat zijn advies gebaseerd is op voorlopige feiten die mogelijk onjuist 
of onvolledig kunnen blijken te zijn, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Hij gaf aan dat 
mevrouw Ruf op basis van de op dat moment bekende voorlopige feiten diverse geschreven 
en ongeschreven regels geschonden heeft (waaronder de statuten, de Governance Code 
Cultuur, haar arbeidsovereenkomst en de daaraan voorafgaande afspraak) en dat nader 
onderzoek noodzakelijk is. Het concept-memo met zijn nadere advies wordt, in 
geanonimiseerde vorm, door onderzoekers als bijlage 8 aan dit rapport gehecht. 

3.15.37 Kort daarna, om 18.48 uur belde mevrouw Ruf de heer Grapperhaus om hem mee te delen 
dat zij ontslag nam per 1 februari 2018. 

3.15.38 Op 16 oktober 2017 vond 's avonds een ingelaste vergadering van de raad van toezicht 
plaats, waarbij alle leden van de raad van toezicht aanwezig waren. 
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De raad van toezicht hoorde die avond bij de aanvang van de vergadering dat mevrouw Ruf 
ontslag had genomen. 

 
Gelet op het belang citeren onderzoekers de delen van de notulen die betrekking hebben op 
het "Onderzoek Nevenactiviteiten Directeur" integraal: 

 
"Onderzoek Nevenactiviteiten Directeur 
Het afgelopen weekend zijn de Voorzitter en MdCB gestart met het intern onderzoek 
naar de nevenactiviteiten van de Directeur naar aanleiding van berichtgeving afgelopen 
tijd. De Directeur heeft in een gesprek op 14 okt 2017 aan de Voorzitter en MdCB te 
kennen gegeven dat zij het afgelopen jaar op zowel een rekening van een in haar 
eigendom zijnde BV (Current Matters BV) in Nederland en in Zwitserland gelden heeft 
ontvangen van Ringier. De uitkering aan de Zwitserse entiteit bedroeg ongeveer EUR 1 
mio. De Directeur heeft naar eigen zeggen de uitkering mondeling aan AR gemeld maar 
het is niet aan de voltallige RvT gemeld. Dit is in strijd met de GCC waarin staat dat 
mogelijke belangenverstrengelingen moeten worden gemeld en informatie daarover 
moet worden verstrekt. In 2014 is de Directeur gestopt met haar advies 
werkzaamheden aan Ringier maar was nog wel commissaris. Het niet melden van het 
hebben van een BV en de uitkering van ongeveer EUR 1 mio is in strijd met de 
Governance Code Cultuur en het arbeidscontract van de Directeur. 
De Voorzitter heeft AR kort gesproken. Hij heeft verklaard dat hij wist dat de Directeur 
gestopt was als adviseur van de Ringier mede naar aanleiding van de door de heer 
Braun in 2014 geplaatste advertenties. Op 15 oktober 2017 hebben de Voorzitter en 
MdCB weer de stukken doorgenomen. Geconcludeerd is de voornoemde strijdigheden 
met de GCC niet acceptabel zijn. Ook verschillende normen in de arbeidsovereenkomst 
tussen het Museum en de Directeur en zoals opgenomen in de statuten van het 
Museum zijn geschonden. Het vertrouwen van de RvT in de Directeur is hiermee 
geschonden. Dit had voorkomen moeten en kunnen worden. 
Over de regeling met de Directeur dat zij 22 dagen per jaar activiteiten buiten het 
Museum mocht verrichten zijn wel afspraken gemaakt. De Wethouder Cultuur van de 
Gemeente Amsterdam heeft gisteren aan de Voorzitter laten weten dat het naleven van 
de GCC een strikte voorwaarde is voor de subsidie toekenning van het Museum. 
De Voorzitter en MdCB hebben zes mogelijke scenario's bedacht: 
1. Nader onderzoek door de RvT; eigenlijk gezien de publicaties geen optie; 
2. Forensisch onderzoek door accountant laten doen; 
3. Vertrouwen in Directeur opzeggen, ontbinding arbeidsovereenkomst door de 

rechter is openbaar; 
4. Mea Culpa van de Directeur en toch vertrouwen in Directeur houden; 
5. Niets doen; en 
6. Zelf de Directeur laten constateren dat er onderzoek noodzakelijk is. De 

Voorzitter heeft de Directeur aangeraden om een advocaat (naam weggelaten 
door onderzoekers) aan te stellen en een communicatie advies bureau (naam 
weggelaten door onderzoekers). Ook (naam weggelaten door onderzoekers)58 is 
benaderd voor advies. 

Deze scenario's zijn met AR doorgenomen59. Ook is gesproken met Houthoff over de 
WNT advisering en met [naam van de advocaat weggelaten door onderzoekers] 

                                                        
58 Dit was de persoonlijke coach van mevrouw Ruf. 
59 Bedoeld zal zijn mevrouw Ruf en niet de heer Ribbink. 
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gespecialiseerd in de WNT. Naar aanleiding daarvan heeft RvT besloten zowel op WNT 
gebied als governance regels een extern onderzoek te starten. De Directeur heeft de 
uitkomst daarvan niet willen afwachten en vandaag per email opgezegd per 1 feb 2018. 
De reden voor vertrek betreft de manier waarop het Museum wordt neergezet in de 
publicaties en de rol die de Directeur daar in heeft gehad. n de emails is een aantal 
voorwaarden gesteld: 
1. Tot 1 februari 2018 zal zij alleen relaties in stand houden. In overleg zal nog 

worden bepaald of en zo ja welke werkzaamheden zij zal verrichten tav de 
Borgmann tentoonstelling en de opening van de Lower Level Galleries. 

2. Er zal een externe governance expert worden ingeschakeld, die onderzoekt hoe 
er de afgelopen jaren met governance is omgegaan. Daar zal een verslag en 
advies uit moeten voortkomen. De directeur eist geheimhouding hierover maar 
dat is niet acceptabel voor de RvT. 

3. Er zal een onafhankelijke WNT toets worden uitgevoerd door de heer Van 
Slooten van Stibbe. 

Besluit: de RvT gaat akkoord met de vrijwillige terugtreding van de Directeur zoals 
hierboven omschreven. De wethouder zal worden geïnformeerd. Ook stakeholders 
zoals de Rabobank zullen een verklaring krijgen. Er wordt een Q&A aan de leden van 
de RvT gestuurd. Communicatie zowel intern als extern hierover zal morgen door de 
Voorzitter worden opgepakt. De Voorzitter zal verslag aan de Directeur uitbrengen. 
Besluit: De RvT constateert dat op korte termijn de artistieke continuïteit van het 
Museum gewaarborgd door het reeds opgestelde programma voor 2018 en de 
continuïteit op zakelijk gebied zal worden gewaarborgd door het op korte termijn 
aanstellen van een door een interim zakelijk directeur; maar wel met vertrouwen in de 
huidige organisatie. Op langere termijn zal een nieuwe artistiek directeur worden 
geworven. De Benoemings Advies Commissie voor de nieuwe Directeur wordt gevoerd 
door RK en WdR. 
Besluit: Ook zal er op korte termijn een nieuw lid RvT gezocht worden met een 
financieel profiel ter vervanging van RD. Nalden en MdCB vormen de Benoemings 
Advies Commissie.  

  Rondvraag: uitwerking volgt nog." 
 
3.15.39 Onderzoekers hebben van het Museum de tekst van de notulen van de vergadering van 16 

oktober 2016 ontvangen waarop de handtekening van de waarnemend voorzitter van de raad 
van toezicht staat en een dagtekening van die handtekening "22/12/18". Dit zijn ook de 
notulen waarop de toen vertrokken voorzitter de heer Grapperhaus commentaar heeft 
geleverd. Onderzoekers hebben geen notulen van vergaderingen van de raad van toezicht 
van na 1 november 2017 ontvangen. In een laat stadium van het onderzoek is gebleken dat 
de raad van toezicht op 16 oktober 2017 bij de rondvraag nog uitvoerig van gedachten heeft 
gewisseld over de kwestie Ruf, welke gedachtewisseling niet blijkt uit de notulen die 
onderzoekers hebben ontvangen en die door omstandigheden later verder moesten worden 
uitgewerkt. Verder is gebleken dat er diverse discussies zijn geweest over de vaststelling van 
het gedeelte van de notulen dat onderzoekers niet kenden. Uiteindelijk hebben onderzoekers 
op 1 mei 2018 de tekst van aanvullende notulen van de vergadering van 16 oktober 2017 
ontvangen zoals die volgens mededeling van de waarnemend voorzitter in de vergadering van 
de raad van 25 april 2018 zijn vastgesteld. Aan die notulen zijn diverse verklaringen gehecht 
met opmerkingen van diverse betrokkenen. Deze verklaringen zijn niet eensluidend. 



                                                                                                                           

Page 77 of 127 
 

Over wat er precies bij het onderwerp de rondvraag in de vergadering van 16 oktober 2017 is 
besproken bestaat geen eenstemmig beeld. Er zijn handgeschreven aantekeningen van de 
secretaris, maar de uitwerking (door iemand anders dan de secretaris) daarvan heeft 
meerdere reacties uitgelokt van aanwezigen. Deze reacties zijn aan de notulen van de 
vergadering van 25 april 2018 gehecht met de opmerking dat dit niet betekent dat iedereen 
zich daarin herkent. De reacties zijn daarop voor kennisneming aangenomen. 

 
Onderzoekers kunnen wel een aantal punten uit de notulen van de rondvraag, de diverse 
reacties daarop en nadere verklaringen destilleren: 

(a) het besluit om het ontslag van mevrouw Ruf te aanvaarden is genomen zonder dat uit 
de notulen blijkt van een tegenstem of stemonthouding; de heer De Rooij heeft 
aangetekend dat hij zich van stemming heeft onthouden omdat hij over onvoldoende 
informatie beschikte; 

(b) er is gediscussieerd over een mogelijk alternatief dat door mevrouw Sylvester vanuit 
politieke rationaliteit werd aangedragen, te weten een variant waarbij zowel de raad van 
toezicht als mevrouw Ruf zouden kunnen aanblijven na het boetekleed te hebben 
aangetrokken omdat de oorzaak mogelijk lag in misverstanden in de communicatie 
tussen mevrouw Ruf en de raad van toezicht (de mea culpa variant). De heren De Rooij 
en Nalden hebben aan onderzoekers verklaard deze variant te hebben gesteund. Hoe 
dit ook zij, deze variant is zelfs niet in stemming gebracht en men vond dit, na de 
mededeling dat mevrouw Ruf zelf al ontslag had genomen, een gepasseerd station. De 
heer Defares meende dat de positie van mevrouw Ruf heel moeilijk houdbaar was door 
de opstelling van de wethouder60 en uit de mond van de heer De Bruin werd 
opgetekend dat zij een goede directeur was geweest maar dat zij in de Nederlandse 
cultuur niet te handhaven was; 

(c) uit de notulen en de aantekening blijkt niet van andere redenen of overwegingen dan 
die vermeld zijn in de notulen geciteerd in paragraaf 3.15.38 voor het besluit om zich 
akkoord te verklaren met het ontslag. 

3.15.40 De heer Grapperhaus heeft, naar hij aan onderzoekers heeft verklaard, na afloop van de 
vergadering van de raad van toezicht de directeur Kunst en Cultuur van de gemeente 
telefonisch op de hoogte te hebben gebracht van het ontslag dat mevrouw Ruf diezelfde 
avond had genomen. De directeur Kunst en Cultuur heeft verklaard dat zij door de heer 
Grapperhaus is gebeld en een terugkoppeling heeft gekregen van de vergadering van de raad 
van toezicht, waarin de raad van toezicht het vertrek van mevrouw Ruf heeft aanvaard. In dat 
gesprek is ook kort de communicatie en de afstemming daarover de volgende dag aan de 
orde geweest. De heer Grapperhaus heeft verklaard dat hij wethouder Ollongren in de 
ochtend van 17 oktober heeft gesproken. Volgens de heer Grapperhaus heeft mevrouw 
Ollongren in dat gesprek gezegd verrast te zijn dat mevrouw Ruf ineens wegwilde. Mevrouw 
Ollongren kan zich niet herinneren dat zij die ochtend door de heer Grapperhaus is gebeld. 
Hoe dit ook zij: mevrouw Ollongren waarschuwde de heer Grapperhaus per app op 
dinsdagochtend om 11.03 uur op 17 oktober dat "het bericht over het opstappen van mevrouw 

                                                        
60 Onderzoekers begrijpen niet dat met "de opstelling van de wethouder" iets anders wordt bedoeld dan wat 
blijkt uit paragraaf 3.15.25. 
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Ruf al buiten" is. Dit deed zij omdat ze toen in Collegevergadering was en hechtte aan een zo 
spoedig mogelijk informeren van College van B&W en de gemeenteraad. 

Mevrouw Ollongren heeft verklaard dat zij verrast was die maandagmiddag toen de heer 
Grapperhaus hen in dat gesprek berichtte over het op handen zijnde vertrek van mevrouw 
Ruf. Mevrouw Ollongren heeft zo spoedig mogelijk, namelijk op 18 oktober 2017, de 
gemeenteraad geïnformeerd. Zij vond het heel jammer, een klap voor de kwaliteit van het 
Museum, een tweede klap, omdat haar voorganger Ann Goldstein zich ook al niet had weten 
te handhaven.  

Zij heeft voorts verklaard toen niet uit te sluiten dat verder onderzoek zou hebben uitgewezen 
dat het vertrek van mevrouw Ruf overmijdelijk zou zijn gelet op de codes, de berichten over de 
BV en de aard van de inkomsten daarin, maar zij was die maandagmiddag nog niet zo ver 
omdat zij als wethouder nog onvoldoende wist. Daarom hechtte zij ook aan degelijk, snel en 
onafhankelijk onderzoek. 

3.15.41 Op 17 oktober 2017 gaf het Museum een persbericht uit waarin werd aangekondigd dat 
mevrouw Ruf per direct was afgetreden als directeur. Conform de afspraak tussen de heer 
Grapperhaus en de advocaat van mevrouw Ruf werd als reden opgegeven dat zij dit gedaan 
heeft in het belang van het Museum, gelet op de speculaties in de media in de afgelopen 
weken, die mogelijk een impact hebben op de reputatie van het Museum. De publicatie van dit 
persbericht werd enigszins verhaast doordat die ochtend om 10.22 uur een bericht in de pers 
was verschenen waarin gemeld werd dat zij was ontslagen door de raad van toezicht. 

3.15.42 Nadat het Museum het persbericht op haar website had geplaatst ontving de heer 
Grapperhaus een mail op 17 oktober 2017 om 16.16 uur waarvan de tekst luidde: 

"Beste Ferdinand, 
Hereby I contact you to announce my resignation as Director of the Stedelijk Museum. 
Following speculations in the media over the past weeks that may have an impact on 
the Stedelijk's reputation I feel that resignation from my position as Director of the 
Stedelijk Museum is in the best interest of the Museum. 
I am very sad to have to inform you about this step. 
Very best wishes, 
Beatrix Ruf" 

 
Mevrouw Ruf heeft verklaard dat dit een circulaire was die aan een grotere groep stakeholders 
van het Museum is gestuurd. Onderzoekers hebben vastgesteld dat dit inderdaad een 
mededeling is die aan diverse relaties van het Museum en aan mevrouw Ruf in identieke 
bewoordingen en met persoonlijke aanspreking van de ontvanger is verzonden. De heer 
Grapperhaus was zich niet bewust dat dit een circulaire was.  

 
3.15.43 Op 18 oktober 2017 schreef mevrouw Ollongren aan de leden van de commissie Jeugd en 

Cultuur van de Gemeenteraad een brief, waaruit onderzoekers de volgende passages citeren: 

"Op 16 oktober 2017 ben ik door de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het 
Stedelijk Museum geïnformeerd over het op handen zijnde vertrek van Beatrix Ruf als 
directeur van het Stedelijk Museum. Mede gelet op de recente publieke discussies rond 
haar persoon heeft zij besloten haar taken neer te leggen, waarbij ze het belang en de 
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reputatie van het Stedelijk Museum voorop stelt. Ik heb de Raad van Toezicht laten 
weten dat dit een verstandig besluit vind. 

De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum heeft nu de belangrijke taak om de 
continuïteit van het Stedelijk Museum op korte termijn te waarborgen. Te beginnen zal 
de Raad van Toezicht zo snel mogelijk een interim zakelijk directeur aanstellen die 
samen met het managementteam van het Stedelijk Museum de taken van Beatrix Ruf 
zal overnemen. 

 
Tijdens het monitorgesprek tussen de gemeente en het Stedelijk Museum van 27 
september jl. is aan de orde gesteld dat de aangeleverde versie van het Jaarverslag 
2016 onvolledig was en onvolkomenheden bevatte. Afgesproken is dat het museum 
voor het einde van de maand oktober de fouten herstelt. Het gesprek heeft er verder 
toe geleid dat de reguliere monitoring van het museum is opgeschroefd. Naar 
aanleiding van de diverse recente publicaties in NRC Handelsblad heb ik de afgelopen 
tijd veelvuldig in contact gestaan met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarbij is 
gebleken is dat de gemeente Amsterdam niet van alle nevenactiviteiten van Beatrix Ruf 
op de hoogte is gesteld. 

 
Mijns inziens heeft de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht sinds zijn aantreden 
per 1 oktober jl. adequaat gehandeld. In onze gesprekken heb ik aangegeven dat ik, 
met inachtneming van de verschillende verantwoordelijkheden, zo snel mogelijk 
opheldering wil krijgen over een aantal gerezen onduidelijkheden rond de 
bedrijfsvoering en governance van het museum. Ook vanuit de raad zijn vragen 
gesteld: afgelopen maandag nog diende heer Van den Heuvel schriftelijke vragen in. 
Het vertrek van Beatrix Ruf betekent wat mij betreft niet dat de discussie kan worden 
afgesloten. Ik ben dan ook tevreden dat de Raad van Toezicht heeft aangekondigd 
twee onderzoeken in gang te zetten. Er zal een onafhankelijk onderzoek worden gestart 
naar de governance van het museum en dan specifiek naar het hele proces dat indertijd 
plaatsvond tussen de Raad van Toezicht en de directeur van het Stedelijk Museum, 
inclusief de daarbij behorende controlemechanismen." 

  
3.15.44 Zowel de heer Grapperhaus als mevrouw De Cock Buning hebben aan onderzoekers 

verklaard dat er door hen geen druk is uitgeoefend op mevrouw Ruf om ontslag te nemen. 
Wel hebben zij met mevrouw Ruf op maandagochtend 16 oktober 2017 een aantal scenario’s 
besproken, zoals in de notulen van de raad van toezicht aangegeven. Mevrouw Ruf heeft aan 
onderzoekers verklaard dat van de met haar besproken scenario's die maandagochtend 
alleen de scenario's waarin zij zou vertrekken als realistisch werden gezien. De heer 
Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning betwisten dat. Het scenario dat zij als onrealistisch 
hebben bestempeld is dat het interne onderzoek zou worden voortgezet en dat er niets 
gedaan zou worden. Ook op haar herhaalde aanbod om nadere stukken te verstrekken en 
haar verzoek om schriftelijke vragen te ontvangen ter beantwoording werd volgens haar die 
ochtend niet ingegaan. De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning betwisten dat een 
dergelijk aanbod is gedaan. 

3.15.45 Zoals in paragraaf 3.15.2 aangegeven kan niet worden uitgesloten dat mevrouw Ruf zich 
onder druk gezet voelde door de omstandigheden van het geval. Onderzoekers wijzen daarbij 
op het feit dat de vorige voorzitter van de raad van toezicht haar op 10 oktober 2017 's avonds 
nog steunde ("beatrix should not be damaged; she was covered" en "yes" op de vraag of de 
raad van toezicht wist van de BV) maar op zaterdagavond 14 oktober 2017 en 
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maandagochtend 16 oktober 2017 aan de heer Grapperhaus verklaarde dat hij zich niet 
herinnerde respectievelijk niet wist van de BV en de betaling van CHF 1 mio; op het feit dat de 
heer Grapperhaus haar op die maandagochtend adviseerde om een advocaat te 
raadplegen61; op de door de Ondernemingsraad en de conservatoren geuite zorgen en hun 
verzoek tot een extern onderzoek over te gaan; op de niet aflatende media-aandacht; op de 
scenario's die de interne onderzoekers die maandagochtend aan haar hadden voorgehouden; 
op het feit dat mevrouw De Cock Buning haar gezegd heeft, vanwege de potentieel 
uiteenlopende belangen, in adviserende zin niets meer voor haar te kunnen doen en op de 
inhoud van het concept-rapport dat zij op maandagmiddag 16 oktober 2017 's middags via 
haar toenmalige advocaat te lezen kreeg, en wellicht ook door de tegenvallende financiële 
resultaten van het Museum en de aanhoudende discussie over de positie van mevrouw Ruf 
als enig directeur. 

Bovendien heeft mevrouw Ruf benadrukt, dat volgens haar aan haar is meegedeeld dat de 
raad van toezicht niet langer vertrouwen in haar had en dat de gemeente dreigde de subsidie 
in te trekken. De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning betwisten dit uitdrukkelijk. 
Volgens hen hebben zij niet gezegd, toen niet en op geen ander moment dat de gemeente 
gedreigd heeft met het intrekken van de subsidie. De heer Grapperhaus heeft aangegeven dat 
extern onderzoek onvermijdelijk was omdat hij het zelf niet meer kon overzien en vooral ook 
vanwege de verantwoordelijkheid jegens de gemeente. 

 
3.15.46 Mevrouw Ruf heeft aan onderzoekers verklaard dat zij inmiddels zichzelf verwijt dat zij op 16 

oktober 2017 ontslag heeft genomen. Zij is van mening dat niet alleen zijzelf maar ook het 
Museum daardoor is benadeeld.  

3.15.47 Op 25 oktober 2017 vraagt mevrouw De Cock Buning aan de secretaresse van de heer 
Grapperhaus om hem het interne onderzoeksrapport te laten tekenen met de mededeling dat 
het gaat om de versie die aan de advocaat van de raad van toezicht is gezonden. Dit is de 
versie die op zondag 15 oktober ook aan de raad van toezicht is gezonden en niet de tweede 
versie die op maandag 16 oktober aan de raad van toezicht is gezonden, waaraan een nieuwe 
paragraaf 7 was toegevoegd. De heer Grapperhaus, die intussen een geheel andere functie 
had, is ervan uitgegaan dat dit het juiste stuk was en zond het stuk getekend terug. Mevrouw 
De Cock Buning heeft aan onderzoekers verklaard dat er geen versie van het interne 
onderzoeksrapport bestaat met haar handtekening. De heer Grapperhaus betreurt het dat hij 
abusievelijk het verkeerde stuk heeft ondertekend.  

3.15.48 Eveneens op 25 oktober zond mevrouw De Cock Buning een ongetekende versie van het 
interne onderzoeksrapport aan de directeur Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam. 
Deze versie is identiek aan de versie die door de heer Grapperhaus is getekend en bevat dus 
niet de hiervoor genoemde paragraaf 7. Het rapport is daardoor buiten de raad van toezicht 
verspreid zonder dat mevrouw Ruf in de gelegenheid is gesteld het op fouten te onderzoeken 
en van de naar haar oordeel in dat rapport gebleken fouten tegenover de ontvanger(s) 
melding te maken. 

                                                        
61 Hoezeer het geven van een dergelijk advies voor professionals zonder inhoudelijke betekenis kan zijn 
geweest en naar het gevoel van de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning zorgvuldig zal zijn 
geweest, zal een dergelijk advies voor personen die daar niet dagelijks mee te maken hebben toch in veel 
gevallen als bezwarend kunnen worden ervaren. 
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3.15.49 Alle versies van het interne onderzoeksrapport bevatten in het hoofd steeds dezelfde 
mededeling: 

        "(Dit memo bevat een eerste concept-rapportage, een definitieve versie volgt later)" 
 
3.15.50 Een meer definitieve versie is nooit gekomen. Mevrouw De Cock Buning heeft aangegeven 

dat de reden daarvan is dat mevrouw Ruf inmiddels ontslag had genomen en opdracht was 
gegeven tot een extern onafhankelijk onderzoek. 

3.15.51 Nadat onderzoekers hun opdracht tot het onderhavige onderzoek hadden ontvangen is hun 
gebleken dat de nieuwe advocaat van mevrouw Ruf vergeefs geprobeerd heeft om een versie 
van het interne onderzoeksrapport te krijgen. Het Museum wilde hem dit niet geven en de 
gemeente vond het niet op haar weg liggen dit aan hem te geven. Het onderhavige onderzoek 
is mede vertraagd doordat het conflict tussen het Museum en mevrouw Ruf niet kon worden 
opgelost. 

3.15.52 Onderzoekers hebben mevrouw Ruf en haar raadsman inzage gegeven in de tweede versie 
van het concept van het interne onderzoeksrapport (zie hiervoor paragraaf 3.15.29).  

Na kennisneming hiervan heeft mevrouw Ruf verklaard dat daarin meerdere fouten 
aanwijsbaar zijn en dat zij graag de gelegenheid had gehad die fouten kenbaar te maken 
voordat het concept-rapport naar de raad van toezicht en naderhand naar de gemeente was 
gestuurd. 

 
3.15.53 Zij heeft onder meer de volgende fouten aan onderzoekers genoemd. 

Volgens mevrouw Ruf staat ten onrechte onder vraag 2 van het rapport dat zij jaarlijks een 
overzicht van nevenfuncties aan de heer Ribbink verschafte; zij deed dit periodiek en meestal 
wanneer er wijzigingen in de lijst met nevenfuncties kwamen. 

Ten onrechte wordt vermeld dat op de door haar overgelegde lijst geen inkomsten van Ringier 
staan, omdat op die lijst in het geheel geen inkomsten uit nevenfuncties staan; alleen cijfers 
uit de jaarrekening van currentmatters zijn vermeld. Dit betreft inkomsten uit meerdere 
nevenfuncties. Van Ringier AG had zij geen andere inkomsten dan de bonus, die zij kreeg 
voor prestaties uit het verleden, terwijl haar functie bij JRP Ringier Publishing onbezoldigd 
was. 

Niet haar Nederlandse accountant, maar haar Zwitserse advocaten en fiscalisten hebben haar 
aangeraden de aandelen van haar GmbH in haar BV te storten. 

Ten onrechte wordt volgens mevrouw Ruf de indruk gewekt dat zij eerst op 14 oktober 2017 
heeft gesproken over de bonus van Ringier, Zij wijst erop dat die bonus al kenbaar was uit de 
email van de heer Ribbink van 10 oktober 2017 en haar toelichting daarop van 11 oktober 
2017. 

Het bedrag is niet op haar "gewone" bankrekening gestort, maar op de rekening van 
currentmatters GmbH en was daarom ook bekend bij de belastingautoriteiten. 

Zij heeft, aldus nog steeds mevrouw Ruf, ook niet aan de heer Grapperhaus en mevrouw De 
Cock Buning verklaard dat de heer Ribbink wist van het miljoen Zwitserse francs (in het 
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rapport staat ten onrechte Euro), maar wel dat zij hem over de bonus heeft verteld, zonder het 
bedrag te noemen, anders dan dat het om een "huge amount" ging. 

Met betrekking tot vraag 6 heeft mevrouw Ruf verklaard dat zij altijd alle activiteiten die in of 
met de BV hebben plaatsgevonden heeft gemeld. Dit betrof altijd door de heer Ribbink 
goedgekeurde nevenfuncties. 

Over het gestelde onder vraag 7 heeft mevrouw Ruf verklaard dat zij niet heeft gezegd dat 
haar werkzaamheden voor Ringier in beginsel in concurrentie staan met die van het Museum. 

Mevrouw Ruf verklaart dat de heer Ribbink ten onrechte aan de heer Grapperhaus en 
mevrouw De Cock Buning heeft meegedeeld dat zij met Ringier AG is gestopt nadat de raad 
van toezicht haar dat enkele malen had gevraagd. Zij heeft dat, aldus mevrouw Ruf, eigener 
beweging gedaan. 

Evenmin zijn er met haar afspraken gemaakt over de afdracht van neveninkomsten. 

Tenslotte heeft mevrouw Ruf opgemerkt dat in de laatste alinea van de tweede versie van het 
concept-rapport de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning Ringier AG en JRP 
Ringier Publishing met elkaar verwarren. Haar opmerking "no income, no winst from company, 
no remuneration anyway" slaat op JRP Ringier Publishing. 
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HOOFDSTUK IV BELANGENVERSTRENGELING 
 
4.1.1 Belangenverstrengeling is de verstrengeling van belangen bij iemand die meer dan één 

functie bekleedt. Het woord belangenverstrengeling heeft een negatieve klank. Toch is 
belangenverstrengeling niet per definitie onaanvaardbaar en afkeurenswaardig; 
belangenverstrengeling kan ongewenst en verboden zijn maar ook nuttig en vruchtbaar en 
zelfs nastrevenswaardig. Het hangt sterk af van de omstandigheden van het geval en het type 
organisatie en de strategie die die organisatie wil en kan voeren. 

4.1.2 Belangenverstrengeling is niet hetzelfde als (potentiële) belangentegenstelling. 
Belangenverstrengeling kan gepaard gaan met (potentiële) belangentegenstellingen en dan 
ontstaat een situatie waar bijzondere regels gelden.  

4.1.3 Onderzoekers geven hieronder een overzicht van de regels die dan gelden, te beginnen met 
de regels van de Nederlandse wet. 

4.1.4 Directeuren en leden van de raad van toezicht van een stichting zijn gehouden hun taak 
"behoorlijk" uit te oefenen. De wet62 bepaalt dit nu alleen nog maar uitdrukkelijk voor 
directeuren, maar men mag wel aannemen dat hetzelfde geldt voor leden van raden van 
toezicht. De wet bevat op dit moment geen specifieke bepalingen voor raden van toezicht van 
stichtingen. Daarin zal verandering komen zodra de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen63 
in werking is getreden. Dan zal de wet uitdrukkelijk bepalen dat directeuren én leden van 
raden van toezicht van stichtingen hun taak naar behoren moeten vervullen. 

4.1.5 Zodra het hiervoor bedoelde wetsontwerp in de huidige versie kracht van wet heeft gekregen64 
zullen er uitdrukkelijke wettelijke bepalingen gaan gelden voor de omgang met (potentieel) 
strijdige belangen. Deze wettelijke bepalingen zullen voorrang hebben boven de bepalingen 
van de codes en de statuten, voor zover er van strijdigheid sprake zou zijn. 

4.1.6 Samengevat komen de nieuwe wettelijke bepalingen over de omgang met (potentieel) strijdige 
belangen op het volgende neer. 

Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming in de directie indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de 
stichting of de met haar verbonden organisatie. Indien de directie daardoor geen besluit kan 
nemen neemt de raad van toezicht het desbetreffende besluit.  

Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming in 
de raad van toezicht indien hij daarbij direct of indirect een persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is aan het belang van de stichting of de met haar verbonden organisatie. Indien 
de raad van toezicht daardoor geen besluit kan nemen blijft de raad wel bevoegd het 

                                                        
62 Art. 2:9 Burgerlijk Wetboek. 
63 Ontwerp van wet ingediend op 16 juni 2016, Hand II 2015-2016,34.491. 
64 Onzeker is of en wanneer het wetsontwerp kracht van wet krijgt. Het is niet zonder kritiek gebleven uit de 
juridische wereld. Vgl. voor een overzicht H.J. de Kluiver, Kroniek van het Ondernemingsrecht, Nederlands 
Juristenblad 2017, blz. 1064-1068. Dat neemt niet weg dat instellingen met een aard en omvang als die van 
het Museum er niet onverstandig aan doen om te veronderstellen dat de regels van het wetsontwerp over de 
omgang met tegenstrijdige belangen grosso modo een reflectie zijn van wat verstaan wordt onder behoorlijk 
bestuur en toezicht.  
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desbetreffende besluit te nemen mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die 
aan het besluit ten grondslag liggen. 

Een directeur of lid van de raad van toezicht die een dergelijk tegenstrijdig belang heeft 
verschaft volledige openheid van zaken aan zijn collega’s. 

Of er sprake is van een tegenstrijdig belang moet aan de hand van alle omstandigheden 
worden bepaald. De enkele omstandigheid dat de betrokkene een eigen belang heeft bij het 
besluit behoeft nog niet te leiden tot de kwalificatie tegenstrijdig belang. Van een tegenstrijdig 
belang is geen sprake indien de belangen van de betrokkene en de stichting parallel lopen. 

4.1.7 Betoogd zou kunnen worden dat wat in de nieuwe wet expliciet wordt gemaakt nu al 
grotendeels geldend recht is en dat deze ongeschreven regels voortvloeien uit de eis dat 
directeuren en leden van de raad van toezicht hun taak naar behoren moeten uitoefenen en in 
het belang van de stichting. Ook in de rechtspraak wordt dit aangenomen. Met name in de 
rechtspraak van de Ondernemingskamer zijn vuistregels uitgekristalliseerd hoe met 
tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan. Dit is al duidelijk geworden in de jaren 80 
van de vorige eeuw.65 Toen reeds zijn als belangrijke uitgangspunten geformuleerd dat te 
onderscheiden tegenstrijdige belangen op zorgvuldige wijze gescheiden worden gehouden, 
dat het betrachten van een zo groot mogelijke openheid daarvoor een waarborg is en dat 
inschakeling van deskundige derden gewenst en onder omstandigheden geboden kan zijn om 
te voorkomen dat onzuivere beslissingen worden genomen.  

De vermelde grondtonen zijn ook nadien in de rechtspraak van de Ondernemingskamer 
blijven doorklinken. Daarbij zij bedacht dat de rechtspraak van de Ondernemingskamer ook 
direct van toepassing kan zijn op stichtingen die een onderneming (i.e. een als zelfstandige 
eenheid optredende organisatie waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht) 
in stand houden waarvoor krachtens de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld. 
Dat is het geval voor het Stedelijk Museum. De handelwijze van stichtingen wordt dan ook 
regelmatig door de Ondernemingskamer getoetst. Ook in recente uitspraken heeft de 
Ondernemingskamer bevestigd dat de eisen die worden gesteld aan het omgaan met 
tegenstrijdig belang verder gaan dan slechts het vermijden van een persoonlijk tegenstrijdig 
belang, maar ook ziet op waarborging van bredere principes zoals hiervoor geschetst. Zo 
oordeelt de Ondernemingskamer dat, ook als geen sprake is van een persoonlijk tegenstrijdig 
belang, normen die ten grondslag liggen aan het enquêterecht, kunnen meebrengen dat 
bestuurders en/of commissarissen niet aan de besluitvorming zouden moeten deelnemen. 

4.1.8 Wat voegen de voorschriften ter uitvoering van principe 8 van de Governance Code Cultuur 
("Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De raad 
van toezicht ziet hierop toe") nog toe aan wat de nieuwe wet expliciteert en 
hoogstwaarschijnlijk nu al voortvloeit uit het ongeschreven recht? 

4.1.9 In elk geval dit: 

- besluiten van de directie waarbij tegenstrijdige belangen kunnen spelen behoeven de 
goedkeuring van de raad van toezicht; 

                                                        
65 Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 26 mei 1983, NJ 1984, 481. 
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- de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is nodig voor het aanvaarden 
van nevenfuncties door een directeur of een lid van de raad van toezicht, indien die 
nevenfunctie gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren; 

- het reglement van de raad van toezicht moet regels bevatten over het omgaan met 
tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht en van de directie;  

- als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit 
direct aan de voorzitter van de raad van toezicht en hij geeft daarbij alle relevante 
informatie; 

- buiten zijn aanwezigheid neemt de raad van toezicht hierover dan een standpunt in; of 
daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de raad van 
toezicht; wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is de raad van toezicht hier naar 
buiten toe open over; 

- goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met 
toelichting, in het jaarverslag te staan; 

- een lid van de raad van toezicht of van de directie treedt niet in concurrentie met de 
stichting, neemt geen schenkingen aan van de stichting en bedingt deze niet voor 
zichzelf of zijn naasten. 

4.1.10 De Ethische Code voor Musea (de ICOM Code) bevat in paragraaf 8 ook regels voor 
museummedewerkers die betrekking hebben op belangenconflicten. De laatste bepaling van 
deze paragraaf scherpt aan dat in geval van andere belangenconflicten (i.e. andere dan die in 
de eerdere artikelen aan de orde kwamen) de belangen van het museum prevaleren. 

Aan de tekst van deze code is een voetnoot toegevoegd waarvan de tekst luidt:  

"Ieder belangenconflict dient vermeden te worden. Speciale voorzorg is vereist indien 
de bruikleengever van een voorwerp of collectie sponsor is van de tentoonstelling of 
deel uitmaakt van het bestuur, de raad van toezicht of van het museale beroepsveld 
van dat museum. Er dient voor gewaakt te worden dat naar buiten toe zelfs niet de 
schijn ontstaat van een onbetamelijke belangenverstrengeling". 

De voetnoot komt alleen voor in de Nederlandse versie van de ICOM Code. De authentieke 
Engelse en Franse versies kennen de voetnoot niet. Waarom de situatie van Nederlandse 
musea zodanig verschilt van die van buitenlandse musea dat een extra, strengere regel zoals 
in de voetnoot opgenomen voor Nederlandse musea gerechtvaardigd zou zijn, is niet 
aanstonds duidelijk. Niet ondenkbaar is dat de auteurs van de voetnoot geïnspireerd zijn door 
principe III van de in 2003 gepubliceerde Code Tabaksblat dat bepaalde dat iedere vorm en 
schijn van belangenverstrengeling tussen bestuurders en de beursvennootschap moet worden 
vermeden. Aandacht verdient dat in art. 2.7 van de Code Corporate Governance 2016 alleen 
nog wordt gesproken van het vermijden van iedere vorm van belangenverstrengeling; de 
woorden: "en schijn van" zijn geschrapt. De normerende waarde van het vermijden van de 
schijn van belangentegenstelling is lastig vast te stellen. Het zal niet de bedoeling zijn dat de 
schijn van een geoorloofde belangenverstrengeling ook vermeden zou moeten worden. En 
schijn kan bedriegen. Het zal ook niet de bedoeling zijn dat de bewijslast van eventueel 
onbehoorlijk gedrag wordt verlaagd noch dat het risico dat kwaadwillenden nepnieuws 
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verspreiden wordt vergroot. Uit een uitspraak66 van de Ethische Codecommissie van de 
Nederlandse Museumvereniging valt af te leiden dat er van schijn van belangentegenstelling 
sprake kan zijn als bij een transactie tussen museum en directeur de wederzijdse 
verplichtingen niet helder zijn vastgelegd. 

Onderzoekers gaan er van uit dat een redelijke uitleg van hetgeen in de voetnoot is bepaald 
meebrengt dat in elk geval waarbij een potentieel tegenstrijdig belang speelt de wederzijdse 
rechten en verplichtingen duidelijk worden vastgelegd, dat de betrokkenen bij hun afweging 
meewegen hoe objectieve buitenstaanders de situatie zouden kunnen beoordelen en ook dat 
een zekere terughoudendheid wordt betracht bij het goedkeuren van transacties of situaties 
waar potentieel tegenstrijdige belangen aan de orde zijn. 

4.1.11 De voorgaande bepalingen van de wet en de codes zien vooral op de omgang met incidentele 
belangentegenstellingen. Mocht er sprake zijn van permanente of structurele 
belangenconflicten dan kan dat de benoembaarheid van de betrokkene raken of de vraag aan 
de orde brengen of voortzetting van zijn lidmaatschap van de directie respectievelijk de raad 
van toezicht onmogelijk of in elk geval onwenselijk is. 

4.1.12 De Governance Code Cultuur noemt in het kader van principe 8 als eerste praktijkregel dat 
ieder lid van de raad van toezicht onafhankelijk en kritisch moet kunnen bijdragen aan de 
besluitvorming. Het is duidelijk dat behoud van “ onafhankelijkheid” mede een rol speelt bij de 
vraag of een transactie of serie van transacties tussen het museum en een lid van de directie 
of raad van toezicht en of een bepaalde nevenfunctie aanvaardbaar is of niet. 

4.1.13 Hoe moeten de organen van een museum in een concreet geval van een voorgestelde 
handeling – bijvoorbeeld een aankoop, een schenking of een bruikleen – met een lid van de 
directie of de raad van toezicht tot een zuiver besluit komen dat niet in strijd is met de wet, de 
statuten, hun reglementen en de toepasselijke codes, voorzover die laatste niet in de 
governance-documenten van het museum zijn geïncorporeerd? En vooral ook: hoe moeten zij 
voorkomen dat zij verzeild raken in onbetamelijke belangenverstrengeling? 

4.1.14 Uit de vraagstelling blijkt al dat niet iedere handeling tussen een museum en een lid van de 
directie of van de raad van toezicht verboden of ongewenst is. Uit de vraagstelling blijkt ook 
dat niet iedere vorm van belangenverstrengeling per definitie onbetamelijk is. 

4.1.15 Het gaat dan om vier eisen: 

- ten eerste: volledige opening van zaken over de aard van de transactie en de daarmee 
gemoeide belangen aan de besluitvormende organen van het museum; 

- ten tweede: zuivere besluitvorming door de organen van het museum: 
- ten derde: het primaat van museale waarden: 
- ten vierde: openbaarheid. 

 
Een voorgenomen transactie kan door een museum slechts worden aangegaan en een 
museum zal de toets der kritiek alleen kunnen doorstaan, indien aan deze vier eisen is 
voldaan. 

 

                                                        
66 Advies inzake Wereldmuseum van de Ethische Codecommissie voor Musea d.d. 15 september 2015, 
overweging 26. 
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4.1.16 Interne transparantie is een basisvoorwaarde voor zuivere besluitvorming: transparantie over 
de aard van de transactie, over de gevolgen daarvan voor partijen, over de condities, over de 
mogelijke afwegingen en verder alle andere informatie die in het concrete geval noodzakelijk 
is om tot een behoorlijk besluit te komen dat in redelijkheid genomen kan worden. Daarbij is 
voor een museum dat in belangrijke mate door publiek geld wordt gefinancierd en sterk in de 
publieke aandacht staat ook een inschatting van de gevolgen in de publieke opinie van 
belang. Juist ook vanwege de eventuele publieke verantwoording is het belangrijk dat de 
informatie schriftelijk wordt vastgelegd. 

4.1.17 Een besluit of er sprake is van een tegengesteld belang en/of van een transactie waarbij een 
tegengesteld belang speelt, kan alleen zuiver tot stand komen als het wordt genomen door 
personen die zelf - direct of indirect - geen enkel belang hebben bij de uitkomst van het besluit 
en dus alleen het belang van het museum in hun overwegingen een rol laten spelen. Bij die 
zuiverheid past ook dat de beraadslagingen die leiden tot het besluit niet worden bijgewoond 
door personen die - direct of indirect - een ander belang kunnen hebben bij de uitkomst van 
het besluit dan het belang van het museum. Dat verhindert niet dat in een eerder stadium de 
betrokkene met een eventueel ander belang zijn of haar visie geeft, zodat die wel in de 
afwegingen kan worden betrokken. 

4.1.18 Naast deze procedurele waarborg geldt het primaat van de museale waarden. Dit vergt dat 
een positief besluit slechts mogelijk is indien de handeling duidelijk in het belang van het 
museum is en past binnen het door het museum uitgestippelde museale beleid. De handeling 
mag niet ten doel hebben de wederpartij te bevoordelen, maar indien de belangen van het 
museum duidelijk gediend zijn met de handeling wordt die handeling niet onaanvaardbaar 
indien de wederpartij daarbij ook voordeel heeft, mits dit niet afdoet aan de museale waarden.  

Of een bepaalde handeling duidelijk in het belang van het museum is en past binnen het door 
het museum uitgestippelde museale beleid zal in de eerste plaats beoordeeld moeten worden 
door de directie, maar een raad van toezicht heeft daarbij tot taak om de zuiverheid van de 
besluitvorming te bewaken en te toetsen of de directie de juiste overwegingen in haar besluit 
heeft meegenomen. Bij die toetsing is van bijzonder belang of de directie zelf het initiatief tot 
het aangaan van die transactie heeft genomen of niet. Ook moet artikel 1.10 van de Ethische 
Code van de Nederlandse Museumvereniging in acht worden genomen dat bepaalt dat musea 
controle over inhoud en integriteit van hun programma's, tentoonstellingen en activiteiten 
moeten behouden en dat activiteiten gericht op het verwerven van inkomsten de 
kwaliteitsnormen van de instelling of haar publiek niet in gevaar mogen brengen. 

 
4.1.19 Een kenmerk van een wederkerige overeenkomst, zoals een arbeidsovereenkomst, een 

koopovereenkomst of een bruikleenovereenkomst, is dat beide partijen daarbij hun eigen 
belang in het oog houden en mogen houden. Onderzoekers zijn daarom verbaasd dat in 
sommige kringen argwanend wordt gekeken naar het eventuele voordeel dat bruikleengevers 
beweerdelijk zouden genieten bij een bruikleen van hun kunstwerk aan een museum zoals het 
Stedelijk. Bij andere wederkerige overeenkomsten lijkt dat niet een aspect waaraan aandacht 
wordt besteed. De vermeerdering van de eigenwaarde - letterlijk en figuurlijk - die de 
medewerkers van het Museum door hun werkzaamheden voor het Museum ondergaan wordt 
toegejuicht.  Bij aankopen spreekt het vanzelf dat de koper gaat voor vergoeding van een prijs 
die hij aanvaardbaar vindt. Een jonge kunstenaar wiens werk in de collectie wordt opgenomen 
wint prestige en erkenning en zijn andere en toekomstige werk zal waarschijnlijk in waarde 
stijgen. Het zijn allemaal transacties waarvan men mag aannemen dat deze tot stand komen 
na een zuivere besluitvorming door het Museum waarbij het belang van het Museum voorrang 
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krijgt. Dat de wederpartij ook voordeel heeft staat niet aan de transactie in de weg. 
Onderzoekers zien niet in waarom dat bij bruiklenen anders zou zijn, nog daargelaten dat de 
beweerde waardevermeerdering moeilijk meetbaar en vooral speculatief zal zijn. Natuurlijk 
mag het Museum zich niet laten gebruiken of misbruiken voor commercieel gewin van derden. 
De zuivere besluitvorming en het primaat van de museale waarden behoren daar tegen te 
waken. Wie bang is voor snelle verkopen door een bruiklener kan overwegen in de 
bruikleenovereenkomst een beding op te nemen dat verkoop binnen een bepaalde periode na 
het begin van de bruikleen uitsluit of onderwerpt aan goedkeuring van het Museum. Overigens 
is aan onderzoekers niet gebleken dat enig lid van de raad van toezicht met zijn transacties 
met het Museum een oneigenlijk voordeel heeft behaald. 

4.1.20 Openbaarmaking van transacties waarbij tegenstrijdige belangen een rol spelen is 
tegenwoordig een algemeen aanvaarde eis voor openbare instellingen. Het aloude gezegde 
"sunshine is the best disinfectant" geldt nog steeds. Bij het besluiten over transacties met 
tegengestelde belangen zullen de besluitende organen zich ook bewust moeten zijn wat het 
effect kan zijn van hun beslissing zodra deze openbaar wordt gemaakt. Dat kan een heilzame 
werking in het proces van besluitvorming hebben. Overigens merken onderzoekers reeds hier 
op dat niet gebleken is dat leden van de raad van toezicht van het Museum een oneigenlijk 
voordeel hebben gehaald met bruiklenen aan het Museum.  

4.1.21 Indien, zoals in het geval van het Museum in de afgelopen jaren, veelvuldig (potentiële) 
tegenstrijdige belangen aan de orde kunnen komen, kan het overweging verdienen om een 
vaste commissie uit de raad van toezicht aan te wijzen die aan de volle raad adviseert over 
dergelijke kwesties. Van de leden van die commissie zou dan bij voorbaat wel vast moeten 
staan dat zij zelf, direct of indirect, niet betrokken zijn en zullen worden bij transacties waar 
potentieel tegenstrijdige belangen spelen. Ook kan het in de toekomst overweging verdienen 
een voorzitter van de raad van toezicht te zoeken die zelf, direct noch indirect, betrokken is of 
zal worden bij transacties waar potentieel tegenstrijdige belangen spelen. Dergelijke 
maatregelen kunnen ook de perceptie van zuivere besluitvorming bevorderen. 

4.1.22 Verder zal het in het kader van zuivere besluitvorming telkens nodig zijn te abstraheren van 
het feit dat een transactie overwogen wordt met een lid van de raad van toezicht. Men moet 
de vraag stellen: zouden wij dit ook doen met iemand die niet lid is van de raad van toezicht of 
de directie? 

4.1.23 Tenslotte zal overwogen moeten worden of in de omstandigheden van het geval een externe 
deskundige ingeschakeld moet worden. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien een 
transactie wordt overwogen met een directeur. 

4.1.24 Voldeden de governance documenten van de stichting aan deze voorschriften?  

4.1.25 De stichting heeft ervoor gekozen de voorschriften van principe 8 van de Governance Code 
Cultuur deels te verankeren in de statuten, deels in het reglement van de directie (artikel 7 lid 
2) en deels in het reglement van de raad van toezicht (artikel 2 lid 2 en lid 3). Daargelaten dat 
de statutenwijziging nog niet van kracht is geworden (zie paragraaf 3.2.9 (a)) zijn sommige 
bepalingen van principe 8 kennelijk vergeten. Zo zijn art. 8.2 en art. 8.6 (voor zover het betreft 
directeuren) niet in de governance documenten terug te vinden. Artikel 2 lid 2 van het 
reglement van de raad van toezicht bepaalt dat: "Elke vorm en schijn van 
belangenverstrengeling tussen de stichting en de leden van de raad van toezicht wordt 



                                                                                                                           

Page 89 of 127 
 

vermeden". Een soortgelijke bepaling ontbreekt voor de leden van de directie in het reglement 
van de directie en elders in de governance documenten. 

4.1.26 In een bijlage bij de jaarverslagen over 2015 en 2016 wordt per principe en per praktijkregel 
aangegeven hoe het Museum deze naleeft en daaruit krijgt de lezer de indruk dat alle regels 
van principe 8 - op een enkele uitzondering na - worden nageleefd. De zin in de bijlage bij het 
jaarverslag 2016 dat een lid van de raad van toezicht of het bestuur niet deelneemt aan 
discussie en besluitvorming waarin hij een tegenstrijdig belang heeft is in zoverre feitelijk niet 
juist dat leden van de directie en de raad van toezicht blijkens de notulen van de 
vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig waren en bleven bij vergaderingen waarin 
werd gesproken en besloten over (potentieel) tegenstrijdige belangen waarover zij zelf in de 
vergadering mededeling doen. 

4.1.27 Hebben de directeuren en leden van de raad van toezicht zich sinds het besluit tot 
statutenwijziging de facto geconformeerd aan de bepalingen van de nieuwe statuten alsof 
deze onmiddellijk in werking waren getreden? Onderzoekers hebben vastgesteld dat in 
vergaderingen van de raad van toezicht (in aanwezigheid van de directie) mededelingen over 
(potentiële) belangenverstrengelingen werden gedaan en besproken en vervolgens de 
desbetreffende handeling werd goedgekeurd in aanwezigheid van de persoon die (potentieel) 
mogelijk een tegengesteld belang had. Hiermee is niet gehandeld conform het voorschrift van 
art. 8.6 en van art. 8.7 van de Governance Code Cultuur. Onderzoekers hebben geen 
toelichting in de notulen of in een ander document aangetroffen waarin informatie wordt 
verschaft over de betreffende handeling zodat zij niet hebben kunnen vaststellen of de 
betrokkene "alle relevante informatie" heeft verschaft, zoals art. 8.6 vereist. Het jaarverslag 
over 2015 en over 2016 vermeldt geen enkel besluit waarbij sprake is van tegenstrijdige 
belangen, terwijl art. 8.8 van de Governance Code Cultuur dat wel eist en zelfs met 
toelichting. Onderzoekers zijn van mening dat in elk geval langdurige bruiklenen en 
gecombineerde aankopen/schenkingen aspecten van tegenstrijdige belangen kunnen 
behelzen en in de verslagperiode zijn er diverse overeenkomsten van langdurige bruikleen en 
gecombineerde aankopen/schenkingen met een lid van de raad van toezicht gesloten. Uit de 
notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht blijkt niet onomstotelijk dat 
mededelingen van (potentiële) tegenstrijdige belangen steeds vooraf werden gedaan, zoals 
art. 8.2 vereist. Veeleer kan men uit de formulering afleiden dat van veel kwesties eerst 
achteraf mededeling werd gedaan, waarna de raad het handelen sanctioneerde. Voor de 
goede orde zij vermeld, dat van enig nadeel voor het Museum aan onderzoekers niet is 
gebleken. Integendeel.  

4.1.28 Blijkens de jaarverslagen over 2013, 2014, 2015 en 2016 waren destijds drie leden van de 
raad van toezicht principale c.q. hoofdbegunstigers van het Museum. In de overzichten van 
aankopen, schenkingen en inkomende bruiklenen bij de jaarverslagen komen geen transacties 
voor die de naam van een lid van de raad van toezicht vermelden. Uit de notulen van de 
vergaderingen van de raad van toezicht blijken dergelijke transacties meermalen te hebben 
plaatsgevonden. Onderzoekers merken hierbij op dat niet gebleken is dat leden van de raad 
van toezicht enig oneigenlijk voordeel hebben behaald met deze transacties.  

4.1.29 Hoe werden de voorschriften toe gepast ten aanzien van nevenfuncties van leden van de raad 
van toezicht en van de directie? 

4.1.30 De notulen van de raad van toezicht vermelden slechts sporadisch nieuwe nevenfuncties van 
leden van de raad van toezicht. Uit de informatie die in de notulen staat vermeld blijkt niet van 
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enig tegenstrijdig belang zodat begrijpelijk is dat de raad daar verder geen aandacht aan heeft 
besteed. 

4.1.31 Voor de wijze van handelen van de raad van toezicht en zijn voorzitter ten aanzien van 
nieuwe nevenfuncties van mevrouw Ruf verwijzen onderzoekers naar paragraaf 5.4.8, 
behoudens het volgende.  

4.1.32 De nevenfuncties van mevrouw Ruf zoals opgenomen op de lijsten bij de jaarverslagen over 
2014, 2015 en 2016 waren in elk geval gezien door de leden van de raad van toezicht en 
onderzoekers is niet gebleken dat enig lid van de raad van toezicht daarover een vraag heeft 
gesteld bij het verlenen van instemming met die lijsten. De nevenfuncties die in haar cv 
vermeld waren zijn uitdrukkelijk door de raad van toezicht goedgekeurd, waaronder de 
nevenfuncties bij LUMA en Ringier. Haar nevenfuncties die vermeld waren op de lijst van 
nevenfuncties die aan de orde was in de vergaderingen van de raad begin 2016 (zie paragraaf 
3.5.18) zijn uitdrukkelijk onderwerp van beraadslaging geweest in die vergaderingen, maar 
onderzoekers is niet gebleken van kritische vragen of opmerkingen in die vergaderingen over 
mogelijke tegenstrijdige belangen. 

4.1.33 De heer Ribbink had uitdrukkelijk gestipuleerd dat nevenfuncties van mevrouw Ruf niet in 
strijd met het belang van het Museum mochten zijn (zie paragraaf 3.5.6). Uit de mailwisseling 
tussen hem en mevrouw Ruf blijkt dat hij soms om bevestiging vroeg en soms ook zijn 
beslissing tot goedkeuring opschortte totdat hij nadere informatie had ontvangen. Dit geldt met 
name ook voor de functies bij Goldman Sachs en La Caixa. Ten aanzien van de nevenfunctie 
van mevrouw Ruf als expert bij Ringier AG had mevrouw Ruf met Willem de Rooij een notitie 
voor de raad opgesteld waarin uitdrukkelijk werd gegarandeerd dat de belangen van het 
Museum "paramount" zouden zijn. Gegeven zijn achtergrond was de heer De Rooij goed in 
staat dat te beoordelen. 

Mevrouw Ruf heeft aan onderzoekers verklaard dat zij na 1 november 2014 niet betrokken is 
geweest bij enige aankoop voor de collectie van Ringier. Ten aanzien van haar functies bij 
Goldman Sachs en La Caixa heeft zij aan onderzoekers eveneens verklaard dat zij zich niet 
bemoeid heeft met concrete aankopen van kunstwerken waarvoor het Museum wellicht ook 
belangstelling zou hebben gehad. Bij het verlenen van goedkeuring voor nevenfuncties - 
voorzover daar al een tegengesteld belang in school - heeft de heer Ribbink naar mevrouw 
Ruf toe een procedure gevolgd die op zichzelf zuivere besluitvorming waarborgde, maar bij 
het ontbreken van een expliciet mandaat had hij de volle raad van toezicht beter moeten 
informeren dan is gebeurd.  

4.1.34 Voor de meeste nevenfuncties van mevrouw Ruf gold dat de daarmee gemoeide belangen 
niet strijdig waren met het belang van het Museum en vermoedelijk zelfs het belang van het 
Museum dienden. Mooie voorbeelden van vruchtbare belangenverstrengeling. Vastgesteld 
kan worden dat de aard van een aantal van de nevenfuncties zo zeer verknocht is aan de 
werkzaamheden van een artistiek directeur dat deze in feite onderdeel van het normale werk 
van een directeur zijn. Bovendien gaven veel nevenfuncties gelegenheid voor informeel 
contact en een informele uitwisseling van gedachten, ideeën en relevante informatie met 
collega's. 
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HOOFDSTUK V BEVINDINGEN 

1. Vooraf 

Onderzoekers menen er goed aan te doen om het volgende vooraf te zeggen: 

5.1.1 Bij het onderzoek is geen grond gevonden die reden zou kunnen vormen om te twijfelen aan 
de integriteit van de betrokkenen. De overtredingen die onderzoekers hebben geconstateerd 
geven naar hun oordeel geen aanleiding om aan de betrokkenen ernstige verwijten te maken. 
Onderzoekers zijn tot de overtuiging gekomen dat betrokkenen, ondanks de geconstateerde 
tekortkomingen te goeder trouw dachten in het belang van het Museum te handelen.  

5.1.2 Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat regels van behoorlijke besluitvorming over 
tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht en mevrouw Ruf, en de 
transparantie daarover, niet volledig zijn nageleefd maar het onderzoek heeft niet aan het licht 
gebracht dat het Museum enkel daardoor schade heeft geleden. 

5.1.3 Bij het onderzoek is gebleken dat sommige leden van de raad van toezicht alsook de heer 
Ringier in de onderzoeksperiode bijzonder genereus voor het Museum zijn geweest. Dat zij 
zelf bij transacties met het Museum voordeel hebben genoten, is niet gebleken. De waarde 
van hedendaagse kunst en de waardevermeerdering ervan is op termijn slecht voorspelbaar. 
Zou er al sprake kunnen zijn van een mogelijke waardevermeerdering van een tot de collectie 
van één van de leden van de raad van toezicht behorende kunstvoorwerp, dan kan gelet op 
de kunstvoorwerpen en de bedragen die de betreffende leden in de loop van de tijd aan het 
Museum hebben geschonken per saldo van enig financieel voordeel geen sprake zijn.  

2. De naleving van de Governance Code Cultuur 

5.2.1 Het Museum verklaart in het jaarverslag 2016 dat de Principes en Regels van de Governance 
Code Cultuur zijn verankerd in de dagelijkse praktijk van het Museum. In een bijlage bij het 
jaar verslag wordt per Principe en per Regel van de Code aangegeven hoe dat is gebeurd. 
Noch uit dat jaarverslag noch uit de bijlage daarbij blijkt van uitdrukkelijk toegelichte 
afwijkingen van de Principes en de Regels van de Code. 

5.2.2 Onderzoekers hebben bij bestudering van de governance documenten (d.w.z. de geldende 
statuten, de reglementen van de raad van toezicht en de directie met bijlagen, het 
toetsingskader67 en de Position Paper), het jaarverslag 2016 en de bijlagen daarbij en de 
notulen van de raad van toezicht het volgende geconstateerd ten aanzien van afwijkingen van 
de Code door de raad van toezicht en/of de directie. 

5.2.3 Regel 2.6 van de Code verplicht om tenminste eens in de vier jaar de vraag te bespreken of 
een ander besturingsmodel dan het door de gemeente bij de oprichting meegegeven raad van 
toezicht- model meer voor de hand ligt. Onderzoekers hebben geen aanwijzing gevonden dat 
dit in de bijna vier jaar van de verslagperiode is gebeurd. Overigens zijn onderzoekers van 
mening dat er bij het Museum geen reden is om dit model ter discussie te stellen, tenzij er een 

                                                        
67 In het toetsingskader gaat het Museum nog uit van het principe "pas toe of leg uit", terwijl de thans 
geldende Governance Code Cultuur uitgaat van het principe "pas toe en leg uit". Onderzoekers 
veronderstellen dat in het toetsingskader sprake is van een vergissing.  
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concrete aanleiding is om dat te doen en van een dergelijke aanleiding is onderzoekers niet 
gebleken.  

5.2.4 Volgens Regel 3.5 en Regel 3.12 moet het directiereglement door de directie zelf onder 
goedkeuring van de raad van toezicht worden vastgesteld. Zoals ook aangegeven in de 
bijlage bij het jaarverslag 2016 (maar zonder toelichting) wordt het directiereglement van het 
Museum vastgesteld door de raad van toezicht. De discrepantie is naar de mening van de 
onderzoekers niet van belang. De discrepantie zou zijn gecorrigeerd indien de 
statutenwijziging van februari 2015 in werking zou zijn getreden.  

5.2.5 Regel 2.4 bepaalt dat het Museum er voor moet zorgen dat zijn statuten en reglementen in 
overeenstemming zijn met de Code. De wijziging waartoe de raad van toezicht in 2015 besloot 
beoogde dat te bereiken. Door de nog niet opgeloste discussie met de gemeente over de 
bevoegdheid om leden van de raad van toezicht te benoemen is deze statutenwijziging nog 
niet in werking getreden. Dit is de belangrijkste reden waarom de statuten (en de daarop 
afgestemde reglementen) nog niet voldoen aan de Code. De toelichting in de bijlage bij het 
jaarverslag 2016 geeft aan dat de statutenwijziging nog niet is geëffectueerd.  

5.2.6 Regel 4.3 vergt dat de duur van de arbeidscontracten van de directeuren in het jaarverslag 
wordt vermeld. Onderzoekers hebben deze informatie niet in het jaarverslag aangetroffen en 
het ontbreken wordt ook niet toegelicht. Wel wordt in de bijlage bij het jaarverslag 2016 
gezegd dat in het jaarverslag de duur van de arbeidscontracten wordt vermeld.  Die 
mededeling is onjuist. 

5.2.7 Regel 4.2.bepaalt dat de raad van toezicht de bezoldiging van individuele leden van de 
directie vaststelt. De statuten bepalen in aanvulling daarop dat de vaststelling van het salaris 
en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie door de raad 
van toezicht geschiedt.  Onderzoekers hebben geen uitdrukkelijk besluit van de raad van 
toezicht aangetroffen waaruit blijkt van de vaststelling van het salaris en de overige 
arbeidsvoorwaarden, waaronder de afspraken die de toenmalige voorzitter heeft gemaakt met 
mevrouw Ruf over haar nevenfuncties (zie paragraaf 3.5.6). Wel kan uit een mail van de 
secretaris van de raad aan de overige leden worden afgeleid dat de overige leden door de 
voorzitter zijn geïnformeerd over de inhoud van het arbeidscontract van mevrouw Ruf dat op 
31 maart 2014 met haar is gesloten. Onderzoekers hebben geen indicatie dat de overige 
leden op die informatie hebben gereageerd anders dan hun uitdrukkelijke instemming te 
betuigen met het in die mail opgenomen voorstel tot benoeming van mevrouw Ruf.  
Alle leden van de raad hebben ingestemd met het vaststellen van de jaarrekeningen waarin 
het salaris van mevrouw Ruf was verwerkt. Ook hebben de leden van de raad ingestemd met 
de lijsten van nevenfuncties, onder andere, van mevrouw Ruf, zoals die aan de raad werden 
voorgelegd. Onderzoekers hebben geen enkel bewijs gevonden dat de nadere afspraken die 
de toenmalige voorzitter met mevrouw Ruf maakte en die zijn verwoord in de in paragraaf 
3.5.6 geciteerde correspondentie ter kennis van de raad van toezicht zijn gebracht laat staan 
door de raad zijn vastgesteld, met uitzondering van hetgeen uit de notulen van de vergadering 
van de raad van 12 februari 2016 kan worden afgeleid (zie paragraaf 3.5.18). Onderzoekers 
moeten vaststellen dat er geen expliciet besluit door de voltallige raad is genomen, maar dat 
het salaris wel impliciet is vastgesteld door vaststelling van de jaarrekeningen voorzover de 
informatie over het salaris daarin was opgenomen en dat - voorzover er al sprake is van 
impliciete vaststelling van de overige arbeidsvoorwaarden - deze vaststelling onvolledig was. 
Als met "bezoldiging" in Regel 4.2 van de Code meer wordt bedoeld dan "salaris" is er sprake 
van een afwijking van de Code. 
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5.2.8 Regel 5.9 bepaalt dat de externe accountant door de raad van toezicht wordt benoemd. 
Onderzoekers hebben in de notulen van de raad van toezicht geen besluit tot (her)benoeming 
van de externe accountant aangetroffen. Zie ook paragraaf 5.2.13 hierna. 

5.2.9 Regel 6.2 bepaalt dat de raad van toezicht zo moet zijn samengesteld dat hij zijn werk naar 
behoren kan doen. Zonder te zeggen dat er sprake is van een afwijking van de Code 
gebruiken onderzoekers dit punt om een vraag te formuleren die bij hen is gerezen bij de 
samenstelling van de raad. Het is hun opgevallen dat in de raad niemand zitting heeft die uit 
eigen ervaring kan meepraten over de bedrijfsvoering van een complexe museale organisatie 
en de interactie die dat vergt met de Ondernemingsraad. Kennelijk is dat niet als een gemis 
door de betrokkenen in de raad van toezicht ervaren. 

5.2.10 Regel 7.5 schrijft onder meer voor dat de voorzitter van de raad van toezicht zorgt voor de 
juiste informatievoorziening aan de raad. In het hoofdstuk "Belangenverstrengeling en de raad 
van toezicht" komen onderzoekers terug op dit punt. Verder wijzen zij ook op hun constatering 
in paragraaf 5.2.7 hiervoor. 

5.2.11 Principe 8 behandelt het onderwerp belangenverstrengeling. Onderzoekers verwijzen naar 
paragraaf 3.12.1 e.v. en naar paragraaf 5.4.7 dat hun bevindingen bevat over dit onderwerp. 

5.2.12 De bestuursfuncties die leden van de directie en van de raad van toezicht hebben bekleed bij 
de Stichting Stedelijk Museum Fonds zijn niet vermeld in de lijst van nevenfuncties in de 
bijlagen bij de desbetreffende jaarverslagen van het Museum. Regel 8.10 van de Code vereist 
die vermelding wel. 

5.2.13 Regel 9.2 herhaalt (zie Regel 5.9) dat de raad van toezicht de externe accountant benoemt. 
Onderzoekers verwijzen naar hun constatering in paragraaf 5.2.8 hiervoor.  

5.2.14 Regel 9.3 bepaalt dat de externe accountant voor een maximale periode van vier jaar wordt 
benoemd. Volgens een mededeling in het jaarverslag zou de externe accountant in 2011 zijn 
benoemd voor een periode van vier jaar. Van een besluit tot herbenoeming in 2015 of 2016 is 
onderzoekers niet gebleken uit de notulen van de raad van toezicht zelf. Uit de notulen van de 
auditcommissie blijkt wel van een periodieke evaluatie van de externe accountant. Een 
grondige beoordeling moet volgens Regel 9.3 in de raad worden besproken. De notulen van 
de raad geven daarvan geen blijk.  

5.2.15 Regel 9.6 zegt dat de raad van toezicht de externe accountant kan bevragen over de 
getrouwheid van de jaarrekening. Uit de notulen van de vergaderingen van de raad van 
toezicht waarin de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekeningen 2014, 2015 
respectievelijk 2016 aan de orde zijn blijkt niet van de aanwezigheid van de externe 
accountant. Onduidelijk is daardoor of en zo ja hoe de raad van toezicht hem heeft kunnen 
bevragen over de getrouwheid van deze jaarrekeningen. 

5.2.16 Zoals blijkt uit de bevindingen in hoofdstuk IV en in dit hoofdstuk heeft de raad van toezicht 
niet steeds gehandeld in overeenstemming met de wijze waarop hij zijn werkwijze heeft 
vastgelegd en openbaar gemaakt in de bijlagen bij het jaarverslag. Principe 5 eist juist wel dat 
de raad van toezicht handelt naar wat hij heeft vastgelegd. 
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5.2.17 Uit het voorgaande en uit hoofdstuk IV blijkt het Museum in een aantal opzichten afwijkt van 
de Code en die afwijkingen niet signaleert en toelicht. In zoverre leeft het Museum de Code 
niet volledig na.  

5.2.18 De directie en de raad van toezicht hebben vanaf de publicatie van de nieuwe Governance 
Code Cultuur bijzonder veel tijd en aandacht besteed om zich te verdiepen in deze Code en 
om de governance van het museum te laten voldoen aan de Principes en Regels van de 
Code. Dit gebeurde in diverse formele vergaderingen en in een aparte sessie die geheel aan 
het onderwerp was gewijd. Het gebeurde bovendien met hulp van de secretaris van de raad 
en met behulp van een externe deskundige op het gebied van governance. Het gebeurde ook 
in periodieke evaluaties van de raad waar dezelfde deskundige bij betrokken was. 

5.2.19 Op papier ziet de governance van het Museum er welhaast voorbeeldig uit. Wanneer de 
governance onder het vergrootglas van een onderzoek als het onderhavige komt te liggen is 
de indruk van onderzoekers ook dat de governance van het Museum in opzet goed 
georganiseerd is. Wel blijken er hier en daar haarscheurtjes, die betrekkelijk eenvoudig zijn op 
te lossen door aanpassing van de reglementen en/of aanpassing van de website en een iets 
strakkere agendering van de betrokken onderwerpen. Op vier punten menen onderzoekers 
dat daadwerkelijk verbetering nodig en in elk geval wenselijk is. 

5.2.20 De naleving van het negende principe van de Code over verslaglegging verdient meer 
aandacht. De volle raad van toezicht behoort in aanwezigheid van de externe accountant, met 
een degelijke voorbereiding van de auditcommissie en in het bezit van de concept-
accountantsverklaring en het accountantsverslag de jaarstukken te bespreken en eerst daarna 
goed te keuren. De benoemingstermijnen en evaluatie van de externe accountant behoren 
uitdrukkelijk in de volle raad aan de orde te komen. Hier ontbrak het aan in de verslagperiode. 
Veel werd afgedaan door de auditcommissie, maar de Code vergt – naar de mening van 
onderzoekers terecht – een grotere betrokkenheid van de volle raad en met name ook van de 
leden die niet in de auditcommissie zitting hebben. Daarnaast is onderzoekers niet gebleken 
dat de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de directie overleg pleegde met de externe 
accountant; weliswaar is dit geen eis van de Code, maar het is inmiddels wel een goed 
gebruik bij organisaties zoals het Museum om een dergelijk overleg tenminste jaarlijks te 
organiseren. 

5.2.21 De raad van toezicht besteedde veel aandacht aan het beoordelen van en beslissen over 
mogelijke tegenstrijdige belangen bij aankopen, schenkingen, gecombineerde 
kopen/schenkingen en korte en langere inkomende bruiklenen, met name in verband met 
transacties met leden van de raad van toezicht. De raad had daarvoor een procedure 
ontwikkeld waardoor dit type transacties in iedere reguliere vergadering van de raad aan de 
orde kwamen en mondeling gemeld werd, waarna de raad tot een oordeel kwam over de 
aanvaardbaarheid daarvan. Hoewel onderzoekers niet twijfelen aan de goede bedoeling die 
aan deze procedure ten grondslag ligt en evenmin aan de redelijkheid van de positieve 
beoordeling van de voorliggende kwesties, heeft de raad met deze procedure niet volledig aan 
de eisen van de Code voldaan.  
De eis van de Code dat de raad buiten aanwezigheid van de betrokkene beraadslaagt en 
beslist over de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang en in het bevestigende geval 
of de transactie wordt goedgekeurd heeft de raad niet in acht genomen. In de notulen van de 
raad is tweemaal gewezen op deze eis, ook in het bijzijn van de hiervoor genoemde externe 
deskundige. Daarnaast is het zo niet noodzakelijk dan toch wenselijk dat de notulen of 
onderliggende stukken duidelijk aangeven op wiens initiatief de betrokken transactie wordt 
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geëntameerd, wat het oordeel van de directie is over de wenselijkheid van de transactie in het 
kader van de strategie van het Museum en het collectie- en tentoonstellingsbeleid, welke 
voor- en nadelen aan de transactie zijn verbonden en welke risico's, ook publicitaire, worden 
gelopen of kunnen worden gelopen en tenslotte ook alle overige omstandigheden identificeren 
die de transactie duidelijk in het belang van het Museum doen zijn. Dit is te meer van belang 
omdat de raad van toezicht bij dit soort transacties een extra verantwoordingsverplichting 
heeft (zie Regel 8.6). 

5.2.22 Ten derde ontbreekt in de externe jaarlijkse verslaglegging informatie over transacties met 
zogenaamde ingewijden. Men zoekt in het jaarlijkse verslag van de raad van toezicht en in de 
bijlagen bij de bestuursverslagen vergeefs naar transacties die met leden van de raad van 
toezicht hebben plaatsgevonden, terwijl bruiklenen en gecombineerde kopen/schenkingen 
daarin wel op een of andere manier vermeld zouden moeten worden. In de verslagperiode 
hebben dergelijke transacties meermalen plaatsgevonden. Hoewel goede daden bij voorkeur 
in stilte worden verricht en privacyoverwegingen kunnen pleiten tegen vermelding op een 
zodanige wijze dat personen identificeerbaar zijn, is transparantie bij transacties met 
ingewijden toch een hoofdeis. Privacyoverwegingen verzetten zich niet tegen geaggregeerde 
informatie die niet leidt tot identificeerbaarheid van personen. Een uitdrukkelijke vermelding 
van de eventuele afwijking van de Code die toelicht wat er gebeurt en waarom is dan op zijn 
plaats. 

5.2.23 Regel 8.3 van de Code bepaalt dat een lid van de directie die een nevenfunctie aanvaardt die 
gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vooraf goedkeuring 
van de raad van toezicht moet vragen68.  
De praktijk bij het Museum was een andere voorzover het ging om het goedkeuren van 
nevenfuncties van mevrouw Ruf. Nadat de nevenfuncties die in haar cv stonden vermeld - 
waaronder die van expert bij Ringier AG, lid van het Art committee van Swiss Re en expert bij 
LUMA Foundation - door de raad van toezicht waren goedgekeurd voordat zij in dienst trad, 
werden alle nieuwe nevenfuncties van mevrouw Ruf vooraf goedgekeurd door de voorzitter 
van de raad van toezicht en achteraf door de volle raad van toezicht impliciet en zonder enig 
voorbehoud geaccordeerd doordat de raad van toezicht de lijst van nevenfuncties als 
onderdeel van de bijlage bij het jaarverslag goedkeurde.  

5.2.24 Was deze praktijk in strijd met het bepaalde in Regel 8.3? Voor het antwoord op die vraag is 
het van belang om van iedere nieuwe nevenfunctie vast te stellen of die qua tijdsbesteding of 
qua aard van betekenis was voor het functioneren van mevrouw Ruf als directeur van het 
Museum. 

5.2.25 Uit de overzichten die mevrouw Ruf steeds aan de heer Ribbink zond blijkt van de 
tijdbesteding aan de nieuwe nevenfuncties. De heer Ribbink had met mevrouw Ruf 
afgesproken dat zij niet meer dan 20 kalenderdagen c.q. werkdagen69 aan nevenfuncties 
mocht besteden. Niet is gebleken dat zij die tijd heeft overschreden. De heer Ribbink had ook 
met mevrouw Ruf afgesproken dat de werkweek van 36 uur voor het Museum niet in het 
gedrang zou komen door tijd besteed aan nevenfuncties. Vastgesteld is dat mevrouw Ruf zich 
ruimschoots aan de 36 uur norm voor het Museum heeft gehouden. Qua tijdsbesteding was er 

                                                        
68 Een soortgelijke bepaling is opgenomen in het directiereglement. 
69 Zie paragraaf 3.5.6. 
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naar de mening van onderzoekers derhalve geen reden om voorafgaande toestemming van 
de raad van toezicht te vragen. 

5.2.26 Qua aard van de nieuwe nevenfuncties moet allereerst vastgesteld worden dat de meeste 
nieuwe nevenfuncties jurylidmaatschappen, en vergelijkbare werkzaamheden, betroffen die 
naar het oordeel van onderzoekers naar hun aard niet zodanig zijn dat voorafgaande 
toestemming zou moeten worden gevergd. Dat ligt anders bij de nevenfuncties die mevrouw 
Ruf in 2016 aanvaardde als lid van de kunstcommissie van Goldman Sachs en als lid van de 
aankoopcommissie van La Caixa, beide grote financiële instellingen met kunstcollecties die bij 
hun aankopen in potentie kunnen concurreren met het Museum. Voor dergelijke nevenfuncties 
was de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht vereist volgens Regel 8.3 van de 
Code. 

5.2.27 Hierbij moet worden aangetekend dat mevrouw Ruf voor het aanvaarden van deze functies 
ook inderdaad de voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van de raad van toezicht had 
ontvangen, dat de voorzitter in het verleden bij haar het vertrouwen had gewekt dat zijn 
toestemming voldoende was en dat de volle raad bij het goedkeuren van de lijst van 
nevenfuncties in de bijlage bij het jaarverslag 2016 beide namen van deze financiële 
instellingen had (kunnen) zien staan en daarover, en over het feit dat de voorafgaande 
toestemming van de volle raad niet zou zijn verkregen, geen opmerkingen had gemaakt. Niet 
onverdedigbaar is de stelling dat de voorzitter in de omstandigheden van het geval namens de 
raad van toezicht de goedkeuring heeft gegeven, en in elk geval dat mevrouw Ruf dat in 
redelijkheid mocht denken. Dit geldt temeer nu Regel 8.6 voorschrijft dat de raad buiten 
aanwezigheid van mevrouw Ruf een besluit moet nemen en de raad telkens zonder de directie 
in besloten kring vergaderde voorafgaande aan de vergadering met de directie. Indien die 
stelling niet verdedigbaar is, is er sprake van overtreding van Regel 8.3 bij het aanvaarden 
van de nevenfuncties bij Goldman Sachs en La Caixa. In de omstandigheden van het geval is 
hiervan aan mevrouw Ruf nauwelijks een verwijt te maken; eerder valt de toenmalige 
voorzitter en de raad van toezicht deze omissie toe te rekenen. 

5.2.28 Omdat de bewoordingen van artikel 5 lid 6 van de statuten iets andere eisen stellen dan Regel 
8.3 is een aparte analyse nodig om te bepalen of dit artikel is overtreden. 

5.2.29 Volgens dit artikel is de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht vereist voor het 
aanvaarden van betaalde nevenfuncties. Onderzoekers gaan er van uit dat een redelijke uitleg 
van deze bepaling meebrengt dat van "betaalde" nevenfuncties sprake is als het honorarium 
bestaat uit een “ flat fee” of een "hourly rate" maar niet als alleen sprake is van een 
onkostenvergoeding. Dan vallen niet alleen de nevenfuncties bij Goldman Sachs en ook La 
Caixa onder de eis van voorafgaande goedkeuring maar ook bijvoorbeeld die bij Artissima en 
een klein aantal andere organisaties. De statuten eisen ook de voorafgaande goedkeuring van 
de raad van toezicht voor onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang. 
Niet gebleken is dat mevrouw Ruf dergelijke functies had. Ook hier geldt dat mevrouw Ruf hier 
nauwelijks een verwijt van kan worden gemaakt om de redenen die hiervoor zijn aangegeven. 

5.2.30 De arbeidsovereenkomst van mevrouw Ruf vereist de voorafgaande goedkeuring van de raad 
van toezicht van alle bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties. Hiervoor geldt hetzelfde als in 
paragraaf 5.2.26 en 5.2.27 beschreven.  

5.2.31 Gelet op het voorgaande kunnen onderzoekers derhalve niet bevestigen dat het Museum zich 
volledig heeft gekweten van zijn taak om de Code in alle opzichten na te leven, voorzover 
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daarvan niet met een duidelijke toelichting wordt afgeweken. De haarscheurtjes en de vier 
punten die hierboven zijn opgemerkt zijn echter van dien aard dat deze in en voor de 
toekomst hersteld kunnen worden. Het verleden kan niet meer worden hersteld.  

3. De toetsing door de Gemeente 

5.3.1 De toetsing door de gemeente of het Museum zich houdt aan de Governance Code Cultuur 
geschiedt op basis van de informatie die het Museum ieder jaar in of bij de jaarstukken 
aanlevert en beperkt zich in beginsel tot een toetsing op volledigheid. Indien daartoe 
aanleiding bestaat kunnen in of bij gelegenheid van de monitorgesprekken met de gemeente 
nadere vragen worden gesteld of kan nadere informatie worden ingewonnen. Dit is gebeurd in 
het monitorgesprek eind september 2017 toen bij controle van de door het Museum 
ingeleverde jaarstukken kennelijk informatie bleek te ontbreken. In uitzonderlijke gevallen zal 
de gemeente een (extern) onderzoek kunnen entameren zoals in het onderhavige geval. De 
gemeente zal daarvoor de medewerking van het Museum moeten verkrijgen.  

5.3.2 Naar de mening van onderzoekers voldoet deze wijze van toetsing tegen de achtergrond van 
de verzelfstandiging en de daarbij gekozen uitgangspunten en zijn aan eventuele 
alternatieven voorshands meer nadelen dan voordelen verbonden.   
Onderzoekers lichten dit als volgt toe: 

5.3.3 De gemeente heeft er voor gekozen om het Museum extern te verzelfstandigen in de 
rechtsvorm van een privaatrechtelijke stichting met een raad van toezicht model. In dit model 
is het de taak van de raad van toezicht om toezicht te houden, ook, op de naleving door het 
Museum van de voor het Museum geldende regels, waaronder de Governance Code Cultuur 
en de Ethische Code voor Musea (de ICOM Code).   
Uit de bevindingen van onderzoekers blijkt dat de Governance Code niet in alle opzichten is 
nageleefd en dat de raad van toezicht zelf betrokken is geweest bij een aantal van deze 
onvolkomenheden. Het toezicht op de naleving door de raad van toezicht heeft daardoor niet 
gefunctioneerd zoals het hoort te functioneren.  
De toetsing op volledigheid heeft onmogelijk bij de gemeente aan het licht kunnen brengen 
dat het Museum niet handelde conform hetgeen het in zijn jaarstukken zei te doen. Dit is pas 
door het onderhavige onderzoek naar boven gekomen.  
De beide laatste constateringen leiden vanzelfsprekend tot de vraag of een andere en 
diepgaandere vorm van toetsing door de gemeente overwogen zou kunnen en moeten 
worden. 
Overwogen zou kunnen worden om de toetsing niet te beperken tot volledigheid op basis van 
de door het Museum verschafte jaarlijkse informatie maar verder te gaan, bijvoorbeeld met 
een meer inhoudelijke toets, al dan niet gecombineerd met steekproeven of andere controles. 
De gemeente zou daarmee het pad op gaan van toezicht op toezicht met alle bezwaren van 
dien, waaronder ook capaciteitsproblemen en mogelijk ongewenste gedragseffecten binnen 
het Museum. Het risico bestaat bij een dergelijke dubbeling dat de toepassing van normen en 
regels steeds meer de neiging krijgt naar rule- based in plaats van principle- based te 
migreren. Dat is niet de onderliggende gedachte van de Governance Code Cultuur die uitgaat 
van een beperkt aantal principes.  
Een alternatief zou zijn om in navolging van het beursgenoteerde bedrijfsleven de externe 
accountant een rol te geven bij de toetsing of het Museum de Code naleeft. Zonder dringende 
noodzaak zouden onderzoekers dit niet willen adviseren. Het leidt tot extra kosten die ten 
koste gaan van de uitgaven voor het primaire proces van het Museum en zou ook een 
bijzondere uitzondering zijn van hetgeen in museumland gebruikelijk is.  
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Een derde mogelijkheid zou zijn om het Museum de verplichting op te leggen om in het 
verslag van de raad van toezicht een uitdrukkelijke verklaring op te nemen dat de Governance 
Code Cultuur wordt nageleefd. Het nadeel van zo’ n specifieke paragraaf is dat hij afdoet aan 
de notie dat de raad van toezicht houdt op alle aspecten van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken. Om daar een enkel aspect uit te halen en te benadrukken kan allerlei vragen 
oproepen over de rest van het toezicht. En met alle respect: het op papier verantwoorden van 
de naleving van de regels van governance is belangrijk maar daadwerkelijk goed besturen en 
goed toezicht houden is nog belangrijker.  
Wij zouden voorshands deze alternatieven dan ook niet willen aanbevelen. Met “voorshands“ 
bedoelen wij dat aannemelijk is dat de raad van toezicht lering trekt uit de in dit rapport 
beschreven gebeurtenissen en alles in het werk zal stellen om herhaling te voorkomen. Mocht 
later blijken dat deze verwachting niet uitkomt dan kan de gemeente nog steeds de wijze 
waarop zij toetst escaleren. 

5.3.4 Een aparte toetsing of het Museum zich houdt aan de Ethische Code voor Musea is naar de 
mening van onderzoekers niet aan de orde. Deze Code is geïntegreerd in de 
bedrijfsprocessen van het Museum en het heeft geen zin om een enkel onderdeel van die 
bedrijfsprocessen aan een speciale toetsing te onderwerpen. 

5.3.5 De wijze waarop het Museum de gemeente heeft betrokken bij voor het Museum belangrijke 
processen en besluiten geeft onderzoekers geen aanleiding tot het maken van andere 
opmerkingen dan de volgende. Vooropgesteld moet worden dat de gemeente het Museum 
door de verzelfstandiging op een zekere afstand heeft geplaatst en dat het Museum geen 
andere formele verplichtingen heeft om de gemeente te betrekken bij haar processen en 
besluiten dan de verplichtingen voortvloeien uit de statuten van het Museum, de tussen het 
Museum en de gemeente gesloten overeenkomsten en de subsidievoorwaarden. Aan 
onderzoekers is niet gebleken dat het Museum die verplichtingen niet is nagekomen. Dat 
neemt niet weg dat gelet op de wederzijdse belangen regelmatig en in incidentele gevallen 
informeel overleg tussen de directie en/of de (voorzitter van de) raad van toezicht enerzijds en 
vertegenwoordigers van de gemeente anderzijds van groot belang is en dat daar een 
vertrouwelijke uitwisseling van ontwikkelingen geboden en in elk geval nuttig kan zijn. 
Onderzoekers hebben vastgesteld dat er in de verslagperiode diverse informele gesprekken 
hebben plaats gevonden zoals hiervoor bedoeld. Het past bij het vertrouwelijke karakter van 
dat type gesprek dat van het daar besprokene geen schriftelijke weergave beschikbaar is. 
Anders ligt het bij de monitorgesprekken die ingevolge de subsidievoorwaarden periodiek 
worden gehouden. Daarvan worden verslagen gehouden en aan onderzoekers is gebleken 
dat een heel scala van onderwerpen daar de revue passeert, zodat het blijkbaar mogelijk is 
voor de gemeente om daar onderwerpen aan de orde te stellen waarvan zij meent dat die in 
een monitorgesprek ter sprake behoren te komen. 

5.3.6 Onderzoekers hebben geen reden om veranderingen in deze opzet van de informatie-
uitwisseling te suggereren. Veel zal afhangen van de manier waarop de vertegenwoordigers 
van Museum en gemeente in concrete gevallen invulling geven aan die opzet. 

4. Het functioneren van de raad van toezicht 

5.4.1 De raad vergaderde ieder jaar frequent volgens een vast rooster dat aan het begin van het 
jaar vaststond en met een kalender waarin de vaste onderwerpen - begroting, jaarrekening, 
evaluaties etc. - een plaats kregen. Bovendien werden tussentijds vergaderingen of andere 
sessies gehouden als daartoe de noodzaak werd gevoeld. De presentie van de leden van de 



                                                                                                                           

Page 99 of 127 
 

raad in vergaderingen van de raad was hoog. Voorzover onderzoekers dit konden vaststellen 
werden de vergaderingen goed voorbereid. Over de inhoud van de verschafte informatie 
hebben onderzoekers geen kritiek gezien. 

5.4.2 Het beeld dat bij lezing van de resultaten van de zelfevaluaties van de raad ontstaat, is 
overwegende tevredenheid over het functioneren van de raad en van zijn voorzitter. 
Opmerkelijk is dat na het aftreden van de voormalige voorzitter in april 2017 openlijk nog al 
wat kritiek op hem werd uitgeoefend. In een enkel interview werd ook met weinig respect 
gerefereerd aan collega’s in de raad. Dat roept de vraag op hoe effectief deze evaluatie 
eigenlijk was. De raad zal zich daar nog eens op moeten bezinnen. 

5.4.3 Onderzoekers hebben er voor gekozen om het inhoudelijk functioneren van de raad niet op 
ieder punt in hun onderzoek te betrekken, maar hun focus te leggen op een aantal kerntaken 
van de raad: de benoeming van een directeur, het toezicht op het functioneren van de directie, 
het vaststellen van de beleidsruimte van de directie en het monitoren of de grenzen daarvan 
in acht worden genomen, de omgang met het onderwerp belangenverstrengeling, de externe 
verantwoording en het optreden in een crisis. De volgende paragrafen gaan telkens over een 
van deze onderwerpen. 

5.4.4 Het proces van zoeken en benoemen van een nieuwe artistieke directeur, uitmondend in de 
benoeming van mevrouw Ruf, verdient alle lof met serieuze kanttekeningen. De eerste betreft 
de wijze waarop de raad de Ondernemingsraad heeft ingelicht. De Ondernemingsraad heeft 
verklaard dat hij onvoldoende informatie heeft ontvangen. Onderzoekers kunnen zich niet aan 
de indruk onttrekken dat de Ondernemingsraad hier wel een punt kan hebben. De tweede 
kanttekening betreft de mate waarin de andere directeur bij het selectieproces is betrokken; of 
eigenlijk: niet is betrokken. Beide punten spelen juist een rol in de volgende paragraaf. 

5.4.5 Het toezicht op het functioneren van de directie verdient allerminst een schoonheidsprijs. 
Onderzoekers verwijzen naar paragraaf 3.10.1 en verder. Het beeld wat daar opdoemt, is van 
een niet gedragen bevoegdheidsverdeling tussen de directeuren met alle fricties van dien en 
uiteindelijk leidend tot het vertrek van de zakelijk directeur en in de raad van toezicht levende 
twijfel of eenhoofdige leiding van het Museum wel aan mevrouw Ruf kan worden 
toevertrouwd. Onderzoekers willen zelf geen oordeel vormen over de vraag of de raad eerder 
of anders had moeten ingrijpen; een oordeel dat zonder de kennis van de afloop ook niet 
eenvoudig zou zijn te vellen.  Wel vragen onderzoekers zich af of het een gelukkige keuze van 
de raad was om de zakelijk directeur niet of nauwelijks in het selectieproces te betrekken en 
de oplossing voor spanningen in de directie te zoeken in formele regels en bevoegdheden. 
Ware het niet beter geweest om met beide directeuren in een vroeg stadium te verkennen 
welke modus vivendi bij hun ambities en kwaliteiten zou passen in plaats van aan mevrouw 
Ruf een toezegging te doen over artistic prevalence zonder de zakelijk directeur daarbij vooraf 
te betrekken en deze toezegging te formaliseren in een bijzonder ingewikkelde bepaling die 
mevrouw Ruf slechts bij uitzondering gaf wat zij dacht bedongen te hebben? De 
Ondernemingsraad werd over een en ander niet geïnformeerd.   
Onderzoekers hebben in de notulen en andere stukken gezien dat de raad en in het bijzonder 
de heer Ribbink en mevrouw De Cock Buning zich grote inspanning hebben getroost om 
mevrouw Ruf in te burgeren in het leven in en rond het Museum; taalcursussen, coaches, 
kennismakingen, gesprekken over governance etcetera. Het heeft niet mogen baten.  
Kortom: aan de inspanning van de raad heeft het niet gelegen, maar wellicht dat een van de 
oorzaken van de ongelukkige afloop gezocht moet worden in een weeffout aan het begin van 
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de samenwerking, waardoor die samenwerking vanaf het begin niet in het goede spoor is 
gekomen. 

5.4.6 De raad stelde jaarlijks de begroting vast en heeft de strategie zoals die in de aanvraag voor 
het kunstenplan door de directie was opgesteld na uitvoerig beraad goedgekeurd. Een door 
de directie opgestelde risicoanalyse kwam regelmatig aan de orde. Hiermee bepaalde de raad 
de beleidsruimte van de directie.  
Uit de notulen van de raad blijkt dat de raad regelmatig de vinger aan de pols hield. Ook blijkt 
daaruit dat de raad om een visie voor de langere termijn vroeg.  
Of de raad steeds de juiste afwegingen maakte was geen onderdeel van het onderhavige 
onderzoek, maar onderzoekers hebben bij dit onderdeel vanuit een oogpunt van agendering 
en procesvoering verder geen opmerkingen. 

5.4.7 Over de omgang met het onderwerp belangenverstrengeling is in hoofdstuk IV al het nodige 
gezegd. Onderzoekers verwijzen naar wat zij daar schrijven en voegen daaraan nog het 
volgende toe:  
De raad was zich bewust dat dit onderwerp veel aandacht verdiende mede gelet op de 
omstandigheid dat drie leden van de raad genereuze donoren waren en in meerdere of 
mindere mate betrokken bij schenkingen, aankopen en bruiklenen. De raad gaf die aandacht 
ook zichtbaar. 
De oplossing om bij iedere reguliere vergadering aandacht te besteden aan dit onderwerp en 
te beraadslagen en te besluiten over zaken die daar door betrokkenen aan de orde werden 
gesteld was in beginsel prima. Bij de uitvoering is het echter niet goed gelopen: de betrokkene 
die een melding had gedaan trok zich niet terug uit de beraadslaging en besluitvorming zoals 
de Governance Code Cultuur en algemene normen van goed bestuur en toezicht vergen en 
zoals het Museum op haar website wel verkondigt. De notulen maken niet duidelijk welke 
overwegingen telkens de doorslag gaven, dat transacties alleen op initiatief van de directie 
werden genomen70 en waarom transacties werden goedgekeurd waarvan in de notulen en de 
governance documenten was vastgesteld dat deze in beginsel niet aanvaardbaar zijn. 
Anderzijds hebben onderzoekers geen reden gevonden om te twijfelen dat het belang van het 
Museum was gediend met de bedoelde transacties en dat de betrokkenen bijzonder genereus 
waren voor het Museum. Het gaat daarom niet over de vraag of de betrokken transacties in 
redelijkheid goedgekeurd hadden kunnen worden; een vraag die naar het oordeel van 
onderzoekers positief beantwoord kan worden. Maar om de vraag of de juiste procedures zijn 
gevolgd, of het Museum deed wat het in de governance documenten zei te (zullen) doen en of 
over de transacties voldoende openbaarheid is betracht in de gepubliceerde jaarstukken. Dat 
was niet het geval. 

5.4.8 De omgang met de nevenfuncties van mevrouw Ruf is een apart onderwerp. Bij haar 
benoeming was de raad akkoord gegaan met de nevenfuncties die in haar cv stonden 
vermeld, waaronder gevoelige zoals die bij Luma, de expertfunctie bij Ringier AG en Swiss 
Re.  
In de jaren 2014, 2015 en 2016 muteerden haar nevenfuncties regelmatig. Oude verdwenen, 
nieuwe kwamen.  De voorzitter van de raad keurde deze allemaal vooraf goed en voorzover 
onderzoekers hebben gezien meestal na een schriftelijke toelichting van mevrouw Ruf, soms 
na beantwoording van additionele vragen die hij stelde en binnen een kader van afspraken dat 
hij met mevrouw Ruf gaandeweg maakte en steeds onder het door mevrouw Ruf meermalen 

                                                        
70 Zie paragraaf  4.1.27 en 4.1.28. 
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bevestigde motto dat het belang van het Museum altijd voorrang zou hebben en zij in totaal 
niet meer dan 20 dagen per jaar aan nevenfuncties zou besteden.  

Hoewel de bewoordingen van de Governance Code Cultuur, de statuten van de Stichting en 
de arbeidsovereenkomst verschillende eisen stellen is een gemeenschappelijke noemer dat 
de raad van toezicht het orgaan is dat de voorafgaande toestemming moet geven, hetzij voor 
sommige hetzij voor alle nevenfuncties. De voorzitter gaf die toestemming en niet de raad zelf. 
De voorzitter trok die bevoegdheid van meet af aan naar zich toe en naar de mening van 
onderzoekers accepteerde de raad dat. De raad zag de lijsten met actuele nevenfuncties ieder 
jaar ( in 2015,2016 en 2017) bij gelegenheid van de bespreking van de jaarstukken van het 
vorige jaar en kon de mutaties zien. De jaarstukken inclusief de lijsten met nevenfuncties 
werden zonder commentaar goedgekeurd. Geen lid heeft ooit de vraag gesteld: wie heeft de 
mutaties die wij dit jaar zien vooraf goedgekeurd? Begin 2016 heeft de raad uitdrukkelijk 
aandacht besteed aan de nevenfuncties van mevrouw Ruf in een aantal vergaderingen. Ook 
was uit de voorliggende stukken en de informatie die de raad toen kreeg af te leiden dat de 
raad zelf geen mutaties had goedgekeurd, maar ook dat gegeven leidde niet tot vragen. In 
april 2017 kregen de individuele leden de meest actuele lijst met nevenfuncties per mail 
toegezonden. Geen enkel lid heeft gereageerd met een vraag wie de in die lijst zichtbare 
mutaties had goedgekeurd, waaronder ook de nieuwe nevenfuncties bij Goldman Sachs en La 
Caixa; sterker: alle leden op een na hebben uitdrukkelijk hun instemming betuigd en een lid 
heeft niet gereageerd.  
Het is duidelijk dat de toenmalige voorzitter een ruime uitleg heeft gegeven aan zijn rol als 
eerste aanspreekpunt van de directie en eerste vertegenwoordiger van de werkgever en dat 
die uitleg waarschijnlijk te ruim was gelet op wat de Code (die overigens niet uitsluit dat de 
voorzitter in plaats van de volle raad goedkeuring verleent, mits die keuze wordt toegelicht) en 
de statuten vergen, maar de andere leden van de raad zou het sieren om hun hand op dit punt 
ook in eigen boezem te steken.  

5.4.9 De raad van toezicht is mede verantwoordelijk voor de externe verantwoording door het 
Museum door middel van de jaarrekening, het jaarverslag en de bijlagen daarbij. Onder 
verwijzing naar hetgeen onderzoekers schrijven in paragraaf 3.2.22 e.v. en in paragraaf 5.2.20 
is duidelijk dat de volle raad te veel werkzaamheden aan de auditcommissie heeft overgelaten 
en in de toekomst een grotere rol moet spelen bij het proces rond de voorbereiding en 
goedkeuring van de jaarstukken dan hij in het verleden heeft gespeeld. De jaarrekening moet 
niet voor niets worden ondertekend door alle leden van de raad van toezicht die met hun 
handtekening een boodschap van betekenis aan de buitenwereld geven. 

5.4.10 De raad van toezicht wordt echt getest in een crisis. Het Museum kwam zeker vanaf 10 
oktober 2017 in een crisis te verkeren, ook al was het daarvoor al in zwaarder weer.   
Hoe acteerde de raad vanaf 10 oktober 2017?  
De eerste opmerking die onderzoekers daarover maken is dat de raad er was en acteerde. 
Het was toeval dat de raad een reguliere vergadering had op 13 oktober 2017 en het was juist 
dat hij op de avond van 16 oktober 2017 op zeer korte termijn opnieuw bijeenkwam. Beide 
vergaderingen waren voltallig en niet per telefoon.   
Het was ook juist dat de raad de onderste steen boven wilde krijgen over de voor hem 
verrassende mededelingen over de BV van mevrouw Ruf en significante vermogensmutaties 
daarin waarover de raad niet eerder was geïnformeerd. Het was ook juist om de voorzitter en 
een van de langst zittende leden van de raad - beiden bovendien hooggeleerde juristen - te 
belasten met een eerste onderzoek, hoewel men zich ook kan voorstellen dat een voorzitter - 
zeker één die net in functie is - er de voorkeur aan zou mogen geven om het eerste onderzoek 
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juist aan een ander over te laten.   
Het was verstandig van de voorzitter om in overleg met andere leden van de raad en mevrouw 
Ruf te besluiten om het eerste onderzoek reeds in het weekend te beginnen en niet te 
wachten tot de week daarna, zoals kennelijk eerder in de bedoeling lag.   
Het was ook juist - gelet op de summiere feiten die 14 oktober 2017 bekend waren - om extern 
juridisch advies in te winnen. Normaal zou deze adviseur ook zijn uitgenodigd om de 
vergadering van 16 oktober 2017 van de raad bij te wonen, maar daar was de betrokken 
adviseur in elk geval niet aanwezig. Hoe nuttig het was om ook extern communicatie advies in 
te winnen valt moeilijk door onderzoekers te beoordelen nu zowel de heer Grapperhaus als 
mevrouw De Cock Buning blijkens hun interviews enige afstand van de adviezen nemen en 
deze ook niet aan de raad van toezicht zijn gezonden.  
De gemeente werd adequaat op de hoogte gehouden en de boodschap die de voorzitter op 
zondagavond telefonisch van de wethouder kreeg werd door hem onmiddellijk - en naar 
onderzoekers hebben vastgesteld - juist en volledig per mail aan de overige leden 
doorgegeven.   
De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning hebben regelmatig ook telefonisch 
contact gehad met andere leden van de raad en dat was niet onverstandig.   
De beslissing om de heer Ribbink in het kader van het interne onderzoek om nadere uitleg te 
vragen over zijn wetenschap met betrekking tot de BV en de grote betaling die daarin was 
ontvangen was op zich zelf al gerechtvaardigd, maar dat was zeker het geval nadat hij in zijn 
mail van 10 oktober 2017 aan de heer Grapperhaus had aangegeven dat de raad van toezicht 
wist van de BV en over mevrouw Ruf dat "she was covered".  
Op de suggestie die de voorzitter en mevrouw De Cock Buning aan mevrouw Ruf deden op 
maandagochtend 16 oktober 2017 om juridisch advies in te winnen en de naam van een 
advocaat die de heer Grapperhaus daarbij noemde kan moeilijk kritiek worden uitgeoefend 
onder de toen bekende feiten en omstandigheden. Integendeel: het was een goed en 
zorgvuldig advies.  

5.4.11 De resultaten van hun eerste onderzoek legden de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock 
Buning vast in een eerste en een tweede concept-rapport ( waarbij het verschil tussen de 
twee is dat in het tweede concept een paragraaf 7 was toegevoegd). Beide werden aan de 
raad toegezonden, het eerste samen met een "very preliminary" advies van de advocaat van 
de raad. Achteraf gezien was het raadzaam geweest om deze concept-rapporten ook aan 
mevrouw Ruf voor te leggen en haar gelegenheid te bieden commentaar te geven, zelfs 
voordat de concepten aan de raad werden gezonden. 

5.4.12 Bij het begin van de vergadering van de raad op maandagavond 16 oktober 2017 vernam de 
raad dat mevrouw Ruf zelf ontslag had genomen. Volgens de notulen besloot de raad akkoord 
te gaan met de vrijwillige terugtreding van mevrouw Ruf. Noch uit de notulen noch uit de 
aantekeningen die de secretaris maakte blijkt van een tegenstem of van een stemonthouding. 
Wel blijkt uit de aantekeningen van de secretaris dat mevrouw Sylvester zich bij de rondvraag 
heeft afgevraagd of er niet een alternatief was waarbij mevrouw Ruf voor het museum 
bewaard kon blijven en het Museum niet geconfronteerd zou worden met een nieuwe 
zoektocht naar een nieuwe artistiek directeur na het vertrek van twee artistieke directeuren in 
korte tijd met alle risico’s van dien en uit verklaringen die andere leden van de raad aan 
onderzoekers hebben afgelegd had zij wel enige steun. Het besluit om het ontslag te 
aanvaarden bleef echter in stand. 

5.4.13 Op basis van de ter vergadering beschikbare en door de heer Grapperhaus en mevrouw De 
Cock Buning nader toegelichte informatie (nl. de twee concepten van het onderzoeksrapport, 
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het bericht dat de toenmalige wethouder er op gewezen heeft dat naleving van de 
Governance Code Cultuur een subsidievoorwaarde is en het ontslag dat mevrouw Ruf zelf 
genomen had na raadpleging van haar advocaat ) achten onderzoekers het besluit van de 
raad niet onbegrijpelijk. Ook zonder de kennis die onderzoekers inmiddels hebben vergaard 
en daarvan abstraherend plaatsen onderzoekers echter wel kanttekeningen bij de inhoud van 
die informatie en de gevolgtrekkingen die de raad daaraan heeft verbonden. 

5.4.14 Allereerst zullen de kanttekeningen bij het concept-rapport worden besproken. De heer 
Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning hebben in hun verklaringen aan onderzoekers 
benadrukt dat het concept-rapport een voorlopig karakter had. Waarom in de vergadering van 
de raad dan definitieve conclusies uit dat voorlopige concept-rapport getrokken zijn, zoals 
overtreding van de Code en handelen in strijd met de statuten en de arbeidsovereenkomst - 
nog daargelaten dat het rapport niet ingaat op de ernst en zwaarte van die schendingen - is 
op zichzelf moeilijk te volgen. Dit geldt temeer nu de advocaat van de raad ervoor 
gewaarschuwd had dat de toen bekende feiten onjuist of onvolledig zouden kunnen blijken en 
nader onderzoek had aanbevolen.  

5.4.15 Daarnaast stelt het concept-rapport dat mevrouw Ruf tegenstrijdige berichten aan de auteurs 
van het concept-rapport heeft gegeven. Zij heeft aan de auteurs geschreven dat zij geen 
inkomsten etc. bij JRP Ringier Publishing had genoten en de auteurs kunnen die mededeling 
niet rijmen met het gegeven dat zij bij het afscheid als expert bij Ringier CHF 1 mio had 
ontvangen. Bij de raad van toezicht was bekend dat het om twee verschillende functies bij 
twee verschillende vennootschappen ging. Dit was daarom in ieder geval ook bekend bij één 
van de twee interne onderzoekers. De auteurs hebben beide vennootschappen verward, 
waarbij moet worden aangetekend dat mevrouw Ruf wel aan die verwarring heeft bijgedragen 
door in haar mails ook niet steeds een duidelijk onderscheid te maken. De vergissing zou 
zeker aan het licht zijn gekomen als mevrouw Ruf al op zondagmiddag 15 oktober 2017 de 
gelegenheid had gekregen haar commentaar op het concept te geven.  

5.4.16 Geen van beide concept-rapporten maakt melding van het feit dat de heer Ribbink 
tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Op 10 oktober 2017 verklaarde hij dat de raad van 
toezicht wist van de BV en in het algemeen dat mevrouw Ruf was "covered". Later zou hij het 
tegendeel beweren. Dit laatste stond in het concept-rapport; het eerste niet. Naar de mening 
van onderzoekers had de eerste mededeling niet in het rapport mogen ontbreken.  
Ook ontbrak (naar de mening van onderzoekers: ten onrechte) in het rapport een verwijzing 
naar de mededeling van mevrouw Ruf dat de heer Ringier bereid was te bevestigen dat er van 
"wrong doing whatsoever" geen sprake was.  

5.4.17 De boodschap van de wethouder. Deze luidde: wees u bewust dat naleving van de Code een 
subsidievoorwaarde is. Niets meer en niets minder. Uit de aantekeningen van de secretaris en 
uit interviews van leden van de raad lijkt in de vergadering het beeld te zijn ontstaan dat de 
raad gelet op de opstelling van de gemeente geen andere keus had dan het ontslag van 
mevrouw Ruf te aanvaarden. Onderzoekers tekenen hierbij aan dat uit de mededeling van de 
toenmalige wethouder zoals juist verwoord in de mail van de heer Grapperhaus (zie paragraaf 
3.15.25) redelijkerwijs niet kan worden afgeleid dat de raad geen enkele andere keus had dan 
het ontslag van mevrouw Ruf te aanvaarden. In de raad was voldoende kennis van het 
openbaar bestuur en van bestuursrecht aanwezig om te beseffen dat een subsidie niet 
zomaar kan worden ingetrokken en dat bij het bepalen van het risico dat dat kan gebeuren 
van belang is te weten wat de ernst van de eventuele overtreding van de Code was en 
daarover verschafte het concept-rapport juist geen op onderzoek gebaseerde informatie. 
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5.4.18 Het zelf genomen ontslag van mevrouw Ruf na raadpleging van haar advocaat was een 
zwaarwegend feit voor de raad, maar geen feit waarop mevrouw Ruf niet zou kunnen 
terugkomen als de raad daarop met kracht van argumenten zou hebben aangedrongen.  
Gelet op het voorgaande hebben onderzoekers zich afgevraagd of de raad in redelijkheid 
heeft kunnen besluiten om het ontslag van mevrouw Ruf onmiddellijk te aanvaarden, waarbij 
in het bijzonder in aanmerking moet worden genomen dat (a) het besluit is gebaseerd op een 
voorlopig concept rapport, waarin relevante informatie ontbreekt (hoewel dat wellicht niet 
kenbaar was voor de volle raad) en een kenbare vergissing is gemaakt en feiten ontbreken die 
de basis kunnen vormen voor het bepalen van de ernst van een eventuele schending van 
normen en regels en (b) uit de boodschap van de toenmalige wethouder kennelijk niet de 
conclusie is getrokken dat de gemeente geen bezwaar had (en naar het oordeel van 
onderzoekers: kon hebben) tegen het houden van een extern onderzoek als vervolg op het 
interne voorlopige onderzoek van de twee leden van de raad en het wachten met het 
aanvaarden van het ontslag van mevrouw Ruf totdat dat externe onderzoek opheldering had 
verschaft over de werkelijke feiten en de ernst daarvan.  

Zelfs alleen kijkend naar de toen bekende informatie (en derhalve abstraherend van hetgeen 
onderzoekers nu weten) en mede in aanmerking genomen dat het onmiddellijke gevolg van 
het genomen besluit resulteerde in het vertrek van de tweede artistieke directeur in vrij korte 
tijd en een totaal ontbrekende directie zou een besluit van de raad om nader extern onderzoek 
te doen en in afwachting daarvan het ontslag van mevrouw Ruf niet te aanvaarden naar de 
mening van onderzoekers in redelijkheid genomen kunnen zijn en ook uitlegbaar aan de 
gemeente en het publiek in het algemeen zijn geweest.  

5.4.19 Hoe dit ook zij, de voorzitter van de raad had in een bericht aan NRC op donderdag 12 
oktober 2017 in antwoord op vragen van die krant over de BV van mevrouw Ruf geschreven 
dat een onderzoek zou worden gedaan zonder zich aan een deadline te binden en zonder aan 
te geven welke maatregelen intussen ten aanzien van mevrouw Ruf getroffen zouden worden. 
Waarom die lijn op maandagavond 16 oktober 2017 door de raad werd verlaten is voor 
onderzoekers niet goed verklaarbaar.   
Weliswaar is zichtbaar dat mevrouw Ruf in de publiciteit en binnen het museum in zwaar weer 
was beland, dat tenminste de nieuwe voorzitter Grapperhaus keer op keer verrast werd door 
voor hem niet eerder bekende feiten - feiten waarmee hij ook niet bekend behoefde te zijn 
gezien de korte tijd van zijn lidmaatschap van de raad van toezicht - met betrekking tot de 
positie van mevrouw Ruf, was er een zeer negatief voorlopig rapport van een ervaren juridisch 
adviseur van de raad van toezicht en was mevrouw Ruf, toen zij haar ontslag indiende, 
bijgestaan door een te goeder naam en faam bekend staande advocaat, maar de interne 
onderzoekscommissie heeft in zijn aan de raad van toezicht gezonden concept-rapporten 
benadrukt dat haar bevindingen voorlopig waren en dat verder onderzoek noodzakelijk was. 
Dat had voor de raad van toezicht voldoende moeten zijn om zich uitvoerig te beraden over de 
vraag of dit ontslag op dat moment moest worden aanvaard en de voor- en nadelen van 
aanvaarding op deze korte termijn onder ogen te zien. Daarvan is niet gebleken, al kan 
worden vastgesteld dat een enkeling in de raad van toezicht met steun van een aantal andere 
leden zich wel die vraag heeft gesteld. Dit heeft echter niet geleid tot een ander besluit dan 
aanvaarding van het ontslag. Het moet als zeer ongelukkig worden gezien dat de raad van 
toezicht er niet op heeft gestaan mevrouw Ruf zelf te horen op de in de concept-rapporten 
opgenomen feiten en beschuldigingen in die vergadering voordat tot verdere besluitvorming 
werd overgegaan. 
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5.4.20 Het was een juist besluit van de raad om opdracht te geven tot externe onderzoeken en om in 
te stemmen met de overgang van het opdrachtgeverschap van die opdrachten naar de 
gemeente. Over de keuze van de opdrachtnemers laten onderzoekers zich niet uit. 

5.4.21 De raad van toezicht zal in het licht van de feiten die in dit rapport zijn vermeld zich moeten 
beraden wat de consequenties daarvan zijn, ook ten aanzien van de bestaande en 
toekomstige samenstelling van de raad van toezicht. Onderzoekers hebben daarvoor geen 
suggesties anders dan dat in het te nemen besluit alle inmiddels bekende omstandigheden 
meegewogen zullen moeten worden. 

5.4.22 De Ondernemingsraad speelt een belangrijke rol in de governance van het Museum, maar die 
rol was geen onderwerp van het onderhavige onderzoek.  Onderzoekers hechten eraan op te 
merken dat de Ondernemingsraad met scherpte zijn taak heeft uitgeoefend zowel in het kader 
van de benoemingsprocedure die heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Ruf als bij de 
beoordeling van het voorgenomen besluit van de raad van toezicht om de bevoegdheid van 
mevrouw Ruf te vergroten. 

Tenslotte wijden onderzoekers een enkel woord aan de secretaris van de raad van toezicht, 
die zelf geen onderwerp van onderzoek was.  Uit de interviews en de stukken blijkt dat zij een 
steun en toeverlaat voor de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht was. Zij 
heeft een grote rol gespeeld bij de voorbereiding van alle governance documenten. Zij heeft 
meermalen goede adviezen gegeven, waarvan sommige ten onrechte in de wind zijn 
geslagen. Onderzoekers hebben al gememoreerd dat de notulen van de raad van toezicht van 
hoge kwaliteit waren en zij was de notulist in de vergadering. 

5. De nevenfuncties van Mevrouw Ruf 

5.5.1 Omdat haar nevenfuncties in oktober 2017 mevrouw Ruf in de media in opspraak hebben 
gebracht, hebben onderzoekers in paragraaf 3.5.1 uitvoerig beschreven wat zij daarover aan 
feiten hebben kunnen vaststellen.  
Hierna bespreken onderzoekers eerst hun bevindingen over de gedragingen van mevrouw Ruf 
en het Museum met betrekking tot nevenfuncties van mevrouw Ruf in het algemeen. Op de 
kwestie die in de media veel aandacht heeft gekregen, currentmatters en de daarmee in 
verband gebrachte nevenfunctie bij Ringier, zal apart worden ingegaan. 

5.5.2 Onderzoekers stellen voorop dat uit de door hen gevoerde gesprekken met direct betrokkenen 
kan worden vastgesteld dat mevrouw Ruf zich met hart en ziel heeft ingezet voor het Museum. 
De personen die wij daarover hebben bevraagd, hebben, zonder uitzondering, verklaard dat 
zij aanzienlijk meer uren aan haar werk voor het Museum besteedde dan de overeengekomen 
36 uur per week. Dit blijkt ook uit de steekproeven die wij uit haar agenda’s hebben genomen.  

Alle hierover gehoorde personen hebben verklaard dat zij altijd bereikbaar was. Van niemand 
hebben onderzoekers een ander geluid gehoord. Oneerbiedig gezegd hebben onderzoekers 
kunnen vaststellen dat mevrouw Ruf een “werkmachine” was die altijd – zeven dagen per 
week en vierentwintig uur per dag - voor het Museum op "aan" stond, zelfs in haar vakanties. 
Niettemin hebben wij kunnen vaststellen dat zij ook in staat is gebleken naast de vele uren die 
zij meer dan overeengekomen werkte voor het Museum een reeks van nevenfuncties uit te 
oefenen. 
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5.5.3 Het is de onderzoekers opgevallen dat in de formele toetsingskaders geen definitie voorkomt 
van het begrip nevenfunctie. Het lijkt erop dat zowel mevrouw Ruf als het Museum iedere 
activiteit die in de formele opsomming van taken van de directeur niet met zoveel woorden is 
benoemd, beschouwen als een nevenfunctie. Op de lijsten van nevenfuncties van mevrouw 
Ruf, zoals weergegeven in paragraaf 3.5.12, 3.5.16 en 3.5.19 komen veel functies voor die 
naar het oordeel van onderzoekers behoren tot de gewone taakvervulling van een directeur 
van een vooraanstaand Museum voor moderne en hedendaagse kunst, zoals bijvoorbeeld het 
lidmaatschap van een jury. Het kan natuurlijk geen kwaad al die functies te onderwerpen aan 
goedkeuring en openbaar te maken, maar extern kan daardoor onnodig de indruk ontstaan dat 
een directeur zich meer dan gewenst kan zijn bezig houdt met activiteiten die niet op het 
Museum zijn gericht. 

5.5.4 Uit de vastgestelde feiten blijkt dat mevrouw Ruf al tijdens de sollicitatieprocedure nauwkeurig 
inzicht heeft gegeven in de functies die zij toen naast haar functie van directeur van de 
Kunsthalle Zürich vervulde. Haar GmbH is niet ter sprake gekomen. Bij de bevindingen over 
currentmatters BV komen onderzoekers daarop terug. Over die lijst is in de 
sollicitatiecommissie ook discussie gevoerd toen bleek dat zij wilde vasthouden aan haar 
betrokkenheid bij de kunstcollectie van Ringier AG.   
Op 30 maart 2014, de dag voordat de arbeidsovereenkomst werd getekend, heeft de 
voorzitter van de raad van toezicht, toen de heer Ribbink, zich akkoord verklaard met de kort 
daarvoor aan hem gezonden actuele lijst van nevenfuncties van mevrouw Ruf.  
Zoals uit de hiervoor genoemde paragraaf 3.5.6 blijkt heeft mevrouw Ruf sedertdien de heer 
Ribbink geïnformeerd wanneer zij het voornemen had een nieuwe nevenfunctie te aanvaarden 
en heeft de heer Ribbink haar ook enkele malen gewezen op de beperkingen die zij in acht 
diende te nemen en de redenen daarvoor onder haar aandacht gebracht. Zij heeft zich aan 
diens aanwijzingen gehouden.   
In de jaarverslagen, te beginnen met het jaarverslag 2014, zijn de nevenfuncties van mevrouw 
Ruf na eigen opgave ook steeds vermeld, zij het met uitzondering van haar functie bij 
currentmatters BV. Ten gevolge van een vergissing is JRP Ringier Publishing, die wel in het 
jaarverslag 2014 was opgenomen, niet teruggekomen in het jaarverslag 2015 en in het 
jaarverslag 2016 pas na correctie.   
Van enige discussie over de toelaatbaarheid van de door haar gemelde veranderingen in haar 
opgave van nevenfuncties is uit de notulen van de raad van toezicht niet gebleken, ook niet bij 
de periodieke vaststelling van het jaarverslag.  
Evenmin is gebleken dat leden van de raad van toezicht in de loop der jaren bij hun voorzitter 
hebben geïnformeerd naar diens werkwijze bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van 
door mevrouw Ruf aan hem gemelde voornemens tot aanvaarding van nieuwe nevenfuncties.  

5.5.5 Onderzoekers stellen vast dat de raad van toezicht, op dat moment bekend met haar 
nevenfuncties, door het benoemingsbesluit, zij het impliciet, heeft ingestemd met de door 
mevrouw Ruf op 31 maart 2014 vervulde nevenfuncties, betaald of onbetaald, al dan niet met 
een potentieel tegenstrijdig belang. Dat de raad van toezicht de nevenfuncties in zijn 
beslissing heeft betrokken blijkt onder meer ook uit de notitie die de heer De Rooij had 
opgesteld in verband met de nevenfunctie bij Ringier AG. 

5.5.6 Wordt het handelen van mevrouw Ruf, de heer Ribbink en de raad van toezicht met 
betrekking tot de nevenfuncties na haar benoeming tot directeur van het Museum in zijn 
algemeenheid getoetst aan de toepasselijke formele voorschriften, dan blijkt dat noch 
mevrouw Ruf, noch de heer Ribbink, maar ook niet de raad van toezicht, die in acht hebben 
genomen. 
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5.5.7 Wat de raad van toezicht betreft, het had op grond van artikel 5 lid 6 van de statuten, zijn 
algemeen geformuleerde taak, art. 11 lid 1 statuten, artikel 16 lid 1 van de 
arbeidsovereenkomst (zie hiervoor paragraaf 3.5.5) en principe 8 van de Governance Code 
Cultuur - welke Code de raad van toezicht had geaccepteerd - op zijn weg gelegen tenminste 
bij de vaststelling van de jaarverslagen na te gaan of was voldaan aan de statutaire 
verplichting dat voor betaalde nevenfuncties of voor functies met een potentieel tegenstrijdig 
belang toestemming was verleend door de raad van toezicht zelf.   
Bij die gelegenheden was de raad immers op de hoogte van alle (mutaties in de) door 
mevrouw Ruf gemelde nevenfuncties. De raad was er ook mee bekend, in ieder geval na 
ontvangst van de lijst die mevrouw Ruf op 7 januari 2016 aan de heer Ribbink zond, die in de 
vergadering van de raad van toezicht van 12 februari 2016 aan de orde is geweest, en de 
bespreking in de raad van toezicht op 1 juli 2016, dat zij voor een aantal van die nevenfuncties 
betalingen ontving. Van enige verdere actieve belangstelling voor de uit de jaarverslagen 
blijkende nevenfuncties van mevrouw Ruf bij leden van de raad van toezicht voordat daarover 
in oktober 2017 in de media ophef ontstond is de onderzoekers niet gebleken.   
In de jaarverslagen worden wel de nevenfuncties vermeld, maar dat de raad van toezicht 
daarover besluiten heeft genomen, zoals Principe 8 onder Regel 3 en Regel 8 bepaalt, is in 
die jaarverslagen niet gemeld. 

5.5.8 Ook de heer Ribbink en mevrouw Ruf hebben uit het oog verloren dat voorschriften met 
betrekking tot nevenfuncties van de directeur zoals die in de statuten van de stichting, in de 
arbeidsovereenkomst en in de Governance Code Cultuur - waarvan de naleving bovendien 
een eis was in de door de gemeente aan subsidieverlening gestelde voorwaarden – zijn 
vastgelegd, na de benoeming van mevrouw Ruf niet meer volledig werden nageleefd.   
Vaststaat immers dat zij na haar indiensttreding per 1 november 2014 nieuwe nevenfuncties 
aan de heer Ribbink heeft gemeld, en dat zij voor sommige van die nieuwe functies betalingen 
zou ontvangen, zoals voor haar werkzaamheden bij La Caixa en Goldman Sachs.  
Zowel voor nieuwe betaalde nevenfuncties als nieuwe functies met een potentieel 
tegenstrijdig belang was voorafgaande toestemming van de raad van toezicht vereist - op 
grond van de arbeidsovereenkomst zou de raad van toezicht die zelfs schriftelijk moeten 
hebben verleend - terwijl op grond van de Governance Code Cultuur bekendmaking van 
daarop ziende besluiten van de raad van toezicht in de jaarverslagen was voorgeschreven, 
juist om duidelijk te maken dat ieder vorm van belangenverstrengeling werd vermeden. Noch 
mevrouw Ruf, noch de heer Ribbink heeft deze nieuwe meldingen voor het verkrijgen van de 
vereiste toestemming vooraf aan de raad van toezicht voorgelegd.   
Het had voor de hand gelegen de wisselingen in nevenfuncties die mevrouw Ruf met de heer 
Ribbink besprak, ook te melden in het zogenoemde rondje dat steeds op de agenda van de 
raad van toezicht stond. Waarom dat niet is gebeurd is voor onderzoekers niet verklaarbaar. 
De Governance Code Cultuur maakt geen onderscheid in de verplichtingen die bestuurders en 
toezichthouders op dit punt hebben. 

5.5.9 Onderzoekers achten deze slordige omgang met voorschriften uit de statuten, de 
arbeidsovereenkomst en de Governance Code Cultuur verwijtbaar aan zowel de raad van 
toezicht zelf als aan de heer Ribbink, die ieder vanuit hun eigen taak en taakopvatting 
nauwkeurig op de naleving van deze voorschriften hadden moeten toezien. Aan mevrouw Ruf 
is dit minder verwijtbaar, zoals nader toegelicht in paragraaf 5.2.27.  
Waar het nu gaat over de bevindingen omtrent de naleving van de voorschriften met 
betrekking tot melding en goedkeuring van (nieuwe) nevenfuncties in het algemeen, nadat 
mevrouw Ruf in november 2014 bij het Museum haar werkzaamheden was begonnen, komen 
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onderzoekers tot de conclusie dat de heer Ribbink zich steeds voordat hij goedkeuring gaf 
aan een nieuwe nevenfunctie heeft ingespannen aan mevrouw Ruf duidelijk te maken waar de 
grenzen voor aanvaarding lagen, dat hij die grenzen bij zijn beslissingen tot instemming in 
acht heeft genomen, en dat mevrouw Ruf geen (nieuwe) nevenfuncties heeft aanvaard zonder 
toestemming van de heer Ribbink. De heer Ribbink heeft hier veel tijd en moeite aan besteed.
  
Hoewel niet is gebleken dat de raad van toezicht zijn bevoegdheden met betrekking tot 
goedkeuring van nevenfuncties op de daarvoor aangewezen wijze, namelijk door daarover 
een besluit te nemen, aan zijn voorzitter heeft gedelegeerd, stellen onderzoekers vast dat de 
raad van toezicht - de handelwijze van de heer Ribbink - die meende dat hij daartoe 
gemandateerd was, wat de raad van toezicht bekend was of bekend had kunnen zijn - in de 
praktijk jarenlang accepteerde. In ieder geval mocht mevrouw Ruf er op vertrouwen dat 
hetgeen zij met de heer Ribbink besprak over haar nevenactiviteiten en de daaraan 
verbonden toestemming van de heer Ribbink, bij de raad van toezicht bekend kon zijn.   
Onderzoekers komen daarom ten aanzien van de omgang van de relevante betrokkenen met 
(nieuwe) nevenfuncties van mevrouw Ruf tot het oordeel dat verwijten ten aanzien van niet 
naleving van formele voorschriften op hun plaats zijn, maar dat dit niet heeft geleid tot 
materiële inbreuken op de aan die formele voorschriften ten grondslag liggende normen, 
namelijk het voorkomen van tegenstrijdige belangen en waarborgen dat voldoende tijd aan het 
werk voor het Museum wordt besteed. 

6. currentmatters BV 

5.6.1 Zoals is vermeld in paragraaf 3.6.1 en verder hebben onderzoekers kunnen vaststellen dat de 
besloten vennootschap currentmatters BV kort voordat mevrouw Ruf bij het Museum in dienst 
is getreden is opgericht en dat zij haar aandelen in haar al langer bestaande currentmatters 
Gmbh, een vennootschap naar het recht van Zwitserland, kort daarna aan currentmatters BV 
heeft overgedragen. Vanaf 11 november 2014 was zij daarom alleen nog statutair directeur 
van currentmatters BV.  
Vastgesteld is ook dat mevrouw Ruf haar BV niet verborgen heeft gehouden.  
Desgevraagd heeft de heer Ribbink toen hem op 10 oktober 2017 door de heer Grapperhaus 
de vragen van NRC ter voorbereiding van de beantwoording door het Museum zijn voorgelegd 
zonder enig voorbehoud geantwoord dat de raad van toezicht op de hoogte was van deze 
besloten vennootschap.   
Later heeft hij tegenover de heer Grapperhaus verklaard dat hij niet bekend was met deze 
besloten vennootschap van mevrouw Ruf en tegenover de onderzoekers heeft hij verklaard 
dat hij zich in zijn eerste antwoord op de vragen van NRC vergist heeft en dat hij niet eerder 
van die vennootschap heeft gehoord dan uit de berichten in de media. 

Daartegenover staat de verklaring van mevrouw Ruf dat zij deze vennootschap aan de heer 
Ribbink heeft gemeld. 
Enig document waaruit deze melding aan de heer Ribbink blijkt hebben onderzoekers niet 
aangetroffen. 
Dat de heer Ribbink op de hoogte was van het bestaan van currentmatters BV hebben 
onderzoekers dan ook niet kunnen vaststellen. De beantwoording van de aan hem door de 
heer Grapperhaus voorgelegde vragen van NRC heeft hij samen met mevrouw Ruf gedaan, 
die hij op 10 oktober 2017 ontdaan had aangetroffen (zie hiervoor paragraaf 3.15.7). 
Onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat in de kennelijke emoties van dat moment door de 
heer Ribbink een vergissing is begaan door op de overigens niet onbelangrijke vraag of de 
raad van toezicht bekend was met deze besloten vennootschap “Yes” te antwoorden.  
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Onderzoekers hebben echter ook geen redenen om te twijfelen aan de verklaring van 
mevrouw Ruf dat zij het bestaan van deze vennootschap aan de heer Ribbink heeft gemeld. In 
elk geval is er in een tweetal mails aan de voorzitter respectievelijk de secretaris van de raad 
van toezicht gerept van een management company c.q. een bv. 

 
5.6.2 Dat zij directeur was van deze besloten vennootschap heeft zij echter niet gemeld bij de 

jaarlijkse opgave van nevenfuncties voor het jaarverslag voordat daarover berichten in de pers 
verschenen. Er moet dan ook van worden uitgegaan dat de raad van toezicht niet op de 
hoogte was van deze functie van mevrouw Ruf en het verwijt dat de raad van toezicht 
onvoldoende heeft gecontroleerd of noodzakelijke toestemming voor bepaalde nevenfuncties 
was verleend kan ten aanzien van deze functie niet aan de raad worden gemaakt. 

5.6.3 De vraag is overigens of mevrouw Ruf tot melding van deze functie in haar besloten 
vennootschap gehouden was. Hetzelfde geldt voor haar functie ten tijde van haar sollicitatie in 
haar GmbH. 
Artikel 5 lid 6 van de statuten van de stichting schrijft voor dat directieleden aan de raad van 
toezicht opgave doen van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en 
adviseurschappen. De statuten bevatten een soortgelijke eis voor de leden van de raad van 
toezicht. 
De doelomschrijving van currentmatters BV is van zeer algemene aard, zoals bij veel 
managementvennootschappen het geval is, en heeft geen enkele verwijzing naar een doel dat 
rechtstreeks met het doel van het Museum in verband kan worden gebracht. 

5.6.4 Hoewel onderzoekers van oordeel zijn dat het mevrouw Ruf had gepast ruimhartig te zijn met 
het verstrekken van informatie over haar zakelijke doen en laten aan de heer Ribbink - die 
haar door de jaren heen zijn volle vertrouwen gaf - en (eventueel door diens tussenkomst) aan 
de raad van toezicht nu haar door de heer Ribbink duidelijk was gemaakt dat zij functioneerde 
op publiek terrein en dat haar handelen aan de op dat terrein in Nederland geldende normen 
moest kunnen worden getoetst, menen zij dat ook indien zou komen vast te staan dat zij haar 
functie in deze vennootschap niet heeft gemeld zij niet in strijd met haar verplichtingen heeft 
gehandeld.  
Het is naar de onderzoekers weten niet ongebruikelijk dat een lidmaatschap van de directie 
van een eigen management BV wordt beschouwd als verlengstuk van het privévermogen en 
niet als een nevenfunctie zoals in deze statutaire bepaling bedoeld en dat een dergelijke 
bestuursfunctie daarom veelal ook door toezichthouders niet wordt gemeld als nevenfunctie. 
Er is geen reden om aan te nemen dat hetgeen voor toezichthouders geldt niet ook zou 
gelden voor bestuurders.  
Anders zou het zijn wanneer zou blijken dat met die BV nevenfuncties zouden worden 
uitgeoefend die niet zijn gemeld aan het Museum.   
Onderzoekers hebben op grond van de aan hen vertrouwelijk ter inzage gegeven 
bankafschriften van de BV kunnen vaststellen dat op de rekening van deze BV slechts een 
beperkt aantal betalingen is gedaan die alle voortkomen uit door mevrouw Ruf op de wijze als 
hiervoor beschreven gemelde nevenfuncties. Niet is gebleken, en anders dan in de media wel 
in gesuggereerd, dat mevouw Ruf currentmatters B.V. of currentmatters GmbH heeft gebruikt 
om (kunst)adviezen te geven en zo inkomen te verwerven naast haar inkomen uit het Museum 
en de met instemming van de voorzitter uitgeoefende nevenfuncties.  

5.6.5 De conclusie van de onderzoekers is daarom dat mevrouw Ruf er verstandig aan had gedaan 
melding te maken van haar lidmaatschap van de directie van currentmatters BV (en ten tijde 
van haar sollicitatie van haar management GmbH), maar dat haar niet kan worden verweten 
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dat zij in strijd met een verplichting uit de Governance Code Cultuur heeft gehandeld. De 
formuleringen van art. 6 lid 5 van de statuten, van art. 16 lid 1 van de arbeidsovereenkomst en 
art. 2 lid 6 van het directiereglement nopen niet tot een andere bevinding.  
Dit neemt niet weg dat er aanleiding was in dit bijzondere geval, waarin de raad van toezicht 
na afweging van de belangen toestemming had verleend om de nevenfunctie bij Ringier AG 
en JRP Ringier Publishing te behouden van mevrouw Ruf te verlangen dat zij zich niet had 
beperkt tot het melden van haar besloten vennootschap aan de heer Ribbink en het melden 
van een “huge amount” aan hem, zoals zij stelt te hebben gedaan, maar dat zij gelet op het 
bepaalde in Regel 3.13 van de Governance Code Cultuur de raad van toezicht zelf op 
zodanige wijze had geïnformeerd over die besloten vennootschap en het van Ringier 
ontvangen bedrag dat de raad van toezicht niet in verlegenheid zou worden gebracht zodra 
die feiten in de openbaarheid kwamen. 

7. Ringier 

5.7.1 Voordat zij in dienst trad bij het Museum heeft mevrouw Ruf naast haar andere 
werkzaamheden een langdurige zakelijke relatie gehad met de Ringier groep in Zürich.  
Zij was twintig jaar curator van de kunstcollectie van Ringier AG.  
Tijdens haar sollicitatiegesprekken heeft zij erop gestaan de relatie met de Ringier groep te 
kunnen voortzetten. De reden die zij daarvoor heeft gegeven was dat zij na zo’n lange 
zakelijke band met de Ringier Groep ook een persoonlijke band met de aandeelhouders had 
gekregen en dat zij meende de Ringier Groep en zijn aandeelhouders niet in de steek te 
kunnen laten door haar vertrek naar het Museum.   
Zoals hiervoor in paragraaf 3.5.28 is vastgesteld heeft de raad van toezicht, na zich hierover 
te hebben beraden, in 2014 ingestemd met voortzetting door mevrouw Ruf van haar relaties 
met de Ringier groep. 

5.7.2 Haar nevenfuncties bij Ringier AG en bij JRP Ringier Publishing waren dus bij de raad van 
toezicht bekend. Voor haar functie bij JRP Ringier Publishers ontving zij geen vergoedingen, 
wat bij de raad van toezicht eveneens bekend was.  
Onder druk van negatieve publiciteit voor het Museum heeft zij begin 2015 besloten haar 
functie bij Ringier AG op te geven. De overdracht van haar werkzaamheden was volgens haar 
verklaring na de zomer van 2015 voltooid. Dat heeft zij aan de heer Ribbink meegedeeld en 
deze heeft dat aan de raad van toezicht gemeld.  
Waarschijnlijk doordat zij toen aan de heer Ribbink heeft gemeld dat zij haar positie bij 
"Ringier" verving door een andere nevenfunctie is door een misverstand ook haar functie bij 
JRP Ringier Publishing verdwenen uit haar meldingen voor de jaarverslagen, die door haar 
persoonlijke assistent nauwkeurig werden bijgehouden. Voor deze onbezoldigde nevenfunctie, 
die geen betekenis had voor haar werkzaamheden als directeur van het Museum en die 
nauwelijks tijd kostte, behoefde mevrouw Ruf volgens de Governance Code Cultuur geen 
toestemming van de raad van toezicht.  
Onderzoekers concluderen daarom dat aan mevrouw Ruf zou kunnen worden aangerekend 
dat zij over het hoofd heeft gezien dat haar onbezoldigde nevenfunctie bij JRP Ringier 
Publishing in strijd met Regel 10 van Principe 8 van de Governance Code Cultuur niet meer in 
de nadien verschenen jaarverslagen terug werd gevonden, maar deze conclusie betekent niet 
dat haar een ernstig verwijt ervan kan worden gemaakt dat zij in strijd met haar verplichting uit 
de statuten, de arbeidsovereenkomst of de Governance Code Cultuur om deze nevenfunctie 
te melden heeft gehandeld nu de reden daarvan ligt in een vergissing. 
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5.7.3 Michael Ringier heeft verklaard dat mevrouw Ruf in november en december 2014 geen 
werkzaamheden meer voor Ringier AG heeft verricht en dat een nieuwe curator in november 
2014 haar heeft opgevolgd.  
De betalingen in november en december 2014 betroffen geen betalingen voor in die maanden 
door mevrouw Ruf nog voor Ringier AG verrichte werkzaamheden, maar waren de laatste 
twee termijnen van het voor het jaar 2014 overeengekomen honorarium.  
Volgens Michael Ringier en mevrouw Ruf heeft zij geen betalingen ontvangen voor 
werkzaamheden verricht voor Ringier AG als expert in 2015 en heeft zij slechts gemaakte 
kosten vergoed gekregen.  
De verklaring van Michael Ringier is op dit punt door een andere aandeelhouder in Ringier AG 
aan onderzoekers bevestigd. 

5.7.4 De slotsom is dat de raad van toezicht toestemming heeft gegeven voor de beide 
nevenfuncties bij Ringier en dat mevrouw Ruf zich in die nevenfuncties heeft gedragen zoals 
de raad van toezicht mocht verwachten.  

8. Het miljoen Zwitserse francs 

5.8.1 In 2016 heeft mevrouw Ruf op factuur van currentmatters GmbH een betaling van ruim een 
miljoen Zwitserse francs van Ringier AG ontvangen.  
Dat een betaling van deze omvang aan de directeur van het Stedelijk Museum door een 
bekende kunstverzamelaar met wie zij jarenlang een zakelijke verhouding heeft gehad vragen 
heeft opgeroepen kan niemand verbazen.  
Dit klemt te meer waar vaststaat dat zij in ieder geval de hoogte van dit bedrag niet eerder dan 
op zaterdag 14 oktober 2017, toen een aanvang was gemaakt met het interne onderzoek door 
de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning, aan iemand had gemeld. 

5.8.2 Volgens mevrouw Ruf heeft zij wel aan de heer Ribbink gemeld dat zij een "huge amount" van 
Ringier zou ontvangen, maar de heer Ribbink, die aanvankelijk aan de heer Grapperhaus 
heeft meegedeeld dat hij zich niet herinnerde dat zij met hem daarover heeft gesproken, maar 
eerder in dit verband had geschreven “she is covered”, heeft later verklaard dat hij voor het 
eerst van een of ander bedrag hoorde toen hij daarover berichten aan onderzoekers in de 
media onder ogen kreeg.  
Mevrouw Ruf heeft verklaard dat Ringier AG haar dit bedrag heeft toegezegd toen zij stopte 
met haar nevenfunctie als expert, uit dank voor in het verleden bewezen diensten, zodat zij dit 
bedrag als pensioenvoorziening zou hebben.  
Michael Ringier heeft tegenover de onderzoekers verklaard dat de aandeelhouders van 
Ringier AG toen bekend was dat mevrouw Ruf als curator van de kunstcollectie van Ringier 
AG zou vertrekken, tegen het einde van het jaar 2014 hebben besloten haar een bonus van 
een miljoen Zwitserse francs toe te kennen. Michael Ringier heeft verder verklaard dat Ringier 
AG aan bijzonder goed presterende managers in het verleden vaker zeer hoge 
bonusbedragen heeft uitgekeerd, soms van meerdere miljoenen Zwitserse francs. Omdat de 
toezegging mondeling door de aandeelhouders is gedaan heeft Michael Ringier niet meer 
kunnen vaststellen of de toezegging dateert van voor of van na 1 november 2014. Dit bedrag 
is in ieder geval, aldus Michael Ringier, in 2014 aan mevrouw Ruf toegezegd.  
De verklaringen van de heer Ringier en mevrouw Ruf verschillen wat ten aanzien van de 
periode waarin de toezegging is gedaan. Aangezien een andere aandeelhouder desgevraagd 
aan de onderzoekers heeft bevestigd dat de toezegging is gedaan tegen het einde van 2014 
gaan onderzoekers van de juistheid daarvan uit.  
De aandeelhouders van Ringier AG waren mevrouw Ruf zeer dankbaar voor wat zij in ruim 20 
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jaar voor de kunstcollectie van Ringier heeft betekend en zij wilden met deze bonus een 
bijdrage leveren voor een goede pensioenvoorziening voor mevrouw Ruf, aldus nog steeds 
Michael Ringier. 
Michael Ringier heeft verder verklaard dat Ringier AG ook al in 2010 een extra bonus van 1 
miljoen Zwitserse francs aan Mevrouw Ruf had toegekend vanwege haar bijzondere prestaties 
voor de kunstcollectie, die naar het oordeel van de aandeelhouders door de inzet van 
mevrouw Ruf aanzienlijk in waarde was gestegen.  
Volgens Michael Ringier was mevrouw Ruf vaak traag met het sturen van facturen en heeft hij 
haar eraan moeten herinneren een factuur te zenden voor de toegezegde bonus over het jaar 
2010. Die factuur heeft zij eerst in 2013 aan hem gezonden. Voor het in 2014 toegezegde 
bedrag schreef zij eerst in 2016 de factuur uit.  
Daarnaar bevraagd heeft een andere aandeelhouder van Ringier AG de juistheid van 
verklaring van Michael Ringier aan onderzoekers bevestigd. 

5.8.3 Onderzoekers hebben geen aanwijzingen op grond waarvan aan de juistheid van de 
verklaring van Michael Ringier en de andere aandeelhouder over de toegezegde bonus zou 
moeten worden getwijfeld. 
Afgaande op deze verklaringen betekent dit dat deze betaling ziet op in het verleden 
verleende diensten en geen verband houdt met de functie die mevrouw Ruf in het Stedelijk 
Museum heeft uitgeoefend, noch met de met toestemming van de raad van toezicht in 2015 
met Ringier AG voortgezette relatie.  
Deze bonus is daarom geen gift in de zin van art. 17 van de CAO of art. 8.12 van de ICOM 
Ethische Code voor Musea of in de zin van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst.  
De CFO van Ringier AG heeft desgevraagd aan onderzoekers verklaard dat dit aan mevrouw 
Ruf toegezegde bedrag door Ringier AG ten laste van een in 2013 in haar boeken opgenomen 
voorziening is gebracht. 

5.8.4 Hiermee zouden onderzoekers hun bevindingen ten aanzien van deze betaling kunnen 
beëindigen. Onderzoekers achten het echter van belang nog het volgende op te merken. 
Eenmaal bekend met de toezegging van deze aanzienlijke bonus van Ringier en zeker toen zij 
in 2016, dus reeds in functie bij het Stedelijk Museum, haar factuur vanuit currentmatters 
GmbH daarvoor aan Ringier AG stuurde, had het op de weg van mevrouw Ruf gelegen de 
raad van toezicht en tenminste diens voorzitter de heer Ribbink, in duidelijke bewoordingen en 
achteraf controleerbaar, zowel van de hoogte als van de achtergrond van die betaling op de 
hoogte te stellen.  
Onderzoekers willen niet uitsluiten dat mevrouw Ruf ervan overtuigd is en kan zijn dat zij de 
heer Ribbink heeft geïnformeerd over een toegezegd groot bedrag, maar hoe en wanneer dat 
is gebeurd en wat zij als reden voor deze betaling zou hebben opgegeven is niet meer na te 
gaan. Onderzoekers hebben geen reden te twijfelen aan de ontkenning door de heer Ribbink 
dat hem dit is meegedeeld. Hoewel de heer Ribbink heeft doen blijken maar beperkt 
belangstelling te hebben voor de bedragen die mevrouw Ruf uit nevenfuncties ontving, heeft 
hij keer op keer duidelijk gemaakt dat zij op publiek terrein functioneerde en zich aan de daar 
geldende regels diende te houden. In de interviews heeft de heer Ribbink openhartig 
verklaard en positief gesproken over het handelen van mevrouw Ruf. Onderzoekers zien geen 
reden waarom hij op dit punt iets zou ontkennen indien hij ervan wist. Onderzoekers kunnen 
daarom niet uitsluiten dat, zo mevrouw Ruf hem heeft meegedeeld dat zij een "huge amount" 
zou krijgen, die mededeling niet is gedaan in de formele context waarin dat gewenst was 
geweest en dat de heer Ribbink daardoor die mededeling niet de aandacht heeft gegeven die 
achteraf gezien noodzakelijk was. 
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Een dergelijke betaling afkomstig van een persoon of instelling waarmee het Museum zelf 
relaties onderhoudt kan door derden worden opgevat als een aantasting, althans bedreiging, 
van de onafhankelijkheid van de directeur en derhalve ook van het Museum bij de beoordeling 
van transacties die met deze persoon of instelling in het verleden zijn aangegaan of in de 
toekomst zullen worden aangegaan. 
Iedere suggestie dat dit in het Museum zou kunnen spelen moet kunnen worden vermeden of 
aanstonds kunnen worden weerlegd. 
Voor een goede vervulling van de eigen taken moet de raad van toezicht bekend zijn met 
feiten waarop hij door relevante betrokkenen in zijn omgeving zou kunnen worden 
aangesproken en waarover hij verantwoording dient af te leggen, zodat hij die verantwoording 
kan afleggen op ieder moment waarop dat wordt verlangd. Bij een betaling aan zijn directeur 
van een fors bedrag als deze bonus moet de raad van toezicht erop bedacht zijn dat hij kan 
worden aangesproken op mogelijke belangenverstrengeling waarbij het Museum is betrokken. 
Indien de raad niet, of niet voldoende bekend is met de onderliggende feiten van een 
dergelijke betaling kan die verantwoording niet, in ieder geval niet tijdig en betrouwbaar 
worden afgelegd. 

 
5.8.5 Naar het oordeel van onderzoekers heeft mevrouw Ruf door hierin niet volledig transparant te 

zijn, dat wil zeggen door er niet voor te zorgen dat zij zeker stelde dat de raad van toezicht 
uitdrukkelijk op de hoogte was van deze betaling, in strijd gehandeld met haar verplichting als 
vastgelegd in artikel 7 lid 1 van het directiereglement en Regel 3.13 jo Principe 8 van de 
Governance Code Cultuur, welke bepalingen verlangen dat zij gevraagd en ongevraagd de 
raad van toezicht voorziet van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling en 
heeft zij de raad van toezicht en zeker ook de heer Ribbink tekort gedaan in het vertrouwen 
dat zij in haar moesten kunnen stellen.  

Ook is zo niet in de geest van Principe 8 van de Governance Code Cultureel gehandeld. Zij 
heeft er niet voor gezorgd dat de raad van toezicht zich kon vergewissen van de 
onafhankelijkheid van de directeur en zij heeft er daarom niet voor gezorgd dat de raad van 
toezicht in staat werd gesteld, indien daarnaar gevraagd, uit te leggen hoe (de betaling van) 
die bonus paste binnen de principes van die code. 
Zoals ook is overwogen bij de melding van currentmatters aan de vorige voorzitter, geldt ook 
hier dat er aanleiding was in dit bijzondere geval, waarin de raad van toezicht na afweging van 
de belangen toestemming had verleend om de nevenfunctie bij Ringier AG en JRP Ringier 
Publishing te behouden van mevrouw Ruf te verlangen dat zij zich niet had beperkt tot het 
melden van haar besloten vennootschap aan de heer Ribbink en het melden van een “huge 
amount” aan hem, zoals zij stelt te hebben gedaan, maar dat zij gelet op het bepaalde in art. 
3.13 van de Governance Code Cultuur de raad van toezicht zelf op zodanige wijze had 
geïnformeerd over die besloten vennootschap en het van Ringier ontvangen bedrag dat de 
raad van toezicht niet in verlegenheid zou worden gebracht zodra die feiten in de 
openbaarheid kwamen. 

 
5.8.6 Meer in het algemeen merken onderzoekers naar aanleiding van de handelwijze van mevrouw 

Ruf met betrekking tot haar nevenfuncties op dat zij geen redenen hebben te twijfelen, en 
daaraan dus ook niet twijfelen, aan de integriteit van mevrouw Ruf in haar handelen als 
directeur van het Stedelijk Museum, maar dat zij niet altijd lijkt te hebben begrepen dat haar 
functie niet alleen moet worden uitgeoefend overeenkomstig de bewoordingen van de 
governance voorschriften, maar vooral ook in de geest van die voorschriften, die waar zij 
geënt zijn op handelen in het publieke belang, erop zijn gericht zorgvuldige en controleerbare 
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besluitvorming in al zijn facetten te bevorderen.  
Openheid, ook indien er geen voorschrift is dat openheid met zoveel woorden voorschrijft, is 
daarvoor noodzakelijk. Onderzoekers kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat mevrouw 
Ruf soms wat zuinig is omgegaan met de naar Nederlandse maatstaven en in de Nederlandse 
cultuur gewenste openheid. Zij heeft minst gesproken op een aantal belangrijke momenten 
naar Nederlandse opvattingen onhandig en onverstandig geopereerd. 

9. Afdrachten van neveninkomsten 

5.9.1 In paragraaf 3.9.1 e.v. is gebleken dat, zo er al afspraken over de afdracht van 
neveninkomsten zijn gemaakt, die niet eenduidig zijn vastgesteld. Wat hier in het bijzonder 
opvalt is dat tussen mevrouw Ruf en het Museum gemaakte afspraken, anders dan bij de 
vorige directeur, niet duidelijk zijn vastgelegd, hoewel de secretaris van de raad van toezicht 
de heer Ribbink had geadviseerd een vergelijkbare brief aan mevrouw Ruf te sturen. De 
collectieve arbeidsovereenkomst van het Museum verlangt bovendien dat voorwaarden 
verbonden aan de toestemming tot het verrichten van nevenfuncties schriftelijk dienen te 
worden vastgelegd, wat in dit geval, en dus anders dan bij de vorige directeur, niet is gebeurd. 

5.9.2 Onderzoekers hebben vastgesteld dat mevrouw Ruf aanzienlijk meer dan het volle pond aan 
arbeidstijd aan het Museum heeft gegeven en zij kunnen begrijpen dat zij vergoedingen voor 
werkzaamheden die in haar eigen tijd werden gedaan en die geen relatie hadden met haar 
werk voor het Museum mocht behouden. Wel is duidelijk dat overeenstemming bestond dat zij 
de inkomsten van Ringier en Luma zelf mocht behouden. Zij heeft zelf de keuze gemaakt dat 
zij de inkomsten uit nevenfuncties die zij bij haar aantreden al had, of die zij ontving van 
relaties die zij al had voordat zij bij het Museum in dienst trad voor zichzelf hield, en dat zij de 
overige inkomsten uit nevenfuncties aan het Museum afdroeg.  

5.9.3 Het is echter zeer ongelukkig dat de afspraken hierover niet preciezer zijn vastgelegd.   
Voor zover daarover onduidelijkheden zijn ontstaan moet in de eerste plaats de raad van 
toezicht, meer in het bijzonder zijn voorzitter in die tijd, zich dat aanrekenen. Het had op hun 
weg gelegen duidelijke afspraken te maken, die eveneens duidelijk vast te leggen en de 
nakoming daarvan te controleren. 

Bij onderzoekers is de indruk ontstaan dat de heer Ribbink, die zich intensief heeft ingezet 
voor de belangen van het Museum gedurende de jaren van zijn lidmaatschap van de raad van 
toezicht, zich in de relatie tot mevrouw Ruf meer vrijheid heeft toegedacht dan in het collegiale 
handelen van de raad van toezicht paste. De raad van toezicht heeft hem echter die vrijheid 
laten nemen. 
Onderzoekers hebben geen redenen te twijfelen aan de integriteit van mevrouw Ruf bij de 
afdrachten van inkomsten uit nevenfuncties aan het Museum op de wijze zoals het volgens 
haar is afgesproken. 

 
10. De beëindiging van de relatie tussen het Museum en mevrouw Ruf 

5.10.1 Hiervoor is onder 5.4.10 en verder al ingegaan op het handelen van de raad van toezicht in de 
crisissituatie waarin het Museum, mevrouw Ruf en ook de raad van toezicht zelf vanaf 10 
oktober 2017 waren terechtgekomen. Hetgeen daarin al is bevonden behoeft hier niet te 
worden herhaald. Onderzoekers beperken zich thans tot enkele aanvullingen op de 
bevindingen over de totstandkoming van het concept-rapport van de heer Grapperhaus en 
mevrouw De Cock Buning en het gebruik daarvan. 
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5.10.2 Hoewel zowel het eerste als het tweede concept-rapport benadrukt dat dit memo een eerste 
concept-rapportage bevat ontslaat het voorlopige karakter van het rapport – nu dit naar 
andere leden van de raad van toezicht ging - de opstellers ervan niet van hun gehoudenheid 
alle informatie die zij hadden of hadden kunnen hebben daarin op te nemen. Dus ook alle 
informatie die van de kant van mevrouw Ruf was ingebracht of aangeboden.   
Het was zonneklaar dat de inhoud van het rapport, ook in zijn voorlopig karakter, het zicht van 
de andere leden van de raad van toezicht op het handelen van mevrouw Ruf zou kleuren. 
  
De heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning behoorden zich daarvan bewust te zijn. Zij 
hadden daarom dat concept, voordat dit aan de andere leden van raad van toezicht werd 
gestuurd, zowel de eerste als de tweede versie, aan mevrouw Ruf moeten voorleggen, niet ter 
goedkeuring, maar om haar de gelegenheid te bieden hen op fouten te wijzen of 
kanttekeningen te maken bij de in het rapport opgenomen feiten en haar eigen handelen te 
verduidelijken waar dat op grond van de concept-rapportage nodig zou kunnen zijn om zo 
onnodige misverstanden en verkeerde gevolgtrekkingen - niet alleen bij de heer Grapperhaus 
en mevrouw De Cock Buning, maar vooral ook bij de raad van toezicht die zich een oordeel 
moest kunnen vormen - te kunnen voorkomen.  
De "confraternele" toezending van de tweede versie aan de advocaat van mevrouw Ruf kon 
die omissie niet goed maken. Allereerst niet omdat de eerste versie al op 15 oktober 2017 aan 
de andere leden van de raad was toegezonden, en ook niet omdat enkele minuten nadat het 
concept-rapport aan de advocaat van mevrouw Ruf was gezonden die tweede versie ook aan 
de andere leden van de raad van toezicht is gezonden, zonder het commentaar van mevrouw 
Ruf af te wachten. 

5.10.3 Naar het oordeel van de onderzoekers heeft mevrouw Ruf in ieder geval vanaf 10 oktober 
2017 binnen haar vermogen duidelijkheid gegeven over vragen die eerst NRC en later ook de 
heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning aan haar hebben gesteld. Het moet niet 
alleen voor het Museum, de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning, maar ook voor 
mevrouw Ruf een verwarrende periode zijn geweest, waarin zij persoonlijk, ook door de 
aandacht in de media, onder grote druk moet hebben gestaan. Zij heeft alle vragen 
beantwoord, waarbij zij er vanuit mocht gaan dat mevrouw De Cock Buning en de heer 
Grapperhaus bekend waren met de antwoorden die de vorige voorzitter in zijn e-mails van 10 
oktober had gegeven en met haar verduidelijkende e-mail van 11 oktober en dat zij daaraan 
waarde zouden hechten. Op zaterdag 14 oktober heeft zij gevraagd of zij documenten bij zich 
moest hebben, welke vraag door de heer Grapperhaus ontkennend is beantwoord.  
Het is heel jammer dat de heer Grapperhaus op 16 oktober 2017 weinig aandacht heeft 
besteed aan de e-mail van mevrouw Ruf, waarin zij hem liet weten dat de heer Ringier haar 
verklaring wilde bevestigen. De heer Grapperhaus heeft daarop gereageerd met de opmerking 
“OK fine that would at least help you to explain there was no whatsoever “dishonest grounds” 
for the payments but it will not solve the governance issues”.  

5.10.4 Toen hij dit antwoord gaf was de tweede versie van het rapport nog niet aan anderen 
verzonden. 
Indien in dit rapport een verklaring van Ringier zou zijn opgenomen over de toekenning van 
een bonus van een miljoen CHF voor in het verleden bewezen diensten, zou een in de ogen 
van de opstellers van dat rapport ernstig bezwaar kunnen zijn weggenomen en was ten 
aanzien van dit bezwaar ook het governance issue in een ander licht komen te staan. 
Tenminste had in dat rapport kunnen, zelfs moeten staan dat volgens mevrouw Ruf de heer 
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Ringier haar verklaring wilde bevestigen, zodat de raad van toezicht zich daar bewust van kon 
zijn bij het nemen van verdere besluiten. 

5.10.5 Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning, die 
beiden ten behoeve van het Museum zeer veel tijd en inspanning in hun onderzoek hebben 
gestoken, naar eer en geweten hebben gehandeld. Dit neemt echter niet weg dat er 
belangrijke fouten in het rapport zijn geslopen, die vermeden hadden kunnen worden. Er is al 
gewezen op de noodlottige verwisseling van de beide Ringier entiteiten en het ontbreken van 
de antwoorden die de vorige voorzitter op 10 oktober 2017 had gegeven over de bekendheid 
met de BV van mevrouw Ruf en diens antwoorden over Ringier. 

5.10.6 Onderzoekers zijn er ook van overtuigd dat de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock 
Buning van plan waren een voorstel voor een verder extern onderzoek aan de raad van 
toezicht voor te leggen en dat zij in de middag van 16 oktober zijn verrast door de 
aankondiging van het voornemen van mevrouw Ruf haar ontslag in te dienen. 

Helemaal onverwacht kan dit echter niet zijn geweest gelet op de scenario’s die eerder die 
ochtend aan mevrouw Ruf waren voorgehouden, het inschakelen van een advocaat om haar 
verder te ondersteunen, de mededeling van mevrouw De Cock Buning dat zij als adviseur 
verder niets meer voor haar kon doen en de latere kennisneming van het tweede concept-
rapport op kantoor bij haar advocaat. Dat de heer Grapperhaus en mevrouw de Cock hebben 
geprobeerd mevrouw Ruf van haar voornemen af te houden toen zij voor het eerst van dit 
voornemen hoorden is niet gebleken. Evenmin is gebleken dat zij mevrouw Ruf hebben 
verzocht of aangeraden haar beslissing uit te stellen totdat zij daarover die avond door de 
raad van toezicht zou zijn gehoord. Waar de heer Grapperhaus en mevrouw De Cock Buning 
al kenbaar hadden gemaakt dat een extern onderzoek noodzakelijk zou zijn, zou een verzoek 
of advies om haar ontslagmededeling uit te stellen totdat zij door de raad van toezicht zou zijn 
gehoord passend zijn geweest. Zeker gelet op de ernstige gevolgen voor het Museum van 
aanvaarding van dit ontslag, namelijk het verlies van een tweede artistiek directeur in vrij korte 
tijd en het gemis van de volledige directie na akkoordverklaring met dit ontslag.  

5.10.7 Dat mevrouw Ruf ontslag heeft genomen en geen vragen meer heeft beantwoord in de extra 
vergadering van de raad van toezicht in de avond van 16 oktober 2017 heeft het voor de raad 
van toezicht moeilijker gemaakt langs strikt rationele lijnen te beslissen over de 
akkoordverklaring met dit ontslag. Dit moet overigens ook mevrouw Ruf zich aantrekken, 
ongeacht in welke toestand zij toen verkeerde en of dit wel of niet op advies van haar 
toenmalige advocaat gebeurde. Door haar ontslagaanbod kort voor de extra vergadering van 
de raad van toezicht heeft zij bijgedragen aan de verwarring waarin de raad van toezicht 
vervolgens zijn beslissingen diende te nemen.   

5.10.8 Samengevat kan worden vastgesteld dat alle direct betrokkenen, de heer Grapperhaus en 
mevrouw De Cock Buning, met hun onvolledige rapport, hoe voorlopig ook, mevrouw Ruf door 
ontslag te nemen voordat zij gehoord werd in de extra vergadering van de raad van toezicht 
en een toelichting had kunnen geven op haar handelen dat in dat voorlopige rapport en het 
voorlopig advies van de juridische raadsman van het Museum zeer negatief werd neergezet, 
en de raad van toezicht zelf door onvoldoende alert te zijn op het voorlopige karakter van het 
rapport en de gevolgen van de aanvaarding van dat ontslag zonder mevrouw Ruf te hebben 
gehoord, hebben bijgedragen aan de mogelijk vermijdbare gevolgen van de aanvaarding van 
die ontslagaanbieding.   
Achteraf kan de aanbieding van het ontslag en de akkoordverklaring daarmee zonder verder 
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extern onderzoek worden gezien als een vermijdbaar noodlottig ongeval met ernstige 
gevolgen voor het Museum. Onderzoekers beseffen dat alle betrokkenen op 16 oktober 2017 
onder grote druk en in verwarrende omstandigheden hebben moeten handelen. Van alle 
betrokkenen werd op 16 oktober 2017 een zekere koelbloedigheid verlangd en niet is gezegd 
dat anderen - onder wie onderzoekers zelf - onder die omstandigheden die koelbloedigheid 
wel hadden weten te tonen. 

5.10.9 Onderzoekers achten het van belang op te merken dat de heer Grapperhaus vanaf 1 oktober 
2017, dus nog voordat hij formeel voorzitter van de raad van toezicht was, tot de dag van zijn 
vertrek als voorzitter op 24 oktober 2017 alles heeft gegeven om de kwesties, waarin hij vanaf 
1 oktober 2017 voor hem onvoorzienbaar in belandde, op positieve wijze en in het belang van 
het Museum aan te pakken en het Museum, na alle onrust waarin het door die kwesties in de 
publiciteit was beland, weer in rustig vaarwater te brengen. Hij moest roeien met de riemen 
die hij had, en dat hij geen betere had kan hem niet worden aangerekend: hij heeft er alles 
aan gedaan om de voor zijn handelen noodzakelijke inlichtingen te krijgen. De heer 
Grapperhaus heeft in de zestien dagen die aan het ontslag van mevrouw Ruf vooraf gingen 
meer aandacht en tijd aan het Museum besteed dan van hem kon worden verwacht en hij is 
met deskundigheid en grote zorgvuldigheid te werk gegaan. De vragen en kanttekeningen van 
onderzoekers na een onderzoek van ruim een half jaar kunnen daaraan niet afdoen. Het 
Museum had zich in die periode geen betere voorzitter van de raad van toezicht kunnen 
wensen. Dat geldt ook voor de zorg die de heer Grapperhaus na het ontslag van mevrouw Ruf 
tot zijn vertrek als voorzitter op 24 oktober 2017 is blijven geven. 

11. De naleving van de Wet normering topinkomens71 

5.11.1 Op basis van de beschikbare informatie is gebleken dat de bezoldiging die mevrouw Ruf van 
het Museum ontving in de jaren 2015, 2016 en 2017, met inachtneming van de 30%-regeling, 
binnen de jaarlijkse geïndexeerde WNT-maxima is gebleven. Over het jaar 2014 was sprake 
van een overschrijding van €7.884, welk onverschuldigd betaalde bedrag begin 2017 is 
terugbetaald door mevrouw Ruf. NautaDutilh concludeert op basis daarvan dat er - na deze 
correctie over het jaar 2014 - geen sprake is van een schending van de WNT-
bezoldigingsnormen. Van een eventuele beëindigingsvergoeding aan mevrouw Ruf die de 
toegestane WNT-norm zou overschrijden is evenmin gebleken.  

5.11.2 Onder de WNT wordt enkel de beloning die ontvangen wordt van WNT-instellingen of daaraan 
gelieerde rechtspersonen genormeerd. De inkomsten uit nevenactiviteiten bij rechtspersonen 
die niet onder de WNT vallen, vallen buiten de reikwijdte van de WNT. Het ontvangen van 
inkomsten uit private nevenactiviteiten door mevrouw Ruf levert dan ook geen schending van 
de WNT op.  

5.11.3 In de wetsgeschiedenis omtrent de WNT is overigens wel gewezen op de mogelijkheid om 
beperkende contractuele afspraken te maken over private nevenactiviteiten. Ook de richtlijnen 
van de Ethische Code voor Musea bevatten bepalingen omtrent nevenactiviteiten. De 
bepaling in de arbeidsovereenkomst dat bepaalde nevenactiviteiten zijn toegestaan met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van toezicht, laat meer ruimte dan deze 
richtlijnen. 

                                                        
71 Deze paragraaf is letterlijk ontleend aan het advies van NautaDutilh d.d. 1 juni 2018 ( bijlage 9) en komt 
voor verantwoordelijkheid van NautaDutilh. 
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5.11.4 De handelwijze van het Stedelijk Museum bij de publicatie van de financiële jaarverslagen 
2014 en 2015 op haar website staat op gespannen voet met de 
openbaarmakingsverplichtingen onder de WNT. De aldus gepubliceerde informatie over de 
bezoldiging wijkt af van de informatie in de versie van het financiële jaarverslag zoals door de 
accountant goedgekeurd; in de gepubliceerde versies is de bezoldiging van beide directeuren 
in 2014 samengevoegd en in 2015 in het geheel niet vermeld. Daarmee bevatten de (via de 
website) gepubliceerde financiële jaarverslagen niet alle op grond van de WNT vereiste 
informatie. Gelet op de bedoeling van de WNT, waarbij het geven van publieke rekenschap en 
informeren van de belastingplichtigen van de wijze waarop de publieke middelen worden 
gebruikt een belangrijke rol speelt, staat deze handelwijze op gespannen voet met de WNT. 
Dit heeft overigens niet tot handhaving geleid. 

5.11.5 De handelwijze rondom de publicatie van de jaarverslagen op haar eigen website is ook niet 
overeenkomstig de richtlijnen uit de Governance Code Cultuur, die een openheid over de 
bezoldiging in het jaarverslag aanbeveelt en tot doel heeft de relatie met de 'buitenwereld' te 
versterken. Zoals gezegd, maakt de verplichting om uitvoering te geven aan de Governance 
Code Cultuur onderdeel uit van de verplichtingen waaraan het Museum in het kader van de 
subsidiëring door de Gemeente Amsterdam dient te voldoen. 

12. De naleving van de Ethische Code voor Musea (de ICOM Code) 

5.12.1 Onderzoekers hebben hun onderzoek beperkt tot de naleving van deze Code door de directie 
en de raad van toezicht en niet door andere medewerkers van het Museum.  

5.12.2 Uit correspondentie tussen het Museum en persorganen blijkt dat deze laatste zeggen over 
vertrouwelijke informatie te beschikken afkomstig van medewerkers en oud medewerkers van 
het Museum. Voorzover dat juist is en het gaat om medewerkers die lid zijn of zijn geweest 
van de directie of de raad van toezicht is het lekken van vertrouwelijke informatie een 
schending van deze Code, met name de verplichting om loyaal te zijn en vertrouwelijke 
informatie vertrouwelijk te houden.  Onderzoekers hebben geen onderzoek naar de bron van 
het lek gedaan. Zij begrijpen dat het Museum een dergelijk onderzoek wel in overweging heeft 
genomen. Of leden of oud-leden van de directie of de raad van toezicht de bron zijn is 
daardoor niet vastgesteld en of de Code op dit punt is overtreden evenmin. 

5.12.3 Voorzover onderzoekers hebben kunnen vaststellen is bij de in paragraaf 3.13.1 e.v. 
beschreven gang van zaken inzake de verwerving van de Borgmann collectie de Ethische 
Code voor Musea niet geschonden. Deze Code vereist niet dat in een persbericht over een 
verwerving gemeld wordt dat de verwerving ( deels) door een aankoop tot stand is gebracht 
noch dat de koopsom wordt vermeld. Dat het persbericht de indruk wekt dat de werken van 
Mullican en Krebber ook door schenking zijn verworven en dat die indruk onjuist is is 
ongelukkig en had voorkomen moeten worden, maar deze nalatigheid levert geen schending 
op van de Code. 

5.12.4 Voorzover onderzoekers hebben kunnen vaststellen is bij de in paragraaf 3.14.1 en verder 
beschreven gang van zaken met betrekking tot de “Mondriaan” de Ethische Code voor Musea 
niet geschonden. 

5.12.5 Onderzoekers hebben aangenomen dat de bepalingen van de Ethische Code voor Musea met 
betrekking tot belangenverstrengeling niet verder gaan dan de vergelijkbare bepalingen in de 
Governance Code Cultuur. Om die reden hebben onderzoekers afgezien van aparte 
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bevindingen over belangenverstrengeling in het kader van de Ethische Code voor Musea; zij 
verwijzen naar hun bevindingen dienaangaande in het kader van de Governance Code 
Cultuur. 
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HOOFDSTUK VI AANBEVELINGEN 

6.1.1 De eerste aanbeveling richt zich tot de raad van toezicht van het Museum en de gemeente en 
betreft het permanente voorzitterschap van de raad van toezicht. De hoogste prioriteit zou 
moeten worden gegeven aan het zoeken en benoemen van een voorzitter van de raad. De 
vacature is plotseling ontstaan op 24 oktober 2017 door het aftreden van de heer 
Grapperhaus in verband met zijn benoeming tot Minister van Justitie en Veiligheid en het 
voorzitterschap wordt sindsdien tijdelijk waargenomen door mevrouw De Cock Buning. 
Onderzoekers hebben begrepen dat door de raad van toezicht in overeenstemming met de 
gemeente is besloten het vervullen van de vacature in het voorzitterschap op te schorten tot 
de publicatie van het onderhavige rapport. Hoe eerder deze vacature permanent wordt vervuld 
hoe beter.  

Onder de thans geldende statuten worden de leden van de raad van toezicht benoemd door 
de raad van toezicht zelf. De raad is in discussie met de gemeente over de wens van de 
gemeente dat zij alle leden van de raad van toezicht benoemt. Die discussie loopt al lang. De 
benoeming van de voorzitter moet niet vertraagd worden doordat die discussie nog niet is 
afgerond. Het is om die reden dat deze aanbeveling zich richt tot zowel de raad van toezicht 
als de gemeente en er toe strekt het proces van benoemen van de voorzitter in nauw overleg 
tussen de gemeente en de raad te laten plaats vinden.  

De eerste stap in dat proces is het vaststellen van het gewenste profiel van de voorzitter. 
Onderzoekers suggereren dat het de voorkeur verdient om een voorzitter te benoemen die 
met een schone lei kan beginnen, die ervaring heeft in het besturen van complexe 
organisaties, die voldoende tijd heeft om orde op zaken te stellen aan de top van het Museum 
en die zichtbaar geen ander belang heeft dan het succes van het Museum te bevorderen. De 
raad en de gemeente zullen zich als eerste hierover moeten buigen en in overleg tot een 
profiel moeten komen dat in elk geval de eerst komende jaren dienst kan doen. De 
omstandigheden waarin het Museum is komen te verkeren vergen een bijzonder profiel dat 
tegemoet komt aan de eisen die uit die omstandigheden voortvloeien. 

Het selectieproces zal onder leiding van de raad kunnen gebeuren maar de aanbeveling van 
onderzoekers is om bij iedere fase van dat proces voeling met de gemeente te houden en 
rekening te houden met de inzichten die de gemeente telkens mocht hebben.  
Hoewel de formele benoeming onder de vigerende statuten tot de bevoegdheid van de raad 
behoort en de gemeente slechts "gehoord" behoeft te worden ligt het in de huidige 
omstandigheden voor de hand dat de raad eerst tot benoeming overgaat nadat van de 
instemming van de gemeente is gebleken. Onderzoekers verwachten overigens dat een 
nieuwe voorzitter een benoeming eerst zal willen aanvaarden nadat hem of haar gebleken is 
te kunnen rekenen op de steun van de gemeente.  

6.1.2 De tweede aanbeveling betreft de bevoegdheid om leden van de raad van toezicht te 
benoemen. Zoals gezegd berust die bevoegdheid onder de nu geldende statuten bij de raad 
van toezicht zelf en heeft de gemeente de wens geuit om de statuten zodanig te wijzigen dat 
de bevoegdheid tot benoeming bij de gemeente komt te liggen. De raad van toezicht is 
vooralsnog niet aan die wens tegemoet gekomen. De discussie hierover duurt al jaren. De 
argumenten die over en weer zijn gewisseld zijn niet overtuigend gebleken. Tegen de 
achtergrond dat het Museum - op de keper beschouwd - museale diensten verleent met 
betrekking tot de collectie waarvan de gemeente voor het overgrote deel eigenaar is tegen 
een vergoeding die het juridische karakter van een subsidie heeft - verbaast het onderzoekers 
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niet dat de gemeente een grotere invloed op de benoeming van toezichthouders wil hebben 
wier primaire taak het is om toezicht te houden op de bestuurlijke kwaliteit van die museale 
dienstverlening. In museumland is dat niet ongebruikelijk. Onderzoekers geven dan ook in 
overweging om de statuten zodanig te wijzigen dat de bevoegdheid om alle leden van de raad 
van toezicht te benoemen komt te berusten bij het College van burgemeester en wethouders 
op voordracht van de raad van toezicht en op basis van een profielschets die is vastgesteld in 
onderling overleg tussen gemeente en raad van toezicht. Bij een initiële benoeming van een 
lid van de raad van toezicht zou dit systeem adequaat moeten kunnen werken. Bij een 
herbenoeming kan dit systeem mogelijk tot minder gewenste gevolgen leiden. Niet 
ondenkbaar is dat een eventuele herbenoeming ongunstige effecten heeft op de dynamiek 
binnen de raad in de aanloop naar een herbenoeming en evenmin ondenkbaar is dat 
betrokkenen slechts een enkele termijn zouden ambiëren hetgeen de continuïteit in de raad 
ongunstig kan beïnvloeden. Bij een herbenoeming zal de raad zelf bovendien beter in staat 
zijn een oordeel te vormen over de noodzaak en wenselijkheid daarvan. Het is om die 
redenen dat onderzoekers in overweging geven de bevoegdheid tot herbenoeming van een lid 
van de raad van toezicht bij de raad zelf te laten liggen, uiteraard nadat over een 
herbenoeming vooraf met de gemeente overleg is gepleegd. Ongeacht wie de benoeming 
formeel doet geldt de regel dat de leden van de raad van toezicht hun functie onafhankelijk 
uitoefenen in het belang van de Stichting en het Museum.  

6.1.3 De samenstelling en het functioneren van de directie van het Museum en het toezicht daarop 
zijn van cruciaal belang. De afgelopen tijd heeft het hieraan geschort. Zodra een nieuwe 
voorzitter van de raad van toezicht is benoemd zal de raad een van zijn meest belangrijke 
taken, het benoemen van een directie, ter hand moeten nemen.   
Een vraag die daarbij rijst is of het gaat om een eenhoofdige of een meerhoofdige directie en 
of bij een meerhoofdige directie een der leden meer primus is dan de andere(n). Mede gelet 
op de ervaringen uit het recente verleden geven onderzoekers aan de raad van toezicht in 
overweging om aan die vraag minder gewicht toe te kennen dan aan een andere vraag. In de 
veronderstelling dat het Museum zowel een artistiek als een zakelijk directeur nodig heeft is 
de vraag van formele positie en bevoegdheid zeker niet onbelangrijk maar toch ondergeschikt 
aan de vraag over het juiste evenwicht tussen de betrokken personen, hun ambities en 
professionele vaardigheden, hun wijze van samenwerken, hun teamgeest, hun respect voor 
hun wederzijdse kwaliteiten, de wijze waarop zij elkaars sterke kanten kunnen stimuleren en 
hun zwakkere kanten kunnen aanvullen en de wijze waarop zij uni sono leiding geven aan de 
complexe organisatie van veelal hoogopgeleide professionals. Bij het selecteren en monitoren 
van de directie zal de raad naar verwachting veel tijd en aandacht aan deze en soortgelijke 
aspecten moeten besteden; in elk geval meer dan in het verleden het geval lijkt te zijn 
geweest.  
Vanuit het perspectief van de raad van toezicht en vanuit het perspectief van de gewenste 
checks en balances zal een tweehoofdige directie in het algemeen de voorkeur genieten. Bij 
een eenhoofdige directie en een sterke tweede functionaris zullen extra maatregelen 
genomen moeten worden om het hiervoor geschetste evenwicht etc. te formaliseren. Aan 
deze derde aanbeveling voegen onderzoekers nog toe om het concept van de 
"doorslaggevende" stem in de directie te laten varen. Dit concept kan contraproductief 
werken. Het verdient de voorkeur om geen regeling te treffen voor het geval de directeuren er 
niet uit komen en slechts vast te leggen dat wanneer de directeuren blijvend niet in staat zijn 
om tot consensus of een andere oplossing te komen de raad van toezicht geïnformeerd moet 
worden. Hopelijk is dat een voldoende stimulans om een oplossing op directieniveau te 
vinden. 
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6.1.4 De vierde aanbeveling betreft het onderwerp belangenverstrengeling. Het Museum is in het 
middelpunt van de belangstelling komen te staan om de verkeerde reden en over het 
verkeerde onderwerp. Hoe eerder het Museum het negatieve imago, dat het niet op gepaste 
wijze met belangenverstrengeling weet om te gaan, van zich af weet te schudden hoe beter 
het is. Daartoe dient het Museum een aantal maatregelen te treffen. 

De eerste is dat het Museum nog beter dan mogelijk in het verleden het geval was uitstraalt 
dat zijn doen en nalaten, en zeker daar waar het Museum als cultureel ondernemer marktpartij 
is, beheerst wordt door het primaat van de museale waarden. Zoals paragraaf 1.10 van de 
Ethische Code voor Musea voorschrijft moet de directie een beleid vaststellen met betrekking 
tot het verwerven van eigen inkomsten en inkomsten uit externe bronnen. Maar musea 
moeten wel de controle houden over de integriteit van hun programma's, tentoonstellingen en 
activiteiten. En tenslotte mogen volgens deze Code activiteiten gericht op het verwerven van 
inkomsten de kwaliteitsnormen van het Museum niet in gevaar brengen. Het zou goed zijn als 
het Museum dit beleid nog eens expliciteert en publiceert en zich ook houdt aan wat het 
publiceert. 

De tweede maatregel is dat het Museum zijn interne regels over besluitvorming rond mogelijke 
belangenverstrengeling aanscherpt en zich houdt aan die regels. Het belangrijkste element 
daarbij is dat mogelijke belangenverstrengeling vroegtijdig wordt gesignaleerd en dat aan de 
besluitvorming - over de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang en of een 
handeling ondanks het bestaan van een tegenstrijdig belang niettemin in het belang van het 
Museum is na toetsing aan de museale waarden - niet wordt deelgenomen door degenen die 
dat belang betreft. Zuivere besluitvorming over het primaat van museale waarden is de crux.
  
De derde maatregel is transparantie zowel intern als extern, dat wil zeggen intern aan de 
personen die moeten besluiten en extern door publicatie uiterlijk in of bij de jaarstukken op 
een zodanige wijze dat de lezer en het publiek begrijpen dat personen in een bestuurlijke of 
toezichthoudende functie betrokken zijn bij een transactie die mogelijk in strijd is met het 
belang van het Museum en dat deze niet betrokken zijn bij de interne besluitvorming daarover.
  
De vierde maatregel is om in de komende tijd geen schenkingen en bruiklenen van leden van 
de directie en van leden van de raad van toezicht te aanvaarden (anders dan bescheiden 
donaties in geld) en dat duidelijk naar buiten uit te dragen. Niet omdat dergelijke handelingen 
ongeoorloofd zouden zijn of niet met de beste bedoelingen worden verricht om het Museum te 
steunen, maar wel omdat herstel van vertrouwen in de komende tijd prioriteit verdient en het 
belang van het Museum niet is gediend met - al dan niet terechte vraagtekens - bij de 
zuiverheid van besluitvorming van zijn organen en de onafhankelijkheid van de leden van die 
organen.  

6.1.5 Over nevenfuncties mag een aanbeveling niet ontbreken, zeker als het gaat om die van leden 
van de directie. Uitgangspunt bij de beoordeling van zogenaamde nevenfuncties is dat het in 
de strategie en missie van het Museum zeer wenselijk kan zijn dat de directie een groot 
netwerk van relaties heeft en onderhoudt. Relaties zullen veelal onder de radar blijven en bij 
uitzondering aan het licht komen als zogenaamde nevenfunctie. Onderzoekers spreken hier 
van zogenaamde nevenfuncties omdat bij hen de vraag is gerezen of jurylidmaatschappen en 
dergelijke activiteiten niet eigenlijk gerekend moeten worden tot de normale taak van een 
directeur. Van een nevenfunctie zou dan pas sprake zijn als de functie niet tot de normale 
taak van een directeur behoort. Vanuit het perspectief van het Museum kan het belangrijk zijn 
dat de directeur ook dergelijke functies bekleedt. Indien er permanent of structureel sprake 
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zou zijn van een tegenstrijdig belang tussen het Museum en de organisatie waar de 
nevenfunctie wordt bekleed kan deze nevenfunctie niet worden aanvaard en goedgekeurd. 
Indien er incidenteel sprake kan zijn van een (mogelijk) tegenstrijdig belang is bijzondere zorg 
vereist. Zuivere besluitvorming en toetsing aan het primaat van de museale waarden vullen 
die bijzondere zorg in.  
Dit gezegd zijnde zouden onderzoekers het vervullen van nevenfuncties door directeuren van 
het Museum in de toekomst niet willen ontmoedigen indien het hebben van nevenfuncties - en 
meer algemeen het hebben en onderhouden van een relevant relatienetwerk - past in de 
strategie en de missie van het Museum en bij het aanvaarden en het vervullen van de 
desbetreffende nevenfunctie de hierboven beschreven bijzondere zorg in acht wordt 
genomen. 

6.1.6 Indien het vertrouwen bestaat dat het Museum in zijn handelen, in het bijzonder met 
betrekking tot fondsenwerving en het aanvaarden van bruiklenen, het primaat van de museale 
waarden na een zuivere besluitvorming telkens tot gelding brengt, zouden onderzoekers een 
ieder willen aanbevelen om minder aandacht te besteden aan de vraag of de wederpartij 
voordeel geniet bij de fondsverstrekking of de bruikleen. Als eenmaal op zuivere wijze is 
vastgesteld dat het museale belang - alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen 
- gediend is met de schenking of bruikleen is de vraag of de wederpartij daarbij ook een 
belang heeft niet meer relevant en dikwijls ook speculatief. Win-win situaties zijn geoorloofd. 
Belangenverstrengeling is niet per definitie afkeurenswaardig; zij kan ook vruchtbaar zijn. De 
kunst is om de negatieve aspecten te vermijden en de positieve te stimuleren. Het Museum 
moet die kunst ook kunnen verstaan.  

6.1.7 Ook bevelen onderzoekers het Museum aan om een verse blik op de governance van het 
Museum te werpen. Op papier zag deze er goed uit. In werkelijkheid kunnen wel 
kanttekeningen worden geplaatst zowel bij de naleving van de Governance Code Cultuur als 
bij het feit dat ondanks de vele aandacht die aan het onderwerp "governance" is besteed het 
Museum in een situatie is komen te verkeren waarbij niet gezegd kan worden dat zijn bestuur 
en toezicht op orde is.  

Allereerst zou de raad van toezicht zich moeten beraden op de vraag welke taken en 
verantwoordelijkheden hij op ieder moment prioriteit moet geven om toegevoegde waarde 
voor het Museum te hebben. Het benoemen van een goed directieteam is ongetwijfeld 
belangrijk, maar het houden van toezicht op het goed functioneren van de directie is bijkans 
nog belangrijker. Nog meer tijd en aandacht zal worden gevergd van de raad bij het tijdig 
kalibreren van de verhoudingen binnen de directie indien de raad tekenen ontwaart die er op 
duiden dat die verhoudingen te wensen over laten. In vergelijking daarmee is de 
verantwoordelijkheid van de raad (geholpen door zijn auditcommissie) om toezicht te houden 
op een adequate externe verantwoording van de gang van zaken in het Museum betrekkelijk 
eenvoudig.  
Het verdient aanbeveling om ook de omvang van de raad van toezicht onder ogen te zien en 
te bezien welke kerncompetenties in elk geval in de raad vertegenwoordigd moeten zijn, 
gegeven de situatie waarin het museum nu verkeert. Op termijn zou de beoordeling daarvan 
weer anders kunnen liggen.  
De Code Governance Cultuur is slechts een hulpmiddel. Het Museum is vrij ook in zijn 
governance eigenzinnige standpunten in te nemen indien het tot de conclusie komt dat goed 
bestuur en goed toezicht gebaat zijn met die standpunten. Het enige dat de Code vergt is dat 
die standpunten goed worden uitgelegd. Slaafse navolging van alle principes en 
praktijkaanwijzingen van de Code is niet een eis van de Code noch van de 
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subsidievoorwaarden.  
In de afgelopen jaren maakte de raad van toezicht aan het begin van ieder jaar een 
jaarkalender van zijn werkzaamheden. Dat is verstandig. Van de gelegenheid zou gebruik 
gemaakt kunnen worden om ieder jaar stil te staan bij wat in de gegeven omstandigheden 
extra aandacht van de raad vergt en de conclusie daarvan in de jaarkalender - naast de vast 
terugkerende onderwerpen - op te nemen. Dat lijkt zinvoller dan een jaarlijkse zelfevaluatie 
waarvan achteraf blijkt dat men zich niet vrij heeft gevoeld het achterste van zijn tong te laten 
zien. Het is de taak van de voorzitter om permanent het functioneren van de raad in de gaten 
te houden en actie te nemen zodra dat nodig is. Wachten tot een beleefde zelfevaluatie is niet 
de juiste remedie indien actie geboden is. 
Bij dit onderwerp past ook dat alle governance documenten nog eens worden bekeken met 
het oog op de vraag of zij beantwoorden aan de gewenste governance en aan de Governance 
Code Cultuur, in die volgorde.  
Het verdient tenslotte aanbeveling om de governance documenten openbaar te maken door 
plaatsing op de website van het Museum.  

6.1.8 De normale governance gaat er vanuit dat de strategie van het Museum wordt uitgestippeld 
door de directie en dat de raad van toezicht deze vervolgens al dan niet goedkeurt. Dit alles 
binnen de kaders van de voorwaarden van de subsidie. In de bijzondere omstandigheden 
waarin het Museum zich op dit moment bevindt is het verstandig om de bevoegdheid van de 
directie om de strategie uit te stippelen te blijven respecteren en besluitvorming over een 
eventuele nieuwe of aangepaste strategie uit te stellen totdat een nieuwe directie permanent 
in functie is.  

6.1.9 Het is voor het functioneren van de raad van toezicht belangrijk om ook een goede relatie te 
onderhouden met de Ondernemingsraad, zowel formeel als informeel zonder het gezag van 
de directie te ondermijnen. Onderzoekers bevelen aan om de leden van de raad van toezicht 
kennis te laten nemen van de notulen van het overleg dat de Ondernemingsraad voert met de 
directie in aanvulling op de maatregelen die al zijn getroffen, met name het aanwijzen van een 
lid van de raad van toezicht dat meer frequent contacten onderhoudt met de 
Ondernemingsraad. 

6.1.10 De statuten van het Museum bepalen dat de leden van de raad van toezicht geen bezoldiging 
krijgen. Dat is een nobele bepaling. Wel rijst de vraag of door deze bepaling mogelijk de kring 
van capabele toezichthouders onnodig wordt beperkt. Wij bevelen aan om in het licht van 
deze vraag te bezien of de statuten niet beter een bezoldiging kunnen toekennen in lijn met 
wat in de niet-commerciële sector gepast is. 
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HOOFDSTUK VII SAMENVATTING 

 
7.1.1 De directie en de raad van toezicht van het Museum hebben veel tijd en aandacht besteed 

aan de invoering van de Principes en Regels van de Governance Code Cultuur en naleving 
daarvan door het Museum. Op papier ziet de governance van het Museum er welhaast 
voorbeeldig uit. Op de website zijn geen afwijkingen van de Code door het Museum 
gepubliceerd. In werkelijkheid wijkt het Museum op nogal wat punten wel af, handelt het niet in 
overeenstemming met de Code en was het daarover niet transparant. 

7.1.2 De raad van toezicht handelt op vier punten niet in overeenstemming met de Code. 

Allereerst is de raad van toezicht niet transparant in de jaarstukken over besluiten met 
betrekking tot handelingen tussen het Museum en leden van de raad van toezicht waarbij 
tegenstrijdige belangen kunnen spelen en is het Museum evenmin transparant over bruiklenen 
van leden van de raad van toezicht en ingewikkelde combinaties van aankopen en 
schenkingen waarvan in de governance documenten van het Museum wordt aangegeven dat 
die in beginsel niet aanvaardbaar zijn. 

In de tweede plaats leeft de raad van toezicht de regel niet na dat over besluiten met 
betrekking tot handelingen met een lid van de raad van toezicht waaraan potentiële 
tegenstrijdige belangen zijn verbonden buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad 
van toezicht wordt beraadslaagd en besloten.  

In de derde plaats laat de raad van toezicht te veel werkzaamheden met betrekking tot de 
benoeming en evaluatie van de externe accountant over aan de auditcommissie en worden de 
benoemingstermijnen van de externe accountant niet door de raad van toezicht bewaakt. 

In de vierde plaats heeft de raad van toezicht meermalen besloten de jaarrekening goed te 
keuren zonder in de gelegenheid te zijn geweest de externe accountant over de jaarrekening 
te bevragen, omdat die de vergadering niet bijwoonde. 

Alle vier punten zijn afwijkingen van de Code. De website van het Museum vermeldt die 
afwijkingen niet en deelt mee dat de raad van toezicht op deze punten wel handelt in 
overeenstemming met de Code. Die mededeling is onjuist. 

7.1.3 Mevrouw Ruf heeft miskend dat naar de in Nederland levende maatschappelijke overtuigingen 
zij bij het aanvaarden van een bonus van haar voormalige opdrachtgever Ringier tijdens haar 
dienstverband bij het Stedelijk Museum niet had mogen volstaan met een enkele mondelinge 
mededeling daarvan aan de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht. Zij had onder de 
bijzondere omstandigheden van dit geval moeten staan op een overleg met de voorzitter en 
vervolgens met de hele raad van toezicht om te bezien welke consequenties het aanvaarden 
van een dergelijke bonus zou hebben voor het Museum en voor haar eigen functioneren en 
om te anticiperen op de voorzienbare noodzaak om daarover publiekelijk verantwoording af te 
leggen.  

De omstandigheden die daarbij van belang zijn - vooral in onderling verband - zijn:  

- dat het museum een openbare instelling is die vrijwel permanent in de publieke 
belangstelling staat; 
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- dat zij als directeur ook een publieke functie bekleedt;  

- dat het bedrag van de bonus naar maatstaven van de Nederlandse culturele sector 
uitzonderlijk hoog is; 

  
- dat de bonus afkomstig is van een organisatie waarmee haar relatie binnen en buiten 

het Museum aan kritiek onderhevig was en; 
 
- dat de bonus indirect ontvangen werd door mevrouw Ruf via haar BV waarvan de 

jaarstukken - zij het in summiere vorm - openbaar zijn zodat de vermogensgroei als 
gevolg van de betaling van de bonus vroeg of laat openbaar zou worden en 
waarschijnlijk tot vragen aanleiding zou geven.  

 
Hier doet niet aan af dat de toekenning van de bonus geen enkel ongeoorloofd oogmerk had, 
geen gift in de zin van haar arbeidsovereenkomst was, in geen enkel verband stond met haar 
werk bij het Museum en in feite ook niet tot onaanvaardbare belangenverstrengeling heeft 
geleid. Door dit overleg niet te entameren heeft mevrouw Ruf de regels van de Governance 
Code Cultuur (die een zodanige stroom van informatie van de directeur aan de raad van 
toezicht vergen dat deze laatste niet voor verrassingen geplaatst wordt) en de daarmee 
corresponderende regels van de statuten en het directiereglement overtreden, maar ook en 
vooral de ongeschreven regels van goed bestuur. Dit is haar verwijtbaar ook al was zij pas 
kort in Nederland en in functie bij het Museum. 

 
7.1.4 Naast de hiervoor gesignaleerde punten handelden het Museum, de raad van toezicht, zijn 

toenmalige voorzitter de heer Ribbink en mevrouw Ruf ook op andere punten niet helemaal in 
overeenstemming met de Code, maar deze punten zijn van zodanig belang dat zij geen 
vermelding in deze samenvatting verdienen. 

7.1.5 De onderzoekers zijn van mening dat de overtredingen van de Code wel verwijtbaar zijn, maar 
niet ernstig verwijtbaar en dat aan de integriteit van de betrokken personen niet behoeft te 
worden getwijfeld. 

7.1.6 De gemeente vergewist zich van de volledigheid, maar niet van de juistheid van de informatie 
die de gemeente periodiek van het Museum ontvangt, waaronder informatie over de naleving 
van de Governance Code Cultuur. De gemeente kon aan de hand van de schriftelijk 
ontvangen informatie niet zien dat de Code niet volledig werd nageleefd door het Museum. 
Een toetsing op volledigheid en niet op juistheid past in de relatie tussen de gemeente en het 
Museum na de verzelfstandiging. Onderzoekers doen geen aanbeveling om de wijze van 
toetsing door de gemeente te wijzigen. 

7.1.7 Niet gezegd kan worden dat een Museum dat geleid moet worden door een interim-directeur, 
in korte tijd twee artistieke directeuren heeft zien komen en gaan en dat ook een permanente 
voorzitter van de raad van toezicht mist zijn governance op orde heeft. 

7.1.8 De procedure die de raad van toezicht heeft gevolgd bij de selectie en benoeming van 
mevrouw Ruf verdient naar het oordeel van onderzoekers lof. De wijze waarop de raad van 
toezicht vervolgens toezicht heeft gehouden op het functioneren van de directie verdient 
daarentegen allerminst een schoonheidsprijs. 
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7.1.9 Onderzoekers hebben vastgesteld dat in de management BV van mevrouw Ruf geen 
kunstadviesbedrijf werd uitgeoefend. De inkomsten die direct en indirect in die BV werden 
gegenereerd waren uitsluitend afkomstig van organisaties waar mevrouw Ruf een 
goedgekeurde nevenfunctie vervulde. Nu de BV verder alleen inkomsten uit vermogensbeheer 
ontving was de directiefunctie die mevrouw Ruf daar vervulde niet een functie waarvoor strikt 
genomen vermelding in de jaarstukken van het Museum was vereist. Dergelijke functies die 
een verlengstuk van het privévermogen van de betrokkenen zijn plegen niet vermeld te 
worden, zolang daarin geen functies worden uitgeoefend die niet bekend gemaakt zijn. 
Mevrouw Ruf heeft niet geheimzinnig gedaan over het bestaan van haar BV, maar het zou 
naar de mening van onderzoekers wel verstandig van haar zijn geweest om de voorzitter van 
de raad van toezicht in vertrouwen te nemen over haar zakelijke doen en laten, meer dan zij 
heeft gedaan. 

7.1.10 Zowel het feit dat mevrouw Ruf op 16 oktober 2017 nog voor de vergadering van de raad van 
toezicht die die avond gehouden zou worden zelf ontslag heeft genomen als het feit dat de 
raad van toezicht die avond in dat ontslag heeft bewilligd zonder de uitkomsten van een 
extern onderzoek af te wachten kenschetsen onderzoekers als bijzonder ongelukkig. 

7.1.11 Het salaris van mevrouw Ruf bleef binnen de maxima van de WNT (na correctie), de WNT ziet 
niet op neveninkomsten zoals mevrouw Ruf genoot en de informatie die het Museum op zijn 
website gaf over de bezoldiging van de directie was niet conform de WNT. 

7.1.12 Onderzoekers doen tien aanbevelingen. 

 



BIJLAGE 1 



Opdrachtverlening extern onderzoek naar de governance en de naleving van de beloningsregelingen 
van Stedelijk Museum Amsterdam 

Overwegingen 

t}_maf 

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 de beloningsregelingen; 

Omdat vanuit de verschillende fracties tijdens de raadscommissievergadering van 2 
november 2017 vragen zijn gesteld over de mate van onafhankelijke inbedding van de beide 
onderzoeken 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 grand van die subsidierelatie te verhouden tot de twee codes; 

Het college heeft de twee reeds door de Raad van Toezicht opgezette 
onderzoeksopdrachten- in overleg met het Stedelijk Museum Amsterdam - enigszins 
aangepast en verstrekt aan de door het Stedelijk Museum Amsterdam voorgestelde 
deskundigen. lnmiddels zijn onderzoekers gezamenlijk van mening dat de beide opdrachten 
overlap vertonen en dat voor de efficientie het beter is de onderzoeken samen te voegen tot 
een enkele opdracht, waarmee Stibbe de opdracht onderzoek naleving beloningsregeling aan 
de gemeente heeft teruggegeven; 

In overleg met de onderzoekers is gekomen tot een werkwijze waarbij de onderzoekers 
governance verantwoordelijk zijn voor het gehele onderzoek, waarbij zij voor het onderdeel 
naleving beloningsregelingen de expertise van Homme ten Have van Nauta Dutilh - in 
afstemming met en voor rekening van de gemeente - inzetten; 

De gemeente zal daartoe met Nauta Dutilh afzonderlijk de financiele kant regelen; 

Voor de omvang van het onderzoek is bepalend dat 
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; 

o 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; 



Dit onderzoek richt zich niet alleen op het Stedelijk Museum Amsterdam maar richt zich 
tevens op de sturing door de gemeente en levert naar verwachting aanbevelingen op 
passend bij de door de gemeente in het Kunstenplan 2017 - 2020 verwoorde wens 
gedurende deze vier jaar meer vorm te kunnen geven aan de uitwerking van de Code 
Culture! Governance; 

Onderzoekers en gemeente hebben de opdrachtformulering afgestemd, waarbij de 
gemeente het Stedelijk Museum Amsterdam heeft ge"informeerd over de aanpassingen ten 
opzichte van de eerdere met het Stedelijk Museum Amsterdam afgestemde 
opdrachtverlening; 

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 betrekken bij het onderzoek oak informatie van andere internationale 
musea vergelijkbaar in grootte en aard, hebben daarbij oog voor de spanning tussen het 
generen van eigen inkomsten en subsidiegelden en stem men de scope daarbij af van 
hetgeen de Amsterdamse Kunstraad onderzoekt vanuit de artistiek inhoudelijke kant; 

Opdrachtbeschrijving 

1. Scope van het onderzoek 
Governance 

a. Wijze waarop het Stedelijk Museum Amsterdam de Code Cultural Governance en de 
Ethische Code voor Musea heeft toegepast en toepast bij de uitvoering van haar 
taken. Hierbij kijken de onderzoekers in hoofdzaak naar: 

i. de governance en de transparantie daarbij - zie oak onder b van dit artikel, 
ii. het beheer van de collectie, de onderdelen bruikleen, aanschaf en de 

condities waaronder dit gebeurde - hierbij is niet het doel een inzicht in a Ile 
transacties te krijgen maar op basis van steekproeven een indruk, waarbij 
onderzoekers in ieder geval de constructie geldend voor de collectie 
Borgmann onderzoeken en mogelijk oak de bruikleen van een werk van 
Mondriaan; 

iii. alle transacties of afspraken tussen directeuren en leden van de Raad van 
Toezicht enerzijds en het Stedelijk Museum Amsterdam anderzijds, 
gedurende de te onderzoeken periode betrekking hebbend op 
nevenfuncties, bruikleen, schenking en de bij deze transacties of afspraken 
behorende voorwaarden; 

b. Naast de toe passing van de twee codes in het algemeen door (het bestuur van) het 
Stedelijk Museum Amsterdam, kijken de onderzoekers in het bijzonder naar de mate 
waarin transparantie is betracht bij de aanstelling en het vertrek van de directeur, 
aandacht is besteed aan nevenfuncties en (de schijn van) belangenverstrengeling 
(principe 8 van de Code Cultural Governance en hoofdstuk 8 van de Ethische Code 
voor Musea) en hoe hierover is gecommuniceerd. Daarbij kijken de onderzoekers 
naar de handelwijze van de directeur zelf, naar die van de leden van de Raad van 
Toezicht en naar de mate waarin en het moment waarop de gemeente hierover is 
ge"informeerd. 

c. De onderzoekers betrekken bij het onderzoek bij het Stedelijk Museum Amsterdam 

Paraaf 

(fl 



i. de verschillende posities binnen de organisatie: 
Raad van Toezicht 
Directeur(en} 

ii. de bij de verzelfstandiging gekozen uitgangspunten; 
iii. een korte benchmark met andere in grootte en aanzien vergelijkbare musea 

in het buitenland en de hantering van de daar geldende codes of conduct, 
daartoe doet de gemeente in overleg met het Stedelijk Museum Amsterdam 
een voorstel en regelt daarbij de introductie bij deze instellingen. 

d. In tijd bestrijkt het onderzoek de periode vanaf 2013 tot en met oktober 2017; 
e. Wijze waarop de gemeente Amsterdam de toepassing door het Stedelijk Museum 

Amsterdam heeft getoetst en of deze toetsing voldoet, hieronder tevens begrepen 
de wijze waarop het Stedelijk Museum Amsterdam de gemeente heeft betrokken bij 
voor het Stedelijk Museum Amsterdam belangrijke processen en besluiten. 

Naleving beloningsregeling 
f. In hoeverre is, in het kader van de beloning van de directeur van het Stedelijk 

Museum Amsterdam, gehandeld in overeenstemming met de Wet Normering 
topinkomens, de Ethische Code voor Musea, de Governance Code Cultuur en de 
subsidieverlening in het Kunstenplan. 

2. Methode en plan van aanpak inclusief kosten ondersteuning 

Par"'aaf (Q __ 

a. Onderzoekers bepalen zelf de methode die zij hanteren en stellen op de hoofdlijnen 
een plan van aanpak op waarin zij ingaan op de onderdelen zoals beschreven in 
artikel 1, dat op uiterlijk 20 december 2017 aan de gemeente wordt voorgelegd en 
aangevuld voor het deel naleving beloningsregeling op [datum], inclusief een raming 
van de kosten van in ieder geval de af te nemen interviews, passend binnen het 
artikel 4 onder a opgenomen bedrag, geldend voor de governance. Onderdeel van 
het onderzoek is in ieder geval maar niet uitsluitend het interviewen van betrokken 
directie en !eden 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, wel zal de gemeente desgevraagd door de onderzoekers de 
opdrachtverlening nader specificeren. 

c. lndien bij de tussentijdse informatie of op ieder ander moment blijkt dat de opdracht 
verbreed of verdiept moet warden of indien om we Ike reden dan oak de in lid f van 
dit artikel vermelde streefdatum niet gehaald wordt of een situatie zich voordoet dat 
aanvullend kosten gemaakt moeten warden die niet begroot zijn en in redelijkheid 
niet onder de kosten als opgenomen in artikel 4 vallen of de raming van de in artikel 
4 bedoelde kosten wordt overschreden, treden onderzoekers vooraf in overleg met 
de gemeente. 

d. Onderzoekers stemmen de aanpak af met de AKr, om de tijd en inzet van zowel de 
onderzoekers als de onderzochten zo efficient mogelijk in te richten. 

e. Onderzoekers richten een klankbordgroep in van deskundigen indien mogelijk 
verbonden aan vergelijkbare instituten, internationaal en nationaal om de 



aanbevelingen te spiegelen. Onderzoekers leggen aan de gemeente voor wie zij 
bereid hebben gevonden om in deze klankbordgroep deel te nemen. 

f. Onderzoekers en de gemeente hebben als streefdatum afgesproken voor de zomer-
bij voorkeur eind mei begin juni - 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, de gemeente en de 

verschillende betrokkenen verzoeken om de benodigde stukken aan te leveren. 
b. De onderzoekers zullen zich bij hun onderzoek in eerste instantie baseren op de 

gegevens die door de betrokkenen warden 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 en - indien en voor zover nodig - toegang te geven tot 
het Stedelijk Museum Amsterdam en tot de bij het Stedelijk Museum Amsterdam 
aanwezige documentatie en archieven, alsmede haar (oud) medewerkers zal 
instrueren mee te werken aan interviews voor zover dit in de macht van het Stedelijk 
Museum Amsterdam 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, 
vormgegeven in een overeenkomst met de gemeente Amsterdam waarmee tevens 
de positie en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens. Deze overeenkomst wordt gehecht aan dit document. 

f. De gemeente Amsterdam draagt zorg voor verstrekking van relevante informatie en 
stelt oak 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 in artikel 2 leden a enc is opgenomen, stelt de 
gemeente voor het gedeelte governance van dit onderzoek een vast bedrag van 
€ 35.000 exclusief BTW beschikbaar. 

b. In het onder a vermelde bedrag zijn verdisconteerd het honorarium van de 
onderzoekers en de kosten voor ondersteuning bij de af te nemen interviews 
vooralsnog geraamd op€ 8.000 en de eventueel in redelijkheid te maken onkosten, 
zoals reiskosten in Nederland. 



c. De te maken kosten zoals voor ondersteuning warden door de gemeente voldaan, 
mits gemaakt met instemming van de gemeente en na ontvangst van een door de 
onderzoekers voor akkoord geparafeerde factuur. 

d. De vergoeding voor het onderzoek naar naleving beloningsregeling wordt 
afzonderlijk door de gemeente met Nauta Dutilh overeengekomen en maakt 
uitdrukkelijk geen onderdeel uit van het in dit artikel opgenomen bed rag. 

5. Geheimhouding en gegevensverwerking 
a. Onderzoekers betrachten geheimhouding met betrekking tot alle informatie die in 

dit onderzoek aan hen zal word en 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. De geheimhouding belet onderzoekers niet om personen en door hen ingeschakelde 
hulppersonen die in het onderzoek warden 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, waarbij 
onderzoekers de met te ondervragen personen en diens hulppersonen te delen 
informatie beperken tot datgene dat nodig is om op het te onderzoeken onderwerp 
naar de beginselen van behoorlijk onderzoek hoar en wederhoor toe te passen. 

c. Onderzoekers dragen er zorg voor dat de door hen ingeschakelde ondersteuning en 
de door hen te benaderen klankbordgroep een gelijkluidende 
geheimhoudingsverklaring tekenen. 

d. Onderzoekers zijn in het kader van het onderzoek governance en naleving 
beloningsregeling ieder zelfstandig verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan 
met de aan hen verstrekte informatie. 

e. lndien onverhoopt informatie zoek raakt, informeren de onderzoekers de gemeente 
per ommegaande zodra zij zelf op de hoogte zijn van het verlies. De gemeente 
informeert indien nodig en voor zover mogelijk de betrokkenen wiens gegevens het 
betreft. 

6. Overlegstructuur 
a. In het plan van aanpak nemen onderzoekers tevens op we Ike overlegstructuur zij 

nodig achten voor het onderzoek. 
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 

;n•f 
(Y____ 

a. Onderzoekers maken het rapport niet openbaar voordat in ieder geval de gemeente, 
het Stedelijk Museum Amsterdam en degenen die gehoord zijn voor zover het hun 



raakt in de gelegenheid zijn geweest te reageren, waarbij onderzoekers de hoar en 
wederhoor ten aanzien van feitelijke constateringen verwerken in het rapport. 

b. Onderzoekers maken het rapport alleen openbaar met vooraf instemming van de 
opdrachtgever. 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
a. Onderzoekers aanvaarden hun opdracht met instemming van de gemeente onder 

uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor eventuele schade door eigen handelen of 
nalaten, dan wel door (een van) hen bij deze opdracht betrokken personen, dit zowel 
ten behoeve van hen zelf als ten behoeve van die andere personen, en zowel jegens 
de opdrachtgever als jegens anderen die in het onderzoek zullen word en betrokken. 

b. De gemeente vrijwaart de onderzoekers voor- in redelijkheid - de kosten van 
juridische ondersteuning ingeval zij in rechte word en betrokken vanwege de 
uitkomst van het onderzoek of de wijze waarop zij het onderzoek hebben uitgevoerd 
en vrijwaart onderzoekers tegen aanspraken van derden vanwege de uitkomst van 
het onderzoek of de wijze waarop zij het onderzoek hebben uitgevoerd. 
Voornoemde vrijwaring geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove 
schuld van onderzoekers. 

9. Escalatie 
a. lndien onderzoekers om welke reden dan oak niet over de informatie kunnen 

beschikken die zij nodig achten voor het onderzoek en het Stedelijk Museum 
Amsterdam deze informatie niet kan of wil leveren, me Iden de onderzoekers dit bij 
de gemeente. 

b. Onderzoekers melden de in het eerste lid geschetste alleen in die gevallen dat zij zelf 
geen mogelijkheden meer zien om aan de gewenste informatie te komen. 

10. Overige bepalingen 
a. Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing. 
b. Algemene voorwaarden van beide partijen zijn niet van toepassing. 
c. De rechtbank Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen 

voortvloeiend uit deze opdracht. 

Amsterdam, 16 februari 2017 
;I 

/ ; 

L .. ijten \ 
Kunst e · 

Gemeente Amsterdam 

!!ff 

Voor akkoord 
onderzoekers 
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Bijlage 2 bij de brief van 4 juni 2018 aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 

Beknopte curricula vitae van de onderzoekers en de leden van de klankbordgroep. 

Mr. S.E. Eisma. Amsterdam 1949 

Voormalige hoofdfunctie: advocaat, verbonden aan De Brauw van 1972 tot 2010. 
Huidige parttime functies: lid Bestuur Stichting Fonds 1818, tot nut van het algemeen; lid 
Bestuur Stichting Hal Pensioenfonds; voorzitter RvC, FD Mediagroep BV; incidenteel adviseur van 

maatschappelijke organisaties en onderzoeker; arbiter. 
Voormalige parttime functies o.a. : voorzitter RvT, Hogeschool der Kunsten, Den Haag; voorzitter 

RvT Kroller-MOller Museum; voorzitter RvC, Hal Holding NV; lid 
RvC, SOU Uitgevers NV; lid RvC, Rabobank Nederland; lid (en 
waarnemend voorzitter) RvC, Robeco Groep NV; bijzonder 
hoogleraar in Leiden (bank- en effectenrecht) en in Amsterdam 
( UvA recht van financiele markten); rechter-plaatsvervanger in 
Den Haag. 

Mr. J.A.J. Peeters. Venlo 1943 

Voormalige hoofdfunctie: 

actuele functies: 

Voormalige nevenfuncties o.a.: 

Rechter en (Coordinerend) vicepresident rechtbank Amsterdam 
(1981-2013) 

voorzitter Klachtencommissie van De Nederlandsche Bank, 
voorzitter Codecommissie Geneesmiddelenreclame, voorzitter 
Donorklachtencommissie Sanquin, arbiter, incidenteel 
onderzoeker. 

fungerend voorzitter Kamer van Toezicht voor het Notariaat 
Amsterdam, voorzitter Stichting Felix Meritis Beheer, Voorzitter 
Reclame Codecommissie, plv. Voorzitter Medisch Tuchtcollege 
Amsterdam. 

Mevrouw Pauline W. Kruseman, Bronxville, NY. Verenigde Staten van Amerika 1942 

Hoofdfuncties 

enkele, vorige 
relevante 
nevenfuncties: 

directeur Amsterdams Historisch Museum (1991-2009) 
zakelijk leider/plv dir Tropenmuseum/KIT (1971-1991) 

lid van Raden van Toezicht: Nationaal Museum van 
Wereldculturen (Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, 
Afrikamuseum, Wereldmuseum) Naturalis (Leiden), Openlucht 
Museum (Arnhem), Zuiderzeemuseum (Enkhuizen), 
Anne Frank Huis (Amsterdam), 
lid Ethische Code Commissie (Museumvereniging) 



Mevrouw Truze Ladder, Oud-Beijerland 1948 

Relevante hoofdfuncties: 
1987 tm 2012 

Relevante nevenfuncties: 
1994 - 2004 
2004 - 2016 
2005 - 2013 
2007 - 2017 
2012 - heden 
2017 - heden 

Zakelijk directeur De Nederlandse Opera en directievoorzitter van Het 
Muziektheater Amsterdam (per 1.1.2013 opgegaan in Nationale Opera 
en Ballet) 

Raad van Toezicht Van Gogh Museum 
Raad van Commissarissen Nederlandse Spoorwegen 
Raad van Commissarissen Van Lanschot Bankiers 
Raad van Toezicht Universiteit Maastricht 
Raad van Toezicht Nationaal Jeugdorkest 
lid Bestuur Stichting Hal Pensioenfonds 
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Beatrix Ruf nieuwe directeur Stedelijk Museum Amsterdam - Stedelijk Museum Am... Page 1 of 6 

BEATRIX 
RUF 
NIEUWE 
DIRECTEUR 
STEDELIJK 
MUSEUM 
AMSTERDAM 
Nieuws - 8 apr 2014 

De Raad van Toezicht heeft vandaag bekend 
gemaakt dat Beatrix Ruf de nieuwe directeur 
wordt 

https://www.stedelijk.nl/nl/nieuws/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-ams... 28-5-2018 
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De Raad van Toezicht roemt haar oog voor 
kwaliteit en voor jong talent, haar uitgebreide 
netwerk, het herkenbare, radicale en 
zelfverzekerde programma dat zij neerzette in de 
Kunsthalle en de bevlogen manier waarop zij 
persoonlijk het instituut aan de buitenwereld 
presenteerde en onderdeel maakte van het 
culturele debat. 

Ruf staat de afgelopen 15 jaar bekend als een 
van de meest invloedrijke figuren in de 
internationale kunstwereld. Het Amerikaanse 
tijdschrift Art Review plaatst haar al jaren in de 
hoogste regionen van de 'Power Top 100' - in 
2013 op nr. 7. 

Beatrix Ruf (Singen, Duitsland, 1960) is sinds 
2001 directeur van de Kunsthalle Zurich. Zij 
initieerde daar in 2003 een groat renovatie- en 
uitbreidingsproject dat tussen 2011 en 2012 
gerealiseerd werd. Voor de Kunsthalle Zurich 
ontwikkelde ze een onderscheidend tentoon-
stellingsprogramma van solopresentaties 
afgewisseld met groepstentoonstellingen. Zij gaf 
ook vele jonge talenten hier hun eerste 
museumpresentatie. Oat Ruf het experiment niet 
schuwt, blijkt uit de vele ambitieuze nieuwe 
installaties die kunstenaars op haar uitnodiging 
produceerden voor de Kunsthalle Zurich. Ruf 
initieerde oak kunsthistorisch relevante 
projecten, zoals de lang verwachtte 
overzichtstentoonstellingen van onder andere 
Yang Fudong en Ian Wallace. Beatrix Ruf. 

https://www.stedelijk.nl/nl/nieuws/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-ams... 28-5-2018 
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Daarnaast presenteerde zij vele belangrijke maar 
minder zichtbare of 'vergeten' kunstenaars. Door 
hen genereus en op het juiste moment te tonen, 
gaf Ruf hen hun verdiende plaats in de canon, 
corrigeerde zij daarmee de kunstgeschiedenis, 
en liet ze betekenisvolle verbanden zien tussen 
historische en actuele kunstvormen. Ze heeft oog 
voor gevestigde kunstenaars, maar ook voor de 
jonge generatie, en voor 'niet-westerse' 
kunstenaars. Zo maakte Ruf in Zurich 
hedendaagse kunstproductie in de breedte 
zichtbaar, van lokaal tot regionaal, nationaal en 
internationaal. 

Ruf weet haar projecten te verbinden aan 
belangrijke collega-instellingen in binnen- en 
buitenland, zoals Centre Pompidou in Parijs, Tate 
Liverpool, het Ludwig Museum in Keulen, 
Moderna Museet in Stockholm en het Van 
Abbemuseum in Eindhoven. Naast haar 
directeurschap in Zurich leverde ze ook actief 
bijdragen aan enkele belangrijke internationale 
biennales en triennales. Zo was ze in 2006 de 
curator van de succesvolle derde editie van de 
Tate Triennial in Landen. 

Alexander Ribbink, voorzitter van de Raad van 
Toezicht: "We zijn ervan overluigd dat Beatrix 
Ruf, met haar internationale ervaring, de beste 
keuze is voor het Stedelijk Museum en voor de 
bezoekers. Zij beschikt over het unieke vermogen 
om kunstenaars, verzamelaars, 'de markt' en de 
publieke sector met elkaar te verbinden, en weet 

https://www.stedelijk.nl/nl/nieuws/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-ams... 28-5-2018 
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heel goed te werken in en met de stad. Zij brengt 
een hedendaags ge/uid en zal daarmee het 
museum verderde 21e eeuw in brengen." 

Karin van Gilst: "lk zie erg uit naar de 
samenwerking met Beatrix Ruf. Dit is een 
uitstekend moment om samen met haar het 
artistieke DNA, wat natuurlijk het 
allerbelangrijkste is voor het museum, verder te 
ontwikkelen." 

Beatrix Ruf: "lk ben zeer vereerd en oak geroerd, 
dat ik het vertrouwen en de kans krijg om 
directeur van het Stedelijk Museum te warden en 
samen met het hele team vorm te geven aan de 
collectie en het uitzonder/ijke programma. De 
uitdagende en toonaangevende 
tentoonstellingen, zowel de hedendaagse a/s de 
kunsthistorische, en de wereldberoemde collectie 
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving, 
waren altijd een voorbeeld en een baken voor 
mijn eigen werk en denken, en een leidraad in de 
discussies met kunstenaars en collega 's. Het 
Stedelijk is een museum dat ans laat zien hoe te 
/even in het nu en hoe de toekomst kan warden 
gebouwd op traditie. lk vind het geweldig om voor 
dit unieke instituut aan de slag te gaan, met dit 
team en deze collectie." 

Een selectiecommissie van de Raad van Toezicht 
stelde een profiel samen na raadpleging van de 
staf van het museum en won ook advies in bij 
experts in Nederland en buitenland. Acht 

https://www.stedelijk.nl/nl/nieuws/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-ams... 28-5-2018 
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kandidaten werden uitgenodigd voor een 
gesprek. John Leighton, voormalig directeur van 
het Van Gogh Museum, was als extern adviseur 
in de laatste fase betrokken bij de procedure. 

Beatrix Ruf zal vanaf vandaag direct betrokken 
zijn bij het Stedelijk Museum, en met de 
inhoudelijke staf werken aan het artistieke 
programma. In de loop van de komende 
maanden zal zij haar intrek nemen in het 
museum en in Amsterdam, om uiteindelijk per 1 
november fulltime in dienst te zijn. 

https://www.stedelijk.nl/nl/nieuws/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-ams... 28-5-2018 
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https://www.stedelijk.nl/nl/nieuws/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-ams... 28-5-2018 
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Tweede concept Onderzoek RvT SMA 
Aanstelling & nevenfuncties Beatrix Ruf 
(Dit memo bevat een eerste een definitieve versie volgt later) 

Op vrijdag 13 oktober heeft de Raad van Toezicht van het SMA besioten om een onderzoek in te 
stellen naar de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de afspraken rondom aanstelling, beloning en 
nevenactiviteiten van Beatrix Ruf, een en ander ook in het Iicht van de Governance Code Cultuur en 
de Wet nonnering Topinkomens. 

Dlt onderzoek is op zaterdag 14 en zondag 15 oktober gedaan door de RvT !eden Grapperhaus (FG) 
en De Cock Buning (MdCB). Op zaterdag 14 oktober hebben zij gesproken met Beatrix Ruf (BR) in 
het kantoor van FG, op zaterdag en zondag hebben zij telefonisch contact gehad met de vorige 
voorzitter van de RvT Alexander Ribbink (AR) (kort), en alle overige RvT-leden (ultvoerlg). Daamaast 
hebben FG en MdCB diverse stukken meegenomen in hun onderzoek, en hebben zij gesproken met 
de ingeschakelde externe advocaat prof mr Jaap van Slooten die nog in de loop van m aandag 16 
oktober met een uitvoerig advies zal komen. 

De bevindingen zijn als volgt, zulks aan de hand van een aantal door FG en MdCB vooraf 
geformuleerde vragen: 

1. Hoe luiden exact de voor dlt onderzoek re!evante afspraken die door Alexander Ribbink zijn 
gemaakt met Beatrix Ruf bij haar aanstelling als (artistiek) directer van het Stedelijk Museum 
Amsterdam, daaronder begrepen de {mondelinge) afspraken over de positie van Beatrix in de 
directie en de (al dan niet betaalde) nevenactiviteiten? 

De op 31 maart 2014 door BR en AR toenmalig Vz RvT SSMA ondertekende 
arbeldsovereenkomt (Employment agreement Director) bevat een Artikel 16 met de 
kop "Performing additional duties", dat luidt: The Director may accept and perform 

duties - paid or unpaid - other than the duties within the scope of this Agreement, 

assuming she received the prjor written to do so by The Supervisory Board of SSMA. 

This approval shall never be unreasonably withheld by The Supervisory Board of 

SSMA. 

Het gaat hier om een 100% dtenstverband, zoals ook bevestigd door BR in het 
gesprek met FG/MdCB dd 14/10. De gemaakte afspraken worden mede.ingekleurd 
door de Governance Code Cultuur, de statuten van het SMA en de open normen van 
zorgvuldig werkgeverschap en werknemerschap. 

2. Welke nevenactiviteiten heeft Beatrix vervuld ln de jaren sinds haar aanstelling en hoeveel 
tijdsbesteding Is daarmee exact gemoeid geweest? 



BR heeft in het gesprek met FG/MdCB verklaard dat ze AR jaarlijks een lijst gaf en met AR 

besprak hoeveel dagen ze werkte aan de activiteiten, waarbij door Ribbink met name werd 

gekeken naar de tijdsbesteding die de 100% niet mocht overschrijden. BR verk!aarde voorts 

in het gesprek met FG en Md CB dat ze met AR afsprak dat ze 22 dagen per jaar aan haar 

nevenactlvitelten mocht werken. 

Op verzoek van FG heeft BR op 11 oktober 2017 een lijst samengesteld van haar 

nevenactiviteiten inclusief de daarmee verdfende inkomsten (Bljlage i ). Op die lijst komen 

geen inkomsten van Rignier voor. T evens is een Hjst zoafs die met AR werd besproken voor 

2016 als voorbeeld aangehecht Bijfage 2. Tevens hebben FG en MdCB tijdens het gesprek 

aan BR gevraagd om per functie de bijverdiensten te noteren, die lijst volgt nag gedurende 

maandag 16 oktober 2017, 

3. Heeft Beatrix Ruf de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht van al deze nevenactlviteiten 

en de betalingen voor de nevenactiviteiten en van de oprichting van haar BV? 

In het gesprek met FG en MdCB heeft BR verk!aard dat AR door haar op de hoogte is 

gesteld van het bestaan van de BV. AR heeft verklaard zich dat nlet te kunnen 

herinneren. De overige !eden van de RvT verklaren niets af te weten van het bestaan 

van de BV en evenmin van de inkomsten in de BV. Door FG/MdCB is in de notulen 

van de RvT niets gevonden over deze BV en evenmin in de door BR ter beschikking 

gestelde lijsten. 

4. Welke bedragen heeft Beatrix sinds haar aanstelling betaald gekregen voor haar 

nevenactiviteiten? Zijn dit uitsluitend betaHngen voor tijdsbesteding of ook bepaa!de fees of 

percentages verbonden aan transactles, adviezen of verkopen? 

Tijdens het gesprek met FG en MdCB noemt BR een aanta! bedragen en geeft 

daarvoor toelichting. 

• A) Het is vo!gens BRjuist dater een bedrag van EUR 437.000 vermeld is als 

inkomsten van de BV: BR kreeg van haar belastingadviseur (Rik van Beek van het 

kantoor Nieuwwind en van Beek) het advies om alle aandelen van haar Zwltserse 

GmbH in de BV te storten. Het zou hier volgens BR gaan om geaccumuleerde winst 

van de afgelopen jaren {inbreng vanuit de GMBH), waardoor direct een positief 

resultaat in de BV ontstond. Dit hebben FG/MdCBj verder niet kunnen verifieren in het 

korte tijdsbestek. Hiertoe zou een gesprek met de belasti11gadviseur nodig zijn en 

zouden ook de stukken moeten worden ingezien. 

s B) BR heeft aangegeven dat zij EUR 75.000,-- per jaar aan neveninkomsten heeft: 

dat zijn af haar verdiensten bij elkaar ( naar haar zeggen: "everything together--

sometimes paid, sometimes unpaid") Als een activiteit duldeHjk samen hangt met haar 

,' 



werk voor het Stedelijk: "cfearly on Stedelljk time, or connected to the function", gaan . 
de inkomsten direct naar het Stedelljk. 

" C) In het gesprek op 'l4 oktober heeft BR op de vraag van FG of de EUR 437.000,--
resultaat in CurrentMatters B.V. zie hiervoor onder B) - soms een vergoeding van 

Rlngier was, verklaard dat dit nlet julst is (zie hierboven), maar in tweede instantie dat 
Ringler wef aan BR een bonus heeft gegeven van EUR 1 mlijoen voor 20 jaar 
werkzaamheden, die nog het best zijn samen te vatten a[s het curatorschap van de 
Ring!er-collectie. Dit bedrag is in mei 2016 gestort op haar bestaande, gewone 
bankrekening in Zwltserland. BR wist niet zeker of dit geld ook gemeld is aan de 
Nederlandse fiscus. Zij lichtte dit verder als volgt toe. Beatrix is naar aanleiding van 

--· -----·- --- --- - -- --- · - -- -- - - -- -- --· .. --·- -- - .. -- --- -- - ·- - --- -· · - - ··- · · - -· 

Braun haar rol afs curator/adviseur bij Ringier gestopt en kreeg dit bedrag als dank 
voor haar diensten voor de coUectie. BR ziet zelf ook dat dat een heel erg groot 
bedrag is maar vetklaart het ook begrijpelijk te vrnden: "/have earned a lot of money 
for them'. De collectie en de daarvan dee! uitmakende werken zijn enorm in waarde 
toegenomen, aldus BR. Volgens BR wist AR van de betaling van EUR 1 mi!Joen 
omdat ze hem dat mondellng heeft faten weten. Desgevraagd heeft AR aangegeven 
dat hem dat bedrag niet is meegedeeld. Geen van de RvT-Jeden herinnert zich dit 
bedrag te hebben gehoord, of zelfs maar de mededeling dater nog een betaling in 
2016 zou plaatsvinden door Ringier aan BR uit hoofde van vroegere werkzaamheden. 

5. Leveren de nevenfuncties naar het oordeel van BR op enigerlei wijze belangenverstrengeHng 
op? 
( NB! Hier wordt gerefereerd aan het begrip belangenverstergeling zeals gehanteerd in de 
Governance Code Cultuur (GCC)) 
BR verkfaart dat volgens haar nooit sprake is geweest van belangenverstrengeling. De inhoud 
prevaleert vo!gens BR altijd. Zo heeft ze naar eigen zeggen bij haar adviezen over kunst aan-
of verkoop noort cornmfssle ontvangen: "Not taken any commission ever". 

Hier spelen de regels van Principe 8 van de GCC een rol. Deze luiden afs volgt: 

6. Ats sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct 
aan de voorzitter van de raad van toezicht en hij geeft daarbij af!e relevante informatie. Buften 
zijn aanwezigheid neemt de raad van toezicht hierover dan een stand punt in. Of daadwerkelljk 
sprake is van tegenstrijdig befang is aan het oordee/ van de raad van toezicht. Wanneer zich 
op dit punt kwesties voordoen is de raad van toezicht hier naar buiten toe open over. 

10. Het jaaiverslag vermeldt nevenfuncties van de !eden van de raad van toezicht en het. 
bestuur. 



6. Zijn alle nevenactivlteiten van Beatrix Ruf vermeld in de officiele jaarverslagen? Zo nee, 

waarom zijn die nevenactiviteiten niet vermeld in het jaarverslag? Wie is daarvoor 

verantwoordelijk? 

De activiteiten in de B.V. cq met de B.V. zijn ln elk geval niet gemeld in het officiele 

' jaarverslag of op de website. 

7. In een tweede gesprek op maandag 16 oktober hebben wij BR nog gevraagd om aanvullende 

1nformatie random het werk voor Ringier, het stoppen daarvan en wat daarover is berfcht aan de RvT; 

ook heeft FG nag een gesprek gevoerd met AR, na zijn eerdere telfeoongesprek met AR op zaterdag 

14 oktober. 

BR heeft verklaard dat zlj voor Ringler als curator/adviseur bleef werken tot en met de publicaties van 

Christian Braun in NRC in 2015. Zij heeft aan AR gemeld dat zlj ging stoppen met dit werk, zo heeft zij 

verklaard, en hem toen oak meegedeeld dat zij een afscheidsbonus kreeg voor eht werk dat zij in de 

voorgaande twinitig jaar had gedaan. BR heeft desgevraagd bevestigd dat de activitelten voor de 

coHectle-Ringier in beginsel in concurrentie staan met die van het SSMA, maar zegt dat in de praktijk 

Rignier zeer zorgvuldig omgaat met musea en nooit aankopen zal doen die in strijd kunnen zijn met 

(aankoop)belangen van musea. BR heeft verder desgevraagd verklaard dat zij niet ooit in de RvT-

vergaderingen blj het vaste vergaderpunt "melden belangenverstrengellng" (als uitvoering van 

Principe 8.6 van de Governance Code Cultuur) heeft gemeld (1) dat zij een B.V. had waarin haar 

neveninkomsten kwamen of (2) dat zij nog werkzaamheden deed voor Ringier - na het stoppen als 

kunstadviseur/expert - of (3) dat haar voor de werkzaamheden in voorgaande jaren in 2016 een 

aanzfenlljk bedrag ineens was betaald. 

BR heeft naar eigen zeggen een email van AR gekregen waaruit blijkt dat ze 22 dagen per jaar aan 

nevenactiviteiten mocht werken. AR zou daarmee ingestemd hebben. 

In een gesprek op maandag 16 oktober van FG met zijn voorganger AR, in aanwezigheid van het 

RvT-lld Rob Defares, heeft AR hlerover het volgende gezegd (de aantekeningen van FG zijn hem 

vorogelezen en hij heeft die geaccorddeerd): 

"BR heeft mij gemeld dat zij ophield bij Ringier. lk heb toen niets gehoord ove bedragen of over 

betallng van een afscheidssom o.Ld. Dit deelde zij mij mede na een paar eerdere verzoeken van de 

RvT aan BR om de werkzaamheden voor Ringier te beelndigen. 

BR heeft mlj niet op enig moment op de hoogte gestefd van het feit dat zij een B.V. had opgericht en 

daarvan bestuurder was." 

( 



AR heeft verder gezegd dat de 22 dagen waren toegestaan, mits het ging om activiteiten die voor de 
reputatie en positle van het SMA van belang waren cq posltiefwaren, en mits de il1komsten daaNan 
onverkort naar het museum zouden gaan. 
AR heeft verder verklaard dat hem door BR was gezegd dat de totale inkomsten uit nevenactiviteiten 
drca EUR 75.000 per jaar bedroegen, voora! betrekking hebbend op LUMA. 

Aan het slot hebben FG en Md CB gevraagd of BR nog meer voor deze kwestie relevante 
informatie had, dan wel die in het vervolggesprek kon meenemen. BR heefttoegezegd in elk 
geval met een (geactua!iseerd) overzicht te komen van nevenactiviteiten in 2016 en 20'17 met 
bijbehorende tijdsbesteding en inkomsten. Dlt overzlcht is nog niet ontvangen. 

Onderstaand overzicht met toelichtingen zond BR op woensdag 11 oktober aan FG. Hier wordt 
nog vermeld ten aanzien van Ringier in 2016: 
"No income, no winst from company, no renumeration in any way." 
En over 2015: "Not mentioned, really forgotten as no activity at all: Raad van Commissarissen, 
JRP Ringier Publishing". No income, no winst from company, no renumeration in any way." 
Dit overzicht is in elk geval in strijd met de verklaring zoals beschreven ender 4 C). 

Prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus Prof. Mr. Dr. M. De Cock Buning 

BijJage 1 

Nevenactiviteiten 

2016 

Beatrix Ruf Directeur Stedelijk Museum Amsterdam 

Bestuurs- en adviesfuncties 
Jurylid, Erasmus Prijs, Vereniging Rembrandt, Amsterdam 
-Jurylid Turner Prize 
-Jurylid Museion Preis 
-Jurylid panel Art & Culture 
- Jurylid Frieze Artist Award 2016 
- Juryild/voordrager MAK-Schindler Scholarship Programme 
- Voordrager Maria Lassnig Prize 2017 
-Jurylid Digital Art Contest Allianz, Mi.inchen 



- Voordrager Plinth Commission The Highline 
- -Jurylid The World's largest Canvas 

- Lid programmacomite, Bundeskunsthalle, Bonn 
- Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation, Aries 
- Lid Wetenschappelijk co mite MAXXI, Rome 
- Lid Adviesraad, Samdani Art Foundation, Dhaka, Bangladesh 
- Lid Raad van Bestuur, Osterreichfsches Kulturministerium, Museum Moderner 
Kunst, Wenen 
- Bestuursvoorzitter, Foundation Estate Mark Morrisroe, Zurich I Winterthur 
- Lid Adviesraad Garage Museum of Contemporary Art, Moskau 
- Lid Kunstcommissie Goldman Sachs Headquarters, London 
-Lid Aankoopcommissie, La Caixa, Barcelona -
- Lid Raad van Bestuur, POOL a postgraduate curatorial program, Zi.irich 

in ,,wrong" version of Jaarverslag, those were not represented, as also not the activities of 
the RvT and Karin van Gilst- now correct as above on SMA webpage 

- Lid programmacomite, Bundeskunsthafle, Bonn 
- Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation, Aries 
- lid Wetenschappelijk comite MAXXI, Rome 
- Lid Adviesraad, Samdanf Art Foundation, Dhaka, Bangladesh 
-Lid Raad van Bestuur, Osterreichisches Kulturministerium, Museum Moderner 
Kunst, Wenen 

- - Bestuursvoorzitter, Foundation Estate Mark Morrisroe, Zurich I Winterthur 
- Lid Adviesraad Garage Museum of Contemporary Art, Moskau 
- Lid Kunstcommissie Goldman Sachs Headquarters, London 
- Lid Aankoopcommissie, La Caixa, Barcelona -
- Lid Raad van Bestuur, POOL a postgraduate curatorial program, Zurich 

Not mentioned, really forgotten as no activity at all, the publishing company was in 
11Umbruch" as the Director took a new job and changed to the role of Raad von 
Commissarissen himself in early 2016 - I signed this paper as Raad van Commissarissen, 
JRP Ringier Publishing 
No income, no winst from company, no renumeration in any way 

NRC also asks, why I am mentioned as 2016 as ,,Kuratorin l<unstsammlung Ringier" in the 
annual report of Ringier under a text about an artist: this is the report of the year 2015 and 
the artist was choosen before Mai 2015 - after the Christian Braun articles, I decided to Stop 
the role of ,,Kunstexpert, Ringier AG, Zurich" {see 2014 below). I have been the curator of 
this collection for 20 years before and have initiated artist books for their annual report. I 
have also written about the artist for 2016, but as Stedelijk Museum (no payment). 



r; I 

2015 
Beatrix Ruf 
Bestuurs- en adviesfuncties: 
Lid Raad van Bestuur, POOL postdoctorale curatorial program ma, Zurich 
Lid programma comite, Bundeskunsthalle Bonn 
Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation Aries 
lid Wetenschappelijk Comite MAXXI the National Museum of XX! Century Arts, Rome 
Lid Adviesraad, Samdani Art Foundation, Dhaka, Bangladesch 
Lid Raad van Toezicht, Osterreichisches Kulturminlsterium, Museum Moderner Kunst Wien 
Bestuursvoorzitter Fonds Estate Mark Morrisroe 
Lid Adviesraad, Garage Museum of Contemporary Art, Moscow 
Mentor curatorial programme, de Appel arts center, Amsterdam 
Kunstenaarsbetrekkingen, bouwproject Swiss Re, Zurich 
Jurylid, Erasmusprijs Stichting Praemium Erasmianum, Amsterdam 
Jury!id, Han Nefkens Foundation - MACBA Award, Barcelona 
Jurylid 10e editie van de Yong Curators Residency Programme Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo 
Jury!id, Prix de Rome, Amsterdam Jurylid/voordrager, Objectiv, Antwerpen 
Jurylid/voordrager Preis der National Gallery, Berlijn 
Jurylid/voordrager, Kina der Kunst, Munchen 
Jurylid/voordrager Spectrum, lnternatfonaler Preis fUr Fotographie, Stiftung Niedersachsen 
Voordrager Hiroshima Art Price 
Voordrager ARTISSlMA, Back to the future Turijn 

Not mentioned, really forgotten as no activity at all! Raad van Commissarii;sen, JRP Ringier 
Publishing 
No income, no winst from company, no renumeration in any way 

2014 
Beatrix Ruf Bestuurs- en adviesfuncties: 
Lid Board of Trustees, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wen en 
Lid Programmacomite, Bundeskunsthalle Bonn 
Mentor curatorial programme, de Appel arts centre, Amsterdam 
lid Culturele Adviesraad, CERN, Geneve 
lid Adviesraad, Samdani Art Foundationa, Dhaka, Bangladesh 
Kunstexpert, Ringier AG, Zurich 
Lid Raad van Bestuur, POOL postdoctorale curatorial programma, Zurich 
Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation Aries 
Kunstenaarsbetrekkingen, bouwproject Swisse Re, Zurich 
Raad van Commissarissen, JRP Ringier Publishing. 
Jurylid, Preis der Nationalgalerie Hir Junge Kunst, Berlijn 
Jurylid/voordrager, Kino der Kunst, MGnchen 
Jurylid, werving directeur, Objectiv, Antwerpen 



Voordrager, Spectrum lnternationaler Preis fUr Fotografie, Stiftung Niedersachsen 
Jurylid, Han Nefkens Foundation - MACBA Prijs, Barcelona 
Voordrager/jurylid, ECF Princess Margriet Award, Amsterdam 
Jurylid Erasmusprijs, Stichting Praemium Erasmianum, Amsterdam 

Lectures before Nov. Not mentioned as position Stedelijk started Nov 2014 

' ., 

( 
' 
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BVincome: 

2015 
BV: Operating result (income after operating costs}: 73,403 

After taxes: 58,723 

Share in result of pa rticipating interests (shares in Swiss part of currentmatters): 437,306 
(number mentioned in questionaire) 

2016 
BV: Operating result (income after operating costs of BV): 87,205 

After taxes: 69,629 

Share in result of participating interests (shares in Swiss part of currentmatters): 628,023 



BIJLAGE 6 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Categories: 

Madeleine De Cock Suning <mdecockbuning@gmail.com>. 
15 October 2017 11 :26 
Grapperhausr Ferdinand:EM (AM) 
Fwd: Verklaring 
Copied to Virtual File 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Onderstaande heeft na overleg en op mijn verzoek opgesteld Verstuurd vanaf mijn iPhone 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
Datum: 15 oktober 2017 11 :22:07 CEST 
Aan: Madeleine de Cock Suning <mdecockbuning@gmail.com> 
Onderwerp: Verklaring 

Beste Madeleine, 

Het gesprek dat jij en Ferdinand hebben gevoerd met Beatrix Ruf kan m.i. slechts een gevolg hebben: 
Beatrix Ruf neemt of krijgt ontslag als directeur van het Stedelijk Museum. Het in dat gesprek melden 
dater in 2016 een aanzienlijke som geld op de Zwitserse rekening van haar bv is gestort, doet de deur 
dicht. De huidige RvT, in elk geval jij en Ferdinand, moeten direct afstand van haar nemen. Gezien jouw 
huidige positie bij het CvdM en de toekomstige positie van Ferdinand kan er niet warden getwijfeld en 
moet direct warden ingegrepen. Een loopbaan in de politiek moet niet met een 'vlekje' beginnen. 

Er zijn verschillende scenario's denkbaar: 
a. Beatrix Ruf neemt zelf ontslag. 
b. De RvT ontslaat haar. 
c. Er is geen meerderheid in de RvT voor haar ontslag. 
Voor alle drie mogelijkheden heb ik een concept-verklaring opgesteld. Ze zijn alle drie kort en krachtig. 
Er is in deze fase geen plaats meer voor nuances. 

a. Dit is de meest chique verklaring. Bearix Ruf houdt de eer aan zichzelf. Wei moet haar te 
verstaan warden gegeven dat ze dat binnen zeer korte tijd moet doen. Uren en niet dagen. 
Extra voordeel van deze weg is dat het de grootstet kans biedt op unanimiteit binnen de RvT 
voor haar opstappen. 

Zoa/s eerder aangekondigd heeft de Raad van Toezicht een onderzoek ingeste/d naar de 
(bij)verdiensten van de huidig directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Ruf, en afspraken die 
hierover zijn gemaakt in het verleden. 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft mevrouw Ruf besloten haar positie met onmiddel/ijke ingang ter 
beschikking te stellen. 

b. Ze wil niet de eer aan zichzelf houden en de RvT ontslaat haar met onmiddellijke ingang 

Zoals eerder aangekondigd heeft de Raad van Toezicht een onderzoek ingesteld naar de 
(bij)verdiensten van de huidig directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Ruf, en afspraken die 
hierover zijn gemaakt in het ver/eden. 



In dit onderzoek zijn feiten naar voren gekomen die de Rvt heeft doen bes/uiten mevrouw Ruf te vragen 
haar positie met onmiddel/ijke ingang ter beschikking te stellen. 

c. De meerderheid van de RvT ziet onvoldoende reden Beatrix Ruf te ontslaan. 

Zoals eerder aangekondigd heeft de Raad van Toezicht een onderzoek ingeste/d naar de 
(bij)verdiensten van de huidig directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Ruf, en afspraken die 
hierover zijn gemaakt in het verleden. 
Voor ons is de uitkomst van dit onderzoek reden om met onmiddel/ijke ingang onze portefeuil/es ter 
beschikking te stel/en. 

Tot slot 
H et is uitermate belangrijk is dat in elk geval de medewerkers van het Stedelijk Museum en de 
wethouder op de hoogte zijn v66rdat het publiek word . Ook acht ik het raadzaam 
Alexander Ribbink direct na het uitgeven van de verklaring persoonlijk op de hoogte te brengen en 
hem te verstaan te geven dater verder niet op de voorgeschiedenis wordt ingegaan. Het blijft bij de 
verklaring (zodat hij niet bang hoeft te zijn dat hij publiek nog eens door de mange! wordt gehaal en 
daarom wellicht de publiciteit gaat zoeken om zijn 'eigen versie' te geven). 

Op vragen van journalisten over de in houd van het onderzoek wordt niet ingegaan. Het gaat om een 
zaak die nu is afgehandeld en het heeft geen enkele zin mensen verder te beschadigen. 



BIJLAGE 7 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

Categories: 

Ha F, 

Madeleine de Cock Buning <mdecockbuning@gmail.com> 
16 October 2017 12:51 
Grapperhaus, Ferdinand:EM (AM) 
persverklaring in meerdere versies. 
persbericht in 3 versies 16 oktober 2.0.docx 

Copied to Virtual File 

persverklaring in meerdere versies zodat we ea heel snel kunnen afronden na de RvT vergadering, 
i.ntern kunnen communiceren, richting Kajsa en de media 

beste groet, 
Madeleine 

HIERONDER VOLGT DE TEKST VAN DE ATTACHMENT WAARVAN DE OORSPONKELIJKE TEKST 
DOOR ONZDERZOEKERS IS GEANONIMISEERD 



Er zijn verschillende scenario's denkbaar: 
a Beatrix Ruf neemt zelf ontslag. 
b De RvT ontslaat haar. 
c De RvT ontslaat haar en RvT en Rif komen met gezamelijke verklaring. 
d Er is geen meerderheid in de RvT voor haar ontslag. 
Voor alle drie mogelijkheden heb ik een concept-verklaring opgesteld. Ze zijn alle drie kart en krachtig. 
Er is in deze fase geen plaats meer voor nuances. 

a Dit is de meest chique verklaring . Bearix Ruf houdt de eer aan zichzelf. Wei moet haar te verstaan 
warden gegeven dat ze dat binnen zeer korte tijd moet doen. Uren en niet dagen. Extra voordeel van 
deze weg is dat het de grootste kans biedt op unanimiteit binnen de RvT voor haar opstappen. 

Zoals eerder aangekondigd heeft de Raad van Toezicht een onderzoek ingesteld naar de 
nevenactiviteiten en (bij)verdiensten van de huidig directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Ruf, en 
afspraken die hierover zijn gemaakt in het verleden. 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft mevrouw Ruf besloten haar positie met onmiddellijke ingang ter 
beschikking te stellen. 

b Ze wil niet eer aan zichzelf houden en de RvT ontslaat haar 

Zoals eerder aangekondigd heeft de Raad van Toezicht een onderzoek ingesteld naar de 
{bij)verdiensten van de huidig directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Ruf, en afspraken die 
hierover zijn gemaakt in het verleden. 
In dit onderzoek zijn feiten naar voren gekomen die de Rvt heeft doen besluiten: 

[mevrouw Ruf te vragen haar positie met onmiddellijke ingang ter beschikking te stellen] 
of: 
[bij de rechter een ontbindingsprocdure voor een arbeidsovereenkomst van Ruf te starten] 
of: 
[de Gemeente Amsterdam en de OR van de SSMA op de hoogte te stellen van het voornemen van de 
RvT een ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst van mevrouw Ruf te starten] 
of: 
[het vertrouwen in de samenwerking met Beatrix Ruf op te zeggen en de zaak arbeidsrechtelijk af te 
zullen wikkelen] 

c. Ze wil niet de eer aan zichzelf houden maar er komt wel een Gezamenlijke verklaring met regie 
van RvT Je dit hiermee als RvT zit je dan altijd aan de goede kant als RvT 

De RVT en Beatrix Ruf hebben gezamenlijk besloten de samenwerking te beeidigen, aanleiding 
daarvoor is het onderzoek dat de RvT heeft verricht naar de nevenverdiensten van mevrouw Ruf. 
Daardoor heeft de RvT niet !anger het vertrouwen in de samenwerking met mevrouw Ruf. Een en ander 
zal verder arbeidsrechtelijk warden afgewikkeld. De taken zullen warden waargenomen door het huidige 
MT en de heer Ronald van Weegen 

d. De meerderheid van de RvT ziet onvoldoende reden Beatrix Ruf te ontslaan. · 
Zoals eerder aangekondigd heeft de Raad van Toezicht een onderzoek ingesteld naar de 
(bij)verdiensten van de huidig directeur van het Stedelijk Museum, Beatrix Ruf, en afspraken die 
hierover zijn gemaakt in het verleden. 



Voor ans is de uitkomst van dit onderzoek reden om met onmiddef/ijke ingang onze portefeui/les ter 
beschikking te steflen. 

Tot slot 
Het is uitermate belangrijk is dat in elk geval de medewerkers van het Stedelijk Museum en de 
wethouder op de hoogte zijn v66rdat het publiek wordt. 

Alexander Ribbink direct na het uitgeven van de verklaring persoonlijk op de hoogte te brengen en 
hem te verstaan te geven dat er verder niet op de voorgeschiedenis wordt ingegaan. Het blijft bij de 
verklaring (zodat hij niet bang hoeft te zijn dat hij publiek nag eens door de mange! wordt gehaal en 
daarom wellicht de publiciteit gaat zoeken om zijn 'eigen versie' te geven) . 

Op vragen van journalisten over de inhoud van het onderzoek wordt niet ingegaan. Het gaat om een 
zaak die nu is afgehandeld en het heeft geen enkele zin mensen verder te beschadigen. 



BIJLAGE 8 



1. INLEIDING 

(1) In vervolg op mijn emailadvies d.d. 16 oktober jl. bericht ik u als vol gt. Doe I van dit memo is om 
na te gaan welke arbeidsrechtelijke verwijten mevrouw Ruf kunnen warden gemaakt naar 
aanleiding van het dit weekend gestarte onderzoek. Dit onderzoek houdt verband met het artikel 
dat 13 oktober jl. in het NRC Handelsblad is verschenen. 

2. FEITEN 

(2) Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond, gaat het hier om voorlopige feiten die mogelijk 
onjuist of onvolledig kunnen blijken te zijn. 

(3) Op dit moment ga ik van de volgende feiten uit: 

(a) Ruf is in 2014 in dienst getreden van het Museum. In artikel 16 van het arbeidscontract is 
afgesproken: "de Director may accept and perform duties -paid or unpaid - other than her 
duties within the scope of this agreement, assuming that she received the prior written 
permission to do so by the Supervisory Board of SSMA. This approval shall never be 
unreasonably withheld by the Supervisory Board of SSMA." 

(b) Vooruitlopend op de ondertekening van het contract heeft Ruf met Alexander Ribbink 
afgesproken op 30 maart 2014 dat zij bepaalde nevenactiviteiten kan blijven verrichten. Ten 
aanzien van Ringier is een aparte bijlage bijgevoegd, te weten een memo van W. de Rooij. 

(c) In dit memo d.d. 16 maart 2014 staat:" 'During the 20 years of professional ex- change 
between BR and Ringier AG, BR worked at two other collecting museums (Kunstmuseum 
Thurgau, Kunsthaus Glarus) without conflicts of interest arising. Both BR and Ringier AG are 
fully aware that in the years ahead, BR's employer will be the Stedelijk Museum. BR guarantees 
that the interest of Stedelijk and its collection will be paramount to any other function she might 
employ during the tenure as director of the Stedelijk Museum in Amsterdam. Ruf understands 
that confusions might arise from the till now used title curator with the general public and press 
Amsterdam and is willing to address them. In the case of unclarity or confusion, transparency to 
the board is guaranteed at all times". 

(d) Ruf heeft jaarlijks een lijst met nevenactiviteiten aan de RvT verstrekt. Daarop werd Rignier niet 
gemeld. 

(e) Het is onduidelijk hoelang zij nog voor Ringier heeft gewerkt en of zij daarvoor toestemming 
had. 

(f) Naar aanleiding van het artikel in het NRC Handelsblad d.d. 13 oktober jl., is Ruf gehoord door 
uw beiden. Zij heeft toen uit eigen beweging te kennen gegeven dat zij in 2016 een bedrag van 
een miljoen heeft gekregen van Ringier. Desgevraagd heeft zij verklaard dat dit een 
afscheidsbonus was en niet zou zien op werkzaamheden na 2013. 

(g) Het is ons niet duidelijk welke antwoorden Ruf op vervolgvragen hierover op maandag 16 
oktober heeft gegeven. 



(h) Ruf heeft € 1 miljoen ontvangen in haar B.V. Currentmatters. Binnen de huidige RvT is niemand 
bekend met het feit dat zij deze B.V. had en dat zij daarvan Statutair Bestuurder is. Ruf heeft 
verklaard dit aan Ribbink te hebben gemeld. Ribbink kan zich dit niet herinneren. 

(i) Tevens verklaart Ruf dat zij het miljoen aan Ribbink heeft gemeld. Deze ontkent dat. 

U) Vorige week heeft Ferdinand Grapperhaus Ruf gevraagd om een overzicht te maken van haar 
nevenwerkzaamheden en inkomsten. Daarin heeft ze schriftelijk verklaard over 2016: "No 
income, no winst from company, no remuneration in any way". 

3. ANALYSE 

(4) In de boven weergegeven feiten liggen de volgende potentiele verwijten aan Ruf besloten: 

(a) Ze heeft in strijd met artikel 16 arbeidscontract gehande/d door nevenactiviteiten te verrichten 
zonder voorafgaande schrifte/ijke toestemming. 

Toelichting: lndien we de juistheid aannemen van haar stelling dat dit bedrag zag op 
de werkzaamheden voor aanvang van haar dienstverband bij het Stedelijk, lijkt geen 
sprake te zijn van een nevenactiviteit. Los daarvan kan men zich de vraag stellen of het 
bestuurderschap van Currentmatters als nevenactiviteit kan worden gekwalificeerd. 
Artikel 16 spreekt echter van: "additional duties"; hetgeen wij vertalen als 
"nevenverplichtingen", hetgeen dus meer omvat dan alleen maar activiteiten. Strikt 
genomen kan ook een directeurschap er onder vallen wanneer dit niet leidt tot veel 
tijdsbeslag. Artikel 16 is derhalve vermoedelijk geschonden door het niet vooraf 
schriftelijk toestemming vragen om directeur van Current-matters B.V. te zijn. 

(b) Ze heeft de statuten geschonden. 

Toelichting: Artikel 5 lid 6 van de statuten (versie 2012) luidt: "Directieleden doen aan 
de Raad van Toezicht opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, 
commissariaten en adviseurschappen." Deze bepaling is rechtstreeks van toepassing 
op Ruf aangezien zij statutair bestuurder is van de Stichting Stedelijk Museum en 
derhalve gebonden is aan de statuten. De uitleg van deze zin laat weinig ruimte voor 
twijfel dat zij deze heeft geschonden door haar functie bij Currentmatters B.V. niet te 
meld en. 

(c) Principe 8 lid 6 van de governance code cu/tuurluidt als volgt: "A/s sprake is van een (moge/ijk) 
tegenstrijdig belang, meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van de Raad van 
Toezicht en hij geeft daarbij a/le re/evante informatie." Deze bepaling roept de vraag op of de 
betaling in 2016 aanleiding gaf tot een mogelijk tegenstrijdig belang. Door toevoeging van het 
woord "mogelijk" is niet relevant of zich achteraf een tegenstrijdig belang heeft voorgedaan, 
maar of dit bij de ontvangst van het bedrag tot de mogelijkheden behoorde. Een sterk argument 
dat er voor pleit dit inderdaad als een mogelijk tegenstrijdig belang te zien, is het memo van W. 
de Rooij. Hierin valt met een redelijke mate van zekerheid te lezen dat partijen juist onzekerheid 
op dit punt wilden vermijden en zich bewust waren van het feit dat zich in ieder geval een schijn 
van tegenstrijdig belang kan voordoen indien Ringier in het spel is. 



(d) Het is voor ons niet duidelijk in hoeverre er ook zakelijke banden bestaan tussen het Museum 
en Ringier. lndien dat het geval is, zou ook nog uit de rest van artikel 5 lid 6 van de statuten 
kunnen volgen dat op Ruf een meldingsplicht rustte. ("Een directielid dient melding te doen van 
zakelijke banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee 
het betreffende directielid - direct dan we/ indirect - persoonlijk is betrokken. Directie/eden 
mogen s/echts betaa/de nevenfuncties en onbetaa/de nevenfuncties met een potentiee/ 
tegenstrijdig be/ang aanvaarden met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. ") 

(e) Ruf heeft onjuiste informatie verstrekt door Grapperhaus vorige week te melden dater "no 
remuneration in any way" was ontvangen over 2016. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Ruf, op basis van de thans bekende voorlopige feiten , 
diverse geschreven en ongeschreven regels heeft geschonden: de statuten, de code 
governance cultuur, haar arbeidsovereenkomst en de daaraan voorafgaande afspraak. Het 
doen van onjuiste mededelingen in het licht van een (naderende) publicatie in het NRC 
Handelsblad is zelfs een ernstige overtreding van de normen. 

(f) De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk: 

Het vertrouwen van de !eden van de Raad van Toezicht kan geschonden zijn. 

B&W kan zich op het standpunt stellen dat de code is geschonden, terwijl naleving 
daarvan krachtens de beslissing inzake de subsidieverstrekking goed moet warden 
verantwoord . 

lnmiddels zijn paar publicaties verschenen die het museum in een kwaad daglicht 
hebben gesteld en ook voedsel geven aan andere bezwaren die tegenstanders van het 
museum ingang willen doen vinden. 

Aldus zijn de belangen van het museum op verschillende manieren geschonden of in 
gevaar gebracht. 

Deze gevolgen hadden kunnen warden voorkomen indien Ruf direct duidelijkheid had 
gegeven over haar B.V. en de ontvangst van het bedrag van Ringier. Door melding 
achterwege te laten, heeft zij in ieder geval de schade voor het museum aanzienlijk 
grater gemaakt dan anders wellicht was gebeurd. 

Het voorgaande rechtvaardigt de conclusie dat het museum een redelijke grond heeft om tot 
ontslag van Ruf over te gaan wegens verwijtbaar handelen. Een dergelijk ontslag zal in beginsel 
door middel van een ontbindingsverzoek aan de rechter moeten warden voorgelegd. De RvT 
kan hier op dit moment nog geen besluit over nemen, maar slechts een voornemen ontwikkelen. 
Alvorens een besluit te nemen om een dergelijke procedure in gang te zetten, zal eerst nog de 
visie/advies moeten warden ingewonnen van B&W, Ruf zelf en de Ondernemingsraad. 

(5) Los van bovenstaande zijn diverse vragen gerezen over de toepassing en naleving van de Wet 
normering topinkomens. Op dit moment kan ik ten aanzien daarvan bevestigen dat ontvangst 
van het bedrag van€ 1 miljoen in 2016 op zichzelf beschouwd niet leidt tot schending van de 
WNT. Mogelijk ligt dit anders indien zal blijken dat dit bedrag tevens ziet op werkzaamheden die 
Ruf tijdens haar dienstverband voor het museum heeft verricht. Of dat het geval is en, zo ja of 



dat tot overtreding van de WNT leidt, behoeft nog nader (feitelijk en juridisch) onderzoek. In de 
. kern richt zich dat onderzoek op de vraag wat nu precies met Ruf is afgesproken, wat voor 

werkzaamheden zij heeft gedaan en wat zij met de betalingen daarvoor heeft gedaan. Pas 
indien dat allemaal in kaart is gebracht, kan hierover een nadere uitspraak worden gedaan. 
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