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Amsterdam, 21 maart 2013. 
  
 

Aan de leden van de Boeddhistische Unie Nederland, 

Geachte lezer, 
 
Hopelijk bereikt deze nieuwsbrief u in voorspoed en goede sfeer. 
 
Bij dezen zend ik u een update met betrekking tot het terugvorderings- een aansprakelijkheidsdossier 
waarbij de BUN door het Commissariaat voor de Media (CvM) juridisch aangesproken wordt op het 
handelen van de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS)  in 2009.  
 
Zoals op de ALV van 9 juni 2012 bekend is gemaakt heeft het CvM  de BUN op 5 juni 2012 juridisch 
aangesproken op gedrag van de BOS. Er zou sprake zijn van onrechtmatige besteding van 50.000 Euro 
door de BOS binnen het mediabudget van 2009. Het CvM stelde daarbij dat de uitgave van de BOS als 
een onrechtmatige besteding van budget door de BUN aangemerkt moet worden en legde de BUN 
daarom naast de eis tot terugvordering van de 50.000 Euro, een boete van 2.500 Euro op. 
 
De BUN heeft hiertegen op basis van bestaande afspraken met de BOS via een - door de BOS betaalde - 
advocaat bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is verworpen, zo vernamen wij gisteren. Bijgaand kunt u 
het besluit downloaden.  
Overigens, voor het juist lezen van het stuk is het van belang te beseffen dat de uitspraken van de 
advocaat een juridisch verweer namens de BUN betreft dat mede is gestoeld op de delegatieovereen-
komst die onder een vorig BUN- en BOS-bestuur tot stand is gekomen. We buigen ons als BUN- en BOS-
bestuur nu over de (potentiële) consequenties van de voorliggende uitspraak van 19 maart en zullen 
binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken over een mogelijk beroep beslissen. 
 
Aan de pessimisten onder ons zou ik willen meegeven dat het goed is het gebrokene in een glas te zien, 
maar dat er ook altijd weer nieuwe glazen zijn om uit te drinken. 
Zoals aangekondigd in mijn vorige nieuwsbrief, buigt het huidige, vernieuwde, BUN-bestuur zich samen 
met het huidige, vernieuwde, BOS-bestuur met open vizier over de relatie BUN-BOS en de daarmee 
samenhangende verantwoordelijkheden van de BUN. Het dispuut met het CvM is daarbij alleen maar 
behulpzaam. Ik houd u op de hoogte. Ook kunt u mij altijd bellen. 
 
Alle goeds, 
 
 
André Kalden 
Voorzitter  
M 06-48576678         

http://www.boeddhisme.nl/download/BOB_02579_12-03-13.pdf
http://www.boeddhisme.nl/download/BUN_ledenmail_12_maart_2013.pdf
http://nl.linkedin.com/in/akalden

