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Beste lezers,

Het bestuur van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is in conflict met het 
Commissariaat voor de Media. Dit loopt uit de hand: de rechter komt eraan te pas. Het 
aanspannen van rechtszaken tegen overheidsinstanties en toezichthouders is niet iets 
waarmee het bestuur van een boeddhistische koepelorganisatie bezig moet zijn. De 
beeldvorming over het boeddhisme in Nederland loopt daardoor grote schade op.

Omdat de BUN het contactorgaan is voor de hele boeddhistische gemeenschap dienen 
bestuurders en leden steeds opnieuw bij zichzelf te rade te gaan. Ook nu: welk aandeel 
hebben zij in dit conflict? De afgelopen vijf jaar is de bestuurders en leden immers 
herhaaldelijk een spiegel voorgehouden. 

In 2010 confronteerde de Belastingdienst de BUN met de ongewenste consequenties van 
de provisieregeling inzake de zogeheten ‘boeddhistenpolis’. In 2011 sloeg toenmalig BUN-
voorzitter Richard de Jongh alarm over de gevolgen van het losweken van de 
Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) van de BUN. In 2012 maakte het Commissariaat 
voor de Media duidelijk dat onrechtmatig handelen door de BOS de BUN wordt 
aangerekend. Het wordt steeds duidelijker welke consequentie dit heeft: de BOS betaalde 
een (kwantitatief) achterbanonderzoek dat zij niet mocht betalen, de leden van de BUN 
krijgen daarvan de rekening gepresenteerd. 

Eerdere signalen gaven het BUN-bestuur geen aanleiding de koers te wijzigen. Men ging 
door op ingeslagen weg en de negatieve gevolgen daarvan worden steeds groter.

Bij de Rechtbank Amsterdam voert de BUN nu een rechtszaak tegen het Commissariaat 
voor de Media. Tegenover de meervoudige kamer verkondigden voorzitter Michael Ritman 
(BUN), directeur Laetitia Schoofs (BOS), oud-directeur Gertjan Mulder (BOS) en advocaat 
mr. Van Werven op 12 november 2014 namens de leden van de BUN opvattingen die 
feitelijk neerkomen op het tegenovergestelde van opvattingen die BUN- en BOS-
vertegenwoordigers in deze kwestie eerder verkondigden.

Hoe kan dit gebeuren? Hoe kan een boeddhistische organisatie zo in de problemen 
komen? Hoe kan de waarheid voor de BUN een bedreiging vormen? De huidige 
rechtszaak legt de kern van het probleem bloot: het bestuur en de leden van de BUN 
weigeren nog steeds verantwoordelijkheid te nemen voor instellingen die zij zelf hebben 
opgericht en waarvoor zij zelf aansprakelijk zijn.

Om de BOS te kunnen verwezenlijken definieerden het bestuur en de leden van de BUN 
hun aanhang vijftien jaar geleden zo dat het Commissariaat voor de Media deze als 
achterban zou accepteren. Hiermee heeft de BUN, juist omdat zij in daarin slaagde, de 
indruk gewekt waaraan zij nu wordt gehouden—ook door de rechter. 



Er kan geen twijfel over bestaan: het gewraakte achterbanonderzoek richtte zich van meet 
af aan op het opnieuw vaststellen van de omvang van deze achterban, opdat het 
Commissariaat voor de Media de BUN meer zendtijd zou toewijzen.

De leden hebben zich door opeenvolgende BUN- en BOS-bestuurders ten onrechte wijs 
laten maken dat zij zichzelf door het sluiten van een overeenkomst van elke wettelijke 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de BOS zouden kunnen ontslaan, en 
zichzelf zouden kunnen vrijwaren van elk financieel risico. Dat is een mythe waarvoor de 
leden uiteindelijk de rekening zullen moeten betalen.

Een van de betekenissen van het boeddhistische begrip dhamma of dharma is: de feiten 
zien zoals ze zijn. De negatieve beeldvorming waartoe de rechtszaak tussen de BUN en 
het Commissariaat voor de Media aanleiding geeft raakt ook boeddhisten die daaraan part 
noch deel hebben. Daarom roepen wij de leden op tijdens de algemene ledenvergadering 
van 22 november 2014 de feiten onder ogen te zien en het volgende te besluiten: 

Staak de rechtszaak;
geef de gemaakte fouten openlijk toe; en
accepteer de consequenties.

De leden van de BUN kunnen tijdens deze ledenvergadering hun verantwoordelijkheid 
nemen en ingrijpen. Zij kunnen voorkomen dat de boeddhistische gemeenschap als 
geheel verder en blijvend beschadigd wordt en in de ogen van niet-boeddhisten haar 
geloofwaardigheid en aanzien verliest.
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