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 Leetijd van ongeveer 7 minuten
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Hoe elandt een ervaren regiteraccountant al cfo ij de
Limurge vioolentertainer André Rieu? n wat doet hij daar
eigenlijk inhoudelijk? Roel van Veggel, de enige RA die zich
ehalve cfo ook tour director mag noemen, legt het uit.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 1, 2009
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Cfo ij André Rieu
De eginvraag i natuurlijk: waar heeft André Rieu een cfo voor
nodig? Het antwoord i waarchijnlijk voor velen een ee opener:
Rieu i één van Nederland grootte exportproducten en runt een
omvangrijk en wereldwijd edrijf. De kernactiviteiten daarvan zijn
concerten, cd', en zogenoemde ‘pecial’, vertelt Roel van Veggel.
“ij dat laatte gaat het om dvd' en tv-programma' voor
televiietation over de hele wereld. Van de UA tot Japan en van
Nederland tot Autralië. We produceren er minimaal twee per jaar.”
en paar cijfer: circa 120 concerten per jaar in uiteenlopende oorden
al Duitland, Zwiterland, Ootenrijk, Frankrijk, elgië, Nederland,
Japan, Korea, Autralië en de Verenigde taten. n een totale cdverkoop van inmiddel ruim 25 miljoen exemplaren. Met de grijn
van iemand die weet dat hij zijn geprekpartner gaat verazen toont
Van Veggel een ite van et verkochte dvd' in Autralië: Rieu lijkt
daar op dat moment met zeventien dvd' in de nationale dvd top 20 te
taan.
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Verazingwekkend inderdaad, voor wie de ezigheden van Rieu niet
altijd even intenief heeft gevolgd. Dat de violit-entertainer 130
vate medewerker op de rol heeft taan en een jaarlijke omzet
noteert van ruim dertig miljoen euro, wekt daarna nog nauwelijk
verwondering.

Doorgroei
Toen Van Veggel (46) in 2001 werd gepolt voor een internationale
functie al chief financial officer ij ‘een middelgrote onderneming’,
had hij al controlerend accountant gewerkt ij (de voorloper van)
PricewaterhoueCooper en al financiële man ij de
dochteredrijven van zowel Nederland en elgië van het Zwitere
horlogeconglomeraat watch. Toen hij hoorde dat met ‘de
onderneming’ André Rieu werd edoeld, wa zijn eerte reactie
“moet ik om zijn viool gaan dragen?”. Maar al georen en getogen
Venloënaar wa hij toch geïntereeerd in wat zijn collega-Limurger
te ieden had. “Het klikte meteen.”
Kern van zijn taak wa het in verantwoorde anen leiden van de
doorgroei van een klein naar middelgroot tot groot edrijf. “r wa
ehoefte aan een controllerfunctie. r moeten in dit edrijf allerlei
eliingen worden genomen, over tour en andere grote
inveteringen, met vaak grote financiële implicatie. Daarvoor wa
financiële managementinformatie nodig.” De cfo vervulde een
leutelfunctie in de profeionaliering van een edrijf waarin - zoal
ij zovele nelgroeiende ondernemingen - de financiële functie geen
gelijke tred had gehouden met de groei van de activiteiten. “igenlijk
moet er een hele financiële tructuur opnieuw worden opgezet, met
al elangrijkte aandachtpunten de financieringehoefte,
rentailiteitvragen ij de divere activiteiten, ficaliteit, en ook
verzekeringen. r wa echt een profeionalieringinhaallag
nodig.”

Alle zelf
Tijden zijn enthouiate uitleg enadrukt Van Veggel ij herhaling
het “compleet unieke” van de onderneming. ehalve in de aard van
de activiteiten zit hem dat in het feit dat het edrijf alle zelf in houe
doet. Het hoofdkwartier van Rieu' imperium in Maatricht omvat
naat het hoofdkantoor eigen tudio' en werkplaaten voor de
productie van allerlei toneelattriuten, van eeldengroepen en
fonteinen tot kleding.
De profeionele tandplaat van Van Veggel lag ind juli 2006
echter ver uiten de heuvelachtige provincie: amen met een
rechterhand en onderteunend medewerker zetelt hij ten tijde van
het interview op de 26te verdieping van het New Yorke Chrler
uilding.

Vanwaar New York?
Van Veggel: “Al internationaal edrijf heen we te maken met
allerlei ficale apecten. Hier gaat dat ehalve om federale
elatingen ook om tate tax en local tax. Je het te maken met tw,
vennootchapelating en ook loonelating, waarij dat om ook
nog per taat verchilt. Het i goed daar dicht ovenop te zitten.
Verder i de V een grote markt en die willen we verder uitouwen.
ovendien i New York niet alleen het centrum van de financiële
wereld, maar ook van de entertainmentindutrie, amen met Lo
Angele.”
In de V doet Rieu - Van Veggel preekt conequent van “André” - nu
jaarlijk ongeveer veertig concerten. Van Veggel i daar gaandeweg
teed nauwer ij etrokken geraakt. Zijn viitekaartje vermeldt de
waarchijnlijk unieke functieomchrijving ‘cfo & concert tour
director’.

Powered 



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



Rijkoverheid
zoekt een
Forenich
accountant in
Amterdam



Novicare zoekt
een Manager
finance en
ervice in
Utrecht en/of et



Gemeente
Krimpenerwaard
zoekt een
Concerncontrol
ler in tolwijk



umma zoekt een
Commercieel
Directeur in
Oirlo



Die cominatie i wat hem etreft het meet kenmerkende van zijn
functie. “Ik draag du twee petten, maar dat zijn wel wezenlijke
apecten van de onderneming. Driekwart van de omzet - dat i iet
ander dan de wint uiteraard - komt uit het touren. Ik onderhandel
over de contracten met tv-tation, zalen, platenmaatchappij etc. In
vele landen, waaronder de UA, werken we niet met een promotor
maar doen we alle zelf. Zo heen we hier alleen al drie eigen
uen voor de tour. We touren met ongeveer honderd menen:
muzikanten, tage crew, licht, geluid etc. ij de World tadium Tour
die nu wordt voorereid gaan drie- à vierhonderd menen mee.”

Riicomanagement
In totaal telt Van Veggel financiële afdeling ze menen. Dat
etekent dat flexiiliteit i vereit. “De ene dag zit je hier potzegel
te plakken, de volgende en je ezig met het nemen van utantiële
inveteringeliingen.”
en van de eentiële aandachtgeieden i riicomanagement,
vervolgt hij. “Zoal ij elk edrijf. en wezenlijk apect daarij i
interne communicatie. De wereld i zo dnamich, een proleem in
Tokio kan voor een optreden hier grote gevolgen heen. tel dat de
vogelpet in Duitland uitreekt, dan kun je daar je concerten op een
laag pitje zetten.
Of neem 9/11, na die tijd zaten menen een tijdje niet graag in grote
arena'.”

Levert uw RA-achtergrond in deze functie iet op?
“Ach, hoeveel procent geruik je van een achtergrond? Michien i
mijn ondernemerachtergrond - ik kom uit een ondernemergezin wel elangrijker. Maar het i zeker een groot voordeel geweet dat ik
in mijn tijd ij PwC ij heel veel edrijven in de keuken he mogen
kijken.”

ent u zelf een fan?
“Toen ik hier egon niet echt, maar voor mij al Limurger wa André
altijd al wel ‘een van on’. Ik en inddien enorm gaan repecteren
wat hij doet en hoe hij het doet. André heeft een hele firma
opgeouwd. Al je een concert ijwoont weet je niet wat je ziet.”

‘ijna failliet’
en paar jaar geleden meldden ommige media dat Rieu ijna failliet
zou zijn. Detijd i er niet uitgereid gereageerd, maar hoe zat dat
eigenlijk?
Van Veggel, met een gezicht alof hij zojuit een edorven moel
heeft doorlikt: “Dat wa NRC Handellad, de ‘kwaliteitkrant’. Het
artikel hing aan elkaar van fouten en verkeerde interpretatie. uro'
en gulden werden door elkaar gehaald, de chulden duel
geconolideerd, de journalit kon niet een een jaarrekening lezen.
Kern wa dat André een voorchot had gekregen van Univeral, voor
een aantal cd'. De journalit had dat geïnterpreteerd al een chuld.
We heen het er toen intern wel over gehad, ik wa hier net innen,
maar verder nik gedaan. Uiteindelijk heen we er weinig lat van
gehad, want de ank zei meteen ‘wij weten hoe het zit’.”

Het i in zo'n geval toch altijd eter om opening van zaken te geven?
“Ach dat heeft niet zoveel zin. We zijn ovendien geen
eurgenoteerd edrijf. Maar natuurlijk moeten we wel leverancier
en medewerker op de hoogte tellen.”

Wat i het elangrijkte verchil tuen de uropee en Amerikaane
manier van zakendoen?

“Het elangrijkte i dat uropeanen willen werken aan
langetermijnrelatie. Amerikanen kijken meer naar de korte termijn,
naar met wie ze op dat moment toevallig goede zaken kunnen doen.”

China
De profeionaliering van de André Rieu Group - waar het
aanvankelijk allemaal om egon - i nu wel zo'n eetje voltooid. n
ook de zaken in de V taan aardig op de rail. ind kort ivakkeert
Van Veggel daarom weer op het Maatrichte hoofdkantoor, waar hij
de laatte twee jaar lecht een in de vier à ze weken een weekje
naartoe ging.
Voltooid i de internationale expanie echter nog allermint, want er
taan nog wat veroveringen op tapel. Zo wil Rieu de komende tijd
ijvooreeld Zuid-Afrika en Latijn-Amerika verkennen, vertelt Van
Veggel. “Daar en ik ook ij etrokken.”

n natuurlijk dé uzzmarkt van nu, China?
“Nee, naar China wil André niet, zolang het communitich i. Pa
al menen met hun hart willen komen, ook omdat ze zich dat
kunnen permitteren, wil hij het. Maar dat i een kwetie van tijd du.
Het product en de doeltelling van de onderneming: klaieke
muziek voor een zo reed mogelijk puliek, i univereel.”

Heeft u nog een motto voor anderen?
“He plezier in je werk.”

Tom Nierop


Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
Lee alle van Tom Nierop
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