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Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten publiceert 

vandaag zijn bevindingen naar aanleiding van een onderzoek naar de geldstromen binnen 

Buma/Stemra en de kwaliteit van de incasso- en repartitieprocessen. Het rapport is mede gebaseerd 

op een onderzoek van KPMG dat eveneens vandaag wordt gepubliceerd. 

In mei  2012 publiceerde het  College een onderzoek betreffende de vragen die de behandeling door 

Buma/Stemra van de claim van de componist Rietveldt had opgeroepen, mede in verband met de 

betrokkenheid van een toen net afgetreden bestuurslid van Stemra.  

Naar aanleiding van deze kwestie werden verdergaande vragen gesteld bij de werkprocessen bij 

Buma die betrekking hadden op de transparantie bij incasso, de wijze van beheer van de individuele 

rechten door Buma en de verdeling van de geïncasseerde middelen onder rechthebbenden. Deze 

vragen hebben geleid tot een tweede onderzoek en het rapport dat nu ter tafel ligt. 

Het College komt tot de conclusie dat er geen sprake is van financiële misstanden bij Buma/Stemra 

maar dat er in de kwaliteit van de processen wel nog ruimte bestaat voor verbetering. Het College 

geeft in dat kader een drietal adviezen aan Buma/Stemra: een herijking van het aan de incasso en 

repartitie ten grondslag liggende beleid, het instellen van een bestuurlijke auditcommissie en de 

beleidskeuzes duidelijker aan rechthebbenden en betalingsplichtigen bekendmaken en uitleggen. 

Het College heeft Buma/Stemra verzocht uiterlijk 31 mei 2013 aan te geven op welke wijze zij aan 

deze adviezen invulling heeft gegeven en zal geven. 

 Het volledige rapport is de vinden op de website van het CvTA: www.cvta.nl/publicaties 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CVTA: 020 - 303 02 61 of e-mailen: 

info@cvta.nl 

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is belast met het toezicht op een aantal collectieve 

beheersorganisaties. Dit zijn het Bureau voor Muziekauteursrecht (Buma), de Stichting Reprorecht, 

Stichting De Thuiskopie, de Stichting ter exploitatie van naburige rechten (Sena) en de Stichting 

Leenrecht. 

Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke 

(financiële) administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en 

tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn 

uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren. 
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