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Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft 

een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de uitzending van PowNews d.d. 30 november 2011. 

In deze uitzending zond PowNews een gesprek uit  waarin een bestuurslid van Stemra aanbiedt een 

componist te helpen bij het incasseren van een claim die deze componist stelt te hebben op de 

organisatie Buma/Stemra.  

Het CvTA concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat er integriteitsschendingen hebben 

plaatsgevonden bij de organisatie Buma/Stemra in het kader van de behandeling van de claim van de 

componist. 

Wat de betreffende bestuurder aangaat, constateert het CvTA dat deze heeft aangeboden een 

uitgaveovereenkomst te sluiten met de componist en dat hij tevens heeft aangeboden de kwestie bij 

bestuur en directie van Buma/Stemra aan te kaarten. 

Het CvTA constateert voorts dat er bij Buma/Stemra geen duidelijke regels bestaan die voorzien in 

een geval waarbij een uitgever of componist die tevens bestuurder is, meent een claim te hebben op 

Buma/Stemra. Daarmee heeft Buma/Stemra naar oordeel van het CvTA in onvoldoende mate gevolg 

gegeven aan de eerdere aanbeveling van het CvTA integriteitsregels in te voeren die mogelijke 

belangverstrengeling of het mogelijk ontstaan daarvan  tijdig aan het licht kunnen brengen. Deze 

lacune zal zo snel mogelijk moeten worden gedicht. 

De beoordeling van de claim van de componist  is onder de rechter; het CvTA laat zich daarover niet 

uit en heeft ook niet de wettelijke taak of bevoegdheid dergelijke claims te beoordelen. Wel stelt het 

CvTA vast dat de kwaliteit van de klachtafhandeling door Buma/Stemra in dit specifieke geval  te 

wensen heeft overgelaten.  

Het College vertrouwt erop dat de Buma/Stemra organisatie en de verantwoordelijke besturen al het 

nodige zullen doen om verbeteringen spoedig door te voeren; dit ter wille van de versterking van de 

legitimiteit van deze centrale beheersorganisatie. 

 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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