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Amsterdam, 28 augustus 2017 

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten  

 

CvTA: Uitkomst extern onderzoek 

Buma Stemra zorgwekkend 
 

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten (CvTA) heeft op 27 

augustus 2017 kennis kunnen nemen van het 

onderzoeksrapport opgesteld door BDO Investigations B.V 

en van het rapport van advocatenkantoor NautaDutilh N.V. 

met betrekking tot Buma Stemra. 

Collectieve beheersorganisaties Buma en Stemra (Buma 

Stemra) die onder het toezicht vallen van het CvTA 

hebben in januari 2017 NautaDutilh N.V. verzocht te 

adviseren over de juridische positie van Buma Stemra 

naar aanleiding van aanwijzingen voor mogelijke 

onregelmatigheden binnen de organisatie van Buma 

Stemra. NautaDutilh N.V. heeft een feitenonderzoek 

verricht bij Buma Stemra en is hierin bijgestaan door BDO 

Investigations B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buma Stemra heeft het CvTA eerder dit jaar ingelicht dat 

dit onderzoek was ingesteld en dat de vaststelling van de 

jaarstukken van Buma Stemra met betrekking tot 2016 

moest worden uitgesteld. 

Het CvTA heeft zich op 28 augustus 2017 door het 

bestuur en de directie van Buma Stemra uitgebreid laten 

informeren over de bevindingen opgenomen in de 

rapporten van NautaDutilh N.V. en BDO Investigations 

B.V. Buma Stemra heeft mededelingen gedaan van een 

aantal noodzakelijke vervolgacties waartoe was besloten 

door bestuur en directie. Het CvTA wordt van de 

voortgang regelmatig op de hoogte gehouden. 

 

De gebreken in de financiële organisatie en de gevolgde 

handelswijzen met betrekking tot de kosten zijn voor het 

College zorgwekkend. 

Het CvTA zal de op 27 augustus jl. ontvangen rapporten 

en de voorgenomen vervolgstappen door Buma Stemra 

analyseren en daarna een nader oordeel geven over de 

situatie bij Buma Stemra met in achtneming van de 

wettelijke taak van het CvTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmaak Noot voor de redactie 

Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het CvTA, dhr. Holtslag,                  
tel.: 020 - 30 30 261.  
Het CvTA is een wettelijk toezichtsorgaan ingesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 
grond van de Wet toezicht CBO’s. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is belast met het 
toezicht op 22 collectieve beheersorganisaties 
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. 

 
 


