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Amsterdam, 18 september 2018 
College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties (CvTA) 

 
 
CVTA: INSTEMMING MET VERBETERPLAN BUMA STEMRA 
 
Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) heeft met instemming kennis genomen van de maatregelen die Buma 
Stemra zal nemen om de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra over te nemen. 
Dat maakt de weg vrij om een nieuwe fase in te gaan. 
Vandaag heeft Buma Stemra het in opdracht van het CvTA door de Onderzoekscommissie vervaardigde 
onderzoeksrapport verstrekt aan haar leden en aangeslotenen en gepubliceerd op haar website. 
 
Uit het rapport van de Onderzoekscommissie is gebleken dat de organisatie onvoldoende is toegerust om de taken naar 
behoren uit te voeren. Er is geen sprake van malversatie, zoals eerder in de media is gesuggereerd. Evenmin is er 
sprake van aanwijzingen van een onjuiste verdeling van gelden naar rechthebbenden. Maar er zijn door de 
Onderzoekscommissie wel op verschillende punten significante kwetsbaarheden gesignaleerd, zowel in de governance 
(toezicht en bestuur) als in de organisatie en operatie. 
 
Die uitkomsten zijn voor Buma Stemra aanleiding om - in lijn met de bevindingen en aanbevelingen van het 
onderzoeksrapport - over de hele linie verbeteringen in gang te zetten. Deze verbeteringen zijn afgestemd met het 
CvTA. 
 
Er is in samenspraak met het CvTA door de Raad van Toezicht van Buma Stemra een eerste aanzet tot een 
toezichtagenda opgesteld, waarin verbetermaatregelen zijn opgenomen op het gebied van de financiële functie, IT-
Organisatie, de juridische functie en het bestuur. De voortgang zal door het CvTA worden bewaakt via een 
‘toezichtsarrangement’, ook om tussentijds tot bijstelling of aanpassing te komen. Tussen CvTA en Buma Stemra zijn 
hierover afspraken gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noot voor de redactie 
Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het CvTA, dhr. Koppejan, tel.: 020 30 30 261.  
Het CvTA is een wettelijk toezichtsorgaan ingesteld door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 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, transparante tariefstructuren hanteren, en 
voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.  
Zie voor toelichting op opzet, samenstelling, taken en werkwijze: www.cvta.nl 


