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behoefte. Buma/Stemra heeft 
broodnodig rust en een nieuwe 
start nodig, waarbij hard aan 
modernisering zal moeten 
worden gewerkt. De hoop was 
dat Wim van Limpt (afkomstig 
uit het bedrijf zelf) die kar 
zou kunnen trekken. Nu zal 
een nieuwe directeur moeten 
worden gezocht.’ 
Helemaal eerlijk lijkt het 
‘slachtofferen’ van Van Limpt 
daarbij niet. In de voormalige 
bestuursstructuur was het 
bestuur volledig verantwoor-
delijk en niet de directeur. 
Angad-Gaur: ‘Dat zes van de 
twaalf oud-bestuurders nu in 
de Raad van Toezicht zitten en 
in die functie hun directeur 
laten sneuvelen, maakt dat 
zij op de komende leden- en 
aangeslotenenvergadering echt 
serieus vragen zullen moeten 
beantwoorden over ook hun 
eigen verantwoordelijkheid en 
hun eigen functioneren. Het 
rapport leest een beetje als 
een gerichte aanslag op Van 
Limpt. Het lijkt minimaal niet 
helemaal evenwichtig. Dat de 

Buma/Stemra informeerde de 
leden en aangeslotenen met 
een korte nieuwsbrief. Direc-
teur Wim van Limpt kondigt 
hierin zijn vertrek aan. Hij zal 
aftreden bij de extra ALV van 
29 oktober en zal aanblijven 
voor de overdracht tot 1 januari 
2019. De interne Raad van  
Toezicht (RvT) liet weten 
ad-interim-CFO (financieel 
directeur) Siebe van Elsloo  
als ‘tweede bestuurder’ voor  
te zullen dragen. Ook laat de 

van deze onderzoekers recht 
tegenover die van het eerdere 
onderzoek. Daarnaast vallen 
bij de totstandkoming van  
het huidige rapport vraagte-
kens te plaatsen. Zo berichtte 
VPRO 3voor12 dat een van de 
twee hoofdonderzoekers al 
sinds begin juni op fietsvakan-
tie is (zie ook pagina 40 van 
deze Muziekwereld) en hoor- 
en wederhoor daardoor op 
de fiets in Scandinavië leek te 
verrichten.

RvT van Buma/Stemra daarin 
meteen bij publicatie mee-
gaat, blijft, ook al is er op de 
achtergrond ongetwijfeld druk 
uitgeoefend door het CvTA, 
vreemd overkomen.’

Hoe verder?
‘Uiteindelijk is nu rust en een 
nieuwe start nodig zonder ver-
der doorlopende loopgraven-
oorlog over het verleden. Het 
nieuwe onderzoek roept vra-
gen op, die zullen we moeten 
bestuderen. Naast het feitenre-
laas van de eerdere onderzoe-
ken, is het werkelijk vreemd de 
conclusie te lezen dat er ‘geen 
sprake is van noemenswaardige 
onregelmatigheden’. Het ruikt 
ook wel wat naar woordenspel, 
want wat is ‘noemenswaardig’? 
Als gezegd: eigenlijk is de chaos 
compleet nu. En de enige weg 
voorwaarts is dat de boel op 
de schop gaat, gek genoeg de 
enige echt gedeelde eindcon-
clusie van zowel het eerste als 
dit tweede onderzoek. Een 
eerste stap lijkt in dat opzicht 
nu eindelijk gezet te worden. 

RvT weten de aanbevelingen 
in het rapport over te zullen 
nemen.
Het rapport wekt in combinatie 
met eerdere onderzoeksrap-
porten enige verbazing. Hoe-
wel het rapport niet vaststelt 
dat alles bij Buma/Stemra 
rozengeur en maneschijn was, 
staan de hoofdconclusies 

Chaos 
Erwin Angad-Gaur (directeur 
van de VCTN en senior adviseur 
van de Ntb/vakgroep Muziek 
Kunstenbond): ‘Eigenlijk is de 
chaos compleet. Twee onder-
zoeken, beide verricht door 
“onafhankelijke” maatschap-
pelijk hoog aangeschreven 
onderzoekers, beide peper-
duur, spreken elkaar volstrekt 
tegen. In de hoofdconclusies 
althans. De eerste reactie van 
de RvT van Buma/Stemra (het 
hoogste interne orgaan, red.) 
is daarom ook de enige juiste: 
vervang de gehele top van het 
bedrijf, want niemand is meer 
geloofwaardig op deze manier. 
En aan verder doorsteggelen 
en nog een onderzoek naar de 
onderzoeken, heeft niemand 

Mail ons uw Buma/Stemra-nummer!
Voor ‘erkenning’ van de VCTN vraagt Buma/Stemra ons 
( jaarlijks) een ledenlijst met Buma/Stemra-nummers van de 
leden aan te leveren aan een onafhankelijke instantie, die deze 
gegevens vertrouwelijk zal behandelen. 

Wij vragen onze leden, voor zover zij dat nog niet gedaan 
hebben, ons hiertoe hun 7 cijferige (!) Buma/Stemra-
relatienummer te mailen en onze inzet voor een sterkere 
positie voor auteurs en een beter Buma/Stemra te steunen. 
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Op 18 september verscheen het ‘nader onderzoek’ naar de gebeur-
tenissen bij Buma/Stemra in opdracht van het door de overheid be-
noemde College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Een rapport dat 
de onduidelijkheid over wat er de afgelopen jaren bij Buma/Stemra 
speelde enkel lijkt te vergroten. ‘De chaos is compleet,’ reageert VCTN-
directeur Erwin Angad-Gaur.   

Ton Dijksma

Nieuw Buma/Stemra-onderzoek 
en vertrek Buma/Stemra-directeur

Laten we dat dan maar als het 
positieve punt benoemen. Dat 
staat los van de vraag of niet 
ook het functioneren van het 
CvTA nader onderzocht zou 
moeten worden, maar dat is 
een taak voor het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Gege-
ven diverse vragen die over de 
rol van het CvTA zijn gesteld, 
ligt onafhankelijk onderzoek 
naar ook die rol voor de hand. 
Maar niet opnieuw op kosten 
van de rechthebbenden.’ 


