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  ‘Ik ben zelfs met 

Adolf Hitler vergeleken’

Hoe kijk je terug op 2009?
“Het was een moeilijk jaar om een aantal redenen: de 
verkoop van cd’s en dvd’s liep verder terug, waar-
door wij minder Stemra-inkomsten hadden waar 
onvoldoende vervanging tegenover stond vanuit 
legale downloads; de Europese onlinemarkt is nog 
steeds chaotisch, mede door de aanbeveling van 
eurocommissaris McGreevy in 2005 en de daarop  
gebaseerde besluitvorming van neelie Kroes, afgelo-
pen zomer; er is nog veel onbetaalde uitwisseling; de 
maatschappelijke discussie over auteursrecht heeft 
enorme vormen aangenomen, gevoed door onder 
meer VnO-nCW en MKB, consumentenorganisaties 
en belangengroeperingen; en de politiek baseert 
zijn mening en besluitvorming mede op die 
discussie.”

Als incassobureau voor rechthebbenden onder-
vind je veel weerstand van muziekgebruikers. Heb 
je wel een leuke baan?
“Vroeger zaten wij in een redelijk veilige monopolie-
positie. Tegenwoordig ben ik zelf een publiek figuur 
en dan worden vaak - genuanceerd en ongenuan-
ceerd - meningen over je geuit. Dat had ik niet echt 
voorzien, het heeft zich zo ontwikkeld. Sommige 
karakteriseringen (ik ben zelfs met adolf Hitler 
vergeleken) vind ik niet terecht. Wij handelen vanuit 
de redelijkheid en met de wet achter ons. Gebruik 
van andermans artistieke prestatie moet beloond 
worden.”

Kun je af en toe begrip opbrengen voor de weer-
stand tegen jullie plannen?
“ja hoor, vooral als het om consumenten gaat. Die 
zijn nooit eerder met het auteursrecht geconfron-
teerd. als je een cd kocht of naar muziek op de radio 
luisterde, waren de rechten al geregeld. Door inter-
net zijn consumenten echter steeds meer gebruikers 
geworden die dus voor dat gebruik moeten betalen. 
ik denk dat wij als belangenorganisaties, maar ook 
de overheid, tekortgeschoten zijn in onze voorlich-
ting naar de consument, waardoor die onvoldoende 
voorbereid was op de nieuwe werkelijkheid.”

Vind je dat jullie dit jaar, alle goede bedoelin-
gen ten spijt, de belangen van jullie achterban 
optimaal gediend hebben?
“ja, maar dat moet je plaatsen in het kader van de 
weerstand. Daar moet tegenwicht geboden worden 
op basis van argumenten. Toen Buma nog de enige 
collecting society was, was er nauwelijks weerstand. 
Maar er zijn veel nieuwe auteursrechten geïntrodu-
ceerd, met hun eigen incasso-organisaties. Wij 
zijn dus zeer gebaat bij één loket en zijn ook mede-
initiatiefnemer van VOi©E, waarvan de leden aan 
een gedragscode moeten voldoen.”

Buma/Stemra werd in het auteursrechtenrapport 
van Gerkens c.s. hard aangepakt. Hoe heb je dat 
ervaren?
“Mijn eerste reactie was: ‘dan heb ik het blijkbaar niet 
goed genoeg uitgelegd’. Wij hebben echter ook niet 
voldoende gelegenheid gekregen om dat te doen. 
Buma is niet geraadpleegd bij de totstandkoming 
van het rapport en heeft alleen achteraf kunnen 
reageren via VOi©E. ik had het flauw gevonden om 
persoonlijk de conclusie te trekken uit het rapport. ik 
wil niet voor de uitkomsten weglopen, het werkt 
juist stimulerend. ik zie het als een uitdaging om hier 
goed uit te komen.”

Je hebt natuurlijk ook al vorig najaar - anderhalf 
jaar van tevoren - je vertrek bij Buma/Stemra 
aangekondigd. Ben je dan niet vanaf dat moment 
aan het afbouwen?
“Zo zit ik niet in elkaar. integendeel: ik ben drukker 
dan ooit. ik vind wel dat je zoiets, zodra je het weet, 
moet melden, maar dat ontslaat je niet van de plicht 
om hard door te buffelen voor je achterban. ik wil 
het bedrijf in ‘full swing’ aan mijn opvolger 
overdragen.”

Merk je dat andere mensen nu anders met je 
omgaan?
“ik heb niet gemerkt dat mensen nu geen deals meer 
met me zouden willen sluiten. Externe partijen on-
derhandelen met me alsof ik hier nog tien jaar zit.”

Ben je zelf actief betrokken bij het zoeken naar een 
opvolger?
“nee, en dat is maar goed ook. je hebt toch de 
neiging een kloon van jezelf uit te kiezen. Onze raad 
van Toezicht houdt zich met mijn opvolging bezig, 
maar ik weet niet of ze mijn evenbeeld of een 
tegenpool van me zoeken. De activiteiten van Buma/
Stemra veranderen niet, maar de omstandigheden 
wel. Dat vergt een aanpassing van de aanpak. Er 
moet veel meer worden overlegd met politiek en 
gebruikers, maar de basis blijft: incasso onder 
gebruikers en een eerlijke uitkering aan aangeslote-
nen. ik merk wel dat ik iets meer op afstand ben 
gekomen door de enorm snelle technologische 
veranderingen bij de distributie van muziek. ik 
geloof niet dat ik echt achterloop, maar ben in multi-
mediaopzicht geen technische bolleboos. Ook ben 
ik geen politicus, hoewel ik prima gesprekken met ze 
kan voeren.”

Wat is je leukste herinnering aan je periode bij 
Buma/Stemra?
“Het feit dat ik in 2004 gekozen ben tot chairman van 
de raad van Bestuur van CiSaC vond ik een enorme 
internationale erkenning voor zowel Buma/Stemra 
als voor mij persoonlijk. Ook vind ik dat Buma/
Stemra een doorbraak gerealiseerd heeft op het 
gebied van wat een auteursrechtenorganisatie is en 
moet doen. Dat is enerzijds zorgen dat vergoedin-
gen worden betaald voor muziekgebruik (licenties) 
en anderzijds de gecollecteerde gelden uitbetalen 
aan de juiste rechthebbenden. Met die visie hebben 
we een aantal jaren geleden een flinke hoeveelheid 
zaken geoutsourcet, wat aanmerkelijk in de kosten 
scheelt.”

Heb je al concrete plannen voor na 1 maart 2010?
“Eerst ga ik zes weken met vakantie. Ook ben ik al 
door een aantal mensen en organisaties, binnen en 
buiten de entertainmentbranche, gevraagd om 
‘dingen’ te komen doen. Het betreft bestuurlijke 
taken, waarvoor niet per se affiniteit met de materie 
vereist is.” ◼

Buma/Stemra is eigenlijk altijd in het nieuws, maar afgelopen jaar in het bijzonder. Aan de vooravond van 
zijn afscheid, op 1 maart 2010, analyseert bestuursvoorzitter Cees Vervoord 2009.
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