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Checklist Organisaties op gebied van Auteursrecht 

Omdat het in veel gevallen ondoenlijk zou zijn als er voor ieder auteursrecht steeds opnieuw 
toestemming bij individuen gevraagd zou moeten worden, bestaan er diverse gespecialiseer-
de organisaties op dat gebied. Door deze professionalisering van de exploitatie van auteurs- 
en naburige rechten en verdeling van collectieve gelden, kan men efficiënter opereren.  
 
Hieronder een selectie: 
 
CEDAR 

Dit is een overkoepelend orgaan: als facilitair bedrijf voor een zevental van de hieronder ge-
noemde organisaties.  
Bezoekadres: Siriusdreef 22-28, Hoofddorp   
Postadres: Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp   
Telefoon: 023-7997 800,   Fax: 023-7997 700 
 
Stichting Beeldrecht 

Auteursrechtenorganisatie voor beeldend kunstenaars.  
Opgericht in 1977.  
Aangeslotenen: circa 30.000 
http://www.cedar.nl/beeldrecht/ 
 
Stichting BREIN 

Stichting BREIN zoekt on- en offline naar piraterij op gebied van entertainment.  
Misschien bekend van het introclipje op videofilms. 
Opgericht in 1998 
http://www.anti-piracy.nl/ 
 
Stichting BURAFO 

Auteursrechtenorganisatie voor fotografen.  
Aangeslotenen: circa 2500 
Opgericht in 1956 
http://www.cedar.nl/burafo 
 
Stichting Foto Anoniem 

Kan benaderd worden wanneer een fotograaf niet gevonden kan worden.  
De stichting kan in dergelijke gevallen een vrijwaring afgeven. 
Te vinden onder de ‘knoppen’ op de site: 
http://www.burafo.nl/ 
 
Stichting Reprorecht 

Behartigt de belangen van o.a. uitgevers en auteurs m.b.t. gemaakte fotokopieën van au-
teursrechtelijk beschermde werken. 
Opgericht in 1974 
http://www.cedar.nl/reprorecht 
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Stichting SCRIO 

Behartigt de belangen van o.a. illustratoren en ontwerpers.  
http://www.cedar.nl/scrio/ 
 
SENA 

Behartigt de belangen van o.a. uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA staat 
voor de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten.  
Bij SENA kunnen vergoedingen voor het gebruik van muziek op geluidsdragers afgerekend 
worden. 
Gevestigd te Hilversum. 
http://www.sena.nl 
 
Buma & Stemra 

Behartigen de belangen van o.a. (inter)nationale componisten, tekstdichters en muziekuitge-
vers. 
Buma legt zich toe op het openbaar maken van muziek, terwijl Stemra zich op het vastleg-
gen en verveelvoudigen van muziek richt. In 2002 incasseerde Buma/Stemra voor een slor-
dige 182 miljoen Euro aan rechten. 
Opgericht in 1913 (Stichting Stemra in 1936) 
Aangeslotenen in Nederland: circa 13.000 
http://www.bumastemra.nl 
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