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  1. Coronavirus en de 
werkzaamheden van het CvTA 

 
In deze extra nieuwsbrief willen wij als CvTA u 
kort informeren over de gevolgen van het 
coronavirus voor het toezicht van het CvTA. Het 
coronavirus en de naar aanleiding daarvan 
getroffen maatregelen hebben grote impact op de 
hele maatschappij en in het bijzonder ook de 
culturele sector. Het CvTA waardeert het zeer dat 
de collectieve beheersorganisaties en de diverse 
belangenorganisaties in de culturele sector zeer 
actief en betrokken zoeken naar mogelijkheden 
om daarin iets te kunnen betekenen voor hun 
achterban. Het CvTA stelt het erg op prijs 
daarover actief te worden geïnformeerd en spant 
zich in procedures en afspraken zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Alle afspraken en hoorzittingen 
moeten we anders organiseren, maar laten we 
met de digitale middelen die ons ter beschikking 
staan, zo veel als mogelijk doorgaan.  
 
Het CvTA realiseert zich dat deze situatie 
aanpassing van het toezicht zal vragen. Het 
houdt over de gevolgen van de coronacrisis 
onder meer contact met de beheersorganisaties 
zelf, Voice en de betrokken ministeries. Het CvTA 
blijft het wetgevingsproces volgen en het belang 
van de sector daarbij benadrukken. Het CvTA is 
via het gebruikelijke e-mailadres bereikbaar 
(info@cvta.nl) en de telefoon is doorgeschakeld 
naar onze medewerkers die vanuit huis werken. 
Bij meer dringende zaken kunt u ook direct 
contact opnemen met Alexandra van Ouwerkerk 
(wnd. directeur/secretaris van het CvTA) op  
06 -11 608 725. 
 
Het CvTA wenst iedereen veel sterkte in deze 
moeilijke tijden. 
 
 
Ad Koppejan 
Voorzitter CvTA 
 
 
 
           

  2. Coronacrisis en het toezicht 
door het CvTA 
 
Bedrijven en zelfstandigen worden economisch 
heel hard getroffen door de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om besmetting met het 
coronavirus terug te dringen. Ook de culturele 
sector en allen die daarin werkzaam zijn hebben 
het bijzonder zwaar. Als gevolg van het o.a. niet 
door kunnen gaan van uitvoeringen en 
evenementen, de sluiting van bioscopen, cafés 
en winkels, etc. lopen de inkomsten van CBO’s 
en OBO’s sterk terug. Het kabinet heeft vanwege 
het coronavirus een aantal uitzonderlijke 
economische maatregelen getroffen om bedrijven 
en zzp’ers te ondersteunen in deze zware tijden. 
In hoeverre deze maatregelen toereikend zijn om 
een eventueel gemis aan inkomsten op te 
kunnen vangen moet nog blijken. 
 
Het CvTA heeft de vraag gekregen of zij in haar 
toezicht enige coulance kan betrachten richting 
CBO’s en OBO’s die als gevolg van de sterk 
teruglopende incasso inkomsten moeite hebben 
om te voldoen aan de 15% kosten norm. Het 
College heeft besloten dat zij in de handhaving 
van deze norm rekening zal houden met de 
uitzonderlijke situatie waarin CBO’s en OBO’s 
verkeren als gevolg van de corona crisis. De 
verwachting is dat een flink aantal CBO’s en 
OBO’s hun incasso zullen zien afnemen, in ieder 
geval in 2020, en eventueel ook in 2021.  
 
Tegelijkertijd zal het niet altijd mogelijk zijn om de 
kosten in gelijke tred terug te brengen. Hierdoor 
kan de situatie zich voordoen dat niet kan worden 
voldaan aan de 15% norm. Het CvTA heeft 
begrip voor dergelijke uitzonderlijke situaties, 
maar benadrukt tegelijkertijd dat het verwacht dat 
CBO’s en OBO’s er alles aan doen om de eigen 
kosten terug te brengen. Van de organisaties die 
het betreft vraagt het CvTA om op basis van het 
“pas toe of leg uit principe” in het jaarverslag aan 
te geven welke inspanningen men heeft gedaan 
om de kosten terug te dringen en waarom men 
desondanks niet aan deze norm heeft kunnen 
voldoen. Het CvTA zal daar in haar beoordeling 
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en handhaving van de norm rekening mee 
houden en coulance betrachten.  
 

3. Bijeenkomst CBO's en andere 
stakeholders 

 
Het CvTA heeft in zijn eerste kwartaalbericht van 
2020 aangekondigd jaarlijks een bijeenkomst te 
zullen organiseren met CBO’s, OBO’s en andere 
stakeholders. De eerste bijeenkomst was 
gepland op 30 april 2020, met als centraal thema 
(de evaluatie van de) governance en houding en 
gedrag. Zoals u begrijpt kan deze bijeenkomst 
geen doorgang vinden op de geplande datum. 
Het CvTA is voornemens de bijeenkomst op een 
later moment in het jaar alsnog te laten plaats 
vinden. Zodra er zicht is op de mogelijkheid dit 
weer te organiseren stellen we u op de hoogte en 
zullen we de uitnodigingen versturen.  
 
 

4. Afscheid Victor Eiff  
  
 De afscheidsreceptie voor Victor Eiff zou 

aansluitend aan de bijeenkomst voor CBO’s en 
andere stakeholders op 30 april 2020 
plaatsvinden. Ook dat kan gelet op de huidige 
omstandigheden niet doorgaan. Het CvTA zal in 
overleg met Victor bekijken hoe wij zijn 
afscheidsreceptie op een later moment kunnen 
organiseren. Ook daarover zult u nog bericht 
ontvangen. 

 


