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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten

Procedure 

Op 9 juni 2021 heeft Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers 
(verder: Femu) het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
Auteurs- en naburige rechten (verder: het College of het CvTA) verzocht om 
instemming met een voorstel tot het wijzigen van het repartitiereglement 
van Femu. Op grond van artikel 3, eerste lid, sub b, van de Wet toezicht en 
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige 
rechten (verder: Wet toezicht cbo’s) behoeft een besluit tot wijziging van het 
repartitiereglement de voorafgaande schriftelijke instemming van het 
College.  

Op 20 juli 2021 heeft het College een Advies uitgebracht aan Femu met 
betrekking tot het instemmingsverzoek. Femu heeft op 17 en 24 augustus 
2021 gereageerd op het Advies en een aan het Advies aangepast concept 
repartitiereglement voor instemming voorgelegd aan het College. Op 30 
september heeft Femu een aanvullende schriftelijke toelichting verstrekt. Op 
19 oktober heeft het CvTA bericht uiterlijk 4 november 2021 een besluit 
kenbaar te zullen maken.  

Besluit op verzoek om instemming Bezoek- en postadres: 
Krom Boomssloot 22-II 
1011 GW  Amsterdam 

Contactpersoon A. Smit
E-mail 

Telefoon 
info@cvta.nl
020 30 30 261 

Datum 
Ons kenmerk 

3 november 2021
2021175

Bijlage(n) 

Betreft Wijzigingen in repartitiereglement Femu 
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Wijzigingen repartitiereglement Femu 
 
Reservering voor nagekomen claims 
De aanleiding voor de wijzigingen in het voor instemming voorgelegde 
repartitiereglement (versie 3.3) is de wens van Femu om tot een versnelde 
uitkering van bestaande claimreserveringen over te gaan en vanaf 2021 een 
vast bedrag voor claimreserveringen te laten staan. Vanaf 2022 zal jaarlijks 
door het bestuur worden bepaald of dat bedrag moet worden aangevuld 
wanneer er daadwerkelijk claims zijn geweest. Deze wijziging heeft tot gevolg 
dat het bestuur met ingang van het gewijzigde repartitiereglement periodiek  
vaststelt of er gelden worden gereserveerd voor na-claims en, zo ja, welk 
percentage van de ontvangen gelden daarvoor wordt gereserveerd 
(artikel 4, tiende lid, van het voorgelegde repartitiereglement). Het huidige 
reglement hanteert een standaardreservering voor nagekomen claims van 
15% van de ontvangen gelden. Ten gevolge van die regeling bevat de 
reservering voor nagekomen claims een aanzienlijk bedrag. Gebleken is dat 
het huidige percentage niet nodig is om de nagekomen claims te voldoen. 
Femu is voornemens een deel van de reserveringen voor nagekomen claims 
versneld uit te keren aan rechthebbenden na instemming van het College 
met het voorgelegde repartitiereglement.  
 
Kosten 
In het aangepaste concept repartitiereglement heeft Femu in artikel 3 
opgenomen dat Femu ernaar zal streven de beheerskostennormering van 
15% niet te overschrijden.    
 
Nadere verdeling gelden 
In bijlage 1 bij het repartitiereglement van Femu is de nadere verdeling van 
de verschillende categorieën (Rubrieken) waarbinnen verdeling van 
beschikbare gelden door Femu plaatsvindt geregeld. Ook daarin is een aantal 
wijzigingen aangebracht. 
 
Overige aanpassingen in het repartitiereglement betreffen tekstuele 
verbeteringen.  
 
Beoordeling verzoek 
 
Reservering voor nagekomen claims 
Het College constateert dat Femu met de voorgestelde aanpassing van het 
repartitiereglement voornemens is een deel van de gereserveerde gelden 
voor nagekomen claims over de incassojaren 2016-2020 versneld uit te keren 
aan rechthebbenden.  
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Femu is op grond van artikel 2i, derde lid, van de Wet toezicht cbo’s 
gehouden betaling en verdeling van geïncasseerde bedragen zo spoedig 
mogelijk aan rechthebbenden uit te keren. Met het besluit van het bestuur 
een deel van de gereserveerde gelden voor nagekomen claims toe te voegen 
aan het in kalenderjaar 2021 te verdelen bedrag aan incasso onder de 
rechthebbenden, wordt een deel van de ingehouden gelden over de 
incassojaren 2016-2020 alsnog verdeeld onder de rechthebbenden. 
 
Erop vertrouwende dat Femu een reservering voor nagekomen claims 
aanhoudt die niet hoger is dan noodzakelijk, heeft het College geen bezwaar 
tegen dit onderdeel van de wijziging in het repartitiereglement. 
 
Kosten 
Het College stemt tevens in met het in artikel 3 van het repartitiereglement 
opgenomen streven van Femu om de beheerskostennormering van 15% niet 
te overschrijden (zoals voorheen opgenomen in een AMvB en per 1-1-2020 
opgenomen in het beleids- en toezichtkader van het CvTA) bij het per rubriek 
vast te stellen Commissiepercentage ter dekking van de kosten die verband 
houden met de te verrichten exploitatiewerkzaamheden. Het College zal, 
zoals gebruikelijk, de ontwikkelingen ten aanzien van de kosten met 
aandacht volgen.  
 
Nadere verdeling gelden 
In bijlage 1 bij het repartitiereglement van Femu is de nadere verdeling van 
de verschillende categorieën (Rubrieken) van de beschikbare gelden 
geregeld. Wijzigingen zijn aangebracht met betrekking tot de rubrieken 
Leenrecht Geschriften, Leenrecht Complete muziek Werken, en stichting 
Repro. Toegevoegd zijn Stichting UVO en Educatief. 
 
Gelijk aan de overige rubrieken behoudt Femu zich bij de toegevoegde 
Rubrieken het recht voor een andere methodiek te gebruiken om het 
marktaandeel vast te stellen dan op basis van repertoire opgaven/ 
uitleencijfers/titelopgave. Bij de verdeling van de Rubriek Leenrecht 
geschriften is de mogelijkheid opengelaten afwijkende afspraken te maken 
tussen Leenrecht en Femu. Femu heeft toegelicht op grond van welke 
overwegingen voor de afzonderlijke rubrieken gehanteerde verdeelmethode 
is gekozen: uitgangspunt is verdeling op basis van repertoire opgaven; als dit 
niet mogelijk is of teveel kosten met zich meebrengt wordt een andere 
verdeelmethode toegepast (verdeling op basis van referentierepertoire of 
marktaandeel).  
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Besluit 

Het College stemt in met de op 24 augustus 2021 voorgelegde wijzigingen in 
het repartitiereglement van Femu.  

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 

 Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 
Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het 
bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.


