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INLEIDING  

Voor u ligt het financieel overzichtsrapport 2009 van de collectieve beheersorganisaties die onder 

toezicht staan van het College van Toezicht, te weten de Vereniging Buma, de Stichting ter Exploitatie 

Naburige Rechten (SENA), Stichting Reprorecht, Stichting Leenrecht en Stichting de Thuiskopie. Vorig 

jaar is het financieel overzichtsrapport voor het eerst opgesteld tot en met het jaar 2008. Dit rapport 

2008 is vastgesteld op 13 oktober 2009 en is te raadplegen op de website van het CvTA 

(www.CvTA.nl). 

Dit Financieel Rapport  2009 zal ingaan op de financiële ontwikkelingen in 2009 en op de stand van 

zaken sinds het vorige Rapport. De informatie in het Financieel Rapport 2009 zal betrekking hebben 

op: 

 De kosten van de organisatie of het bureau van de CBO; 

 De incasso- en repartitiebedragen; 

 De belangrijkste balansposities; 

 De stand en ontwikkelingen van de diverse fondsen; 

 De verklaringen van de accountants van de organisaties over het jaar 2009. 

In de bijlagen is er enige algemene informatie over de collectieve beheersorganisaties opgenomen. 

De aard en opzet van het Financieel Rapport van het College zijn nog ontwikkeling. Afgesproken is de 

verdere ontwikkeling van de rapportage en de inzichten die eraan kunnen worden ontleend verder te 

vervolmaken. Aldus zal de komende tijd meer gestandaardiseerd inzicht beschikbaar komen in de 

financiële gegevens die met het werk van de CBO’s samenhangen en die een beeld geven van de 

uitvoeringskosten en risico’s. Deze rapportage vindt plaats ten behoeve van de toezichthoudende 

taak van het CvTA en treedt uiteraard niet in de plaats van de reguliere accountants controle bij de 

onderscheiden CBO’s en de verantwoordingsregels van deze organisaties. 

 

Voorjaar 2011 

 

  

http://www.cvta.nl/
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Gebeurtenissen 2009 

Voortvloeiend uit de wens om meer transparantie, uniformiteit - met de nieuwe wetgeving op het 

toezicht die bij de Tweede Kamer aanhangig is in het vooruitzicht- is een aantal ontwikkelingen van 

belang: 

Eenduidige manier van rapportage door CBO’s aan het College van Toezicht 

Allereerst zal er per 01 januari 2011 door alle onder toezicht staande CBO’s onder invoering en 

gebruikmakend van de zogenoemde “template” (een vastomlijnd informatiedocument dat door de 

CBO’s dient te worden ingevuld met financiële en niet-financiële informatie) op uniforme wijze en op 

vaste tijdstippen tussentijds aan het College gerapporteerd worden over, met name, de financiële 

stand van zaken van de CBO. Het College krijgt op deze wijze tijdig een beeld van de financiële 

situatie bij de CBO’s. Daarbij kan de template de transparantie voor de CBO’s zelf ook vergroten en 

als nuttig hulpmiddel fungeren. Met de unieke kenmerken van elke CBO zal zoveel mogelijk rekening 

worden gehouden bij de opstelling van het rapportagemiddel.  

Een andere reden is dat bij het inwerking treden van de nieuwe Wet Toezicht (verwachting medio 

2011) het aantal onder toezicht komende verdeel- en beheersorganisaties toeneemt van 5 tot 22. 

Het op uniforme manier aanleveren van benodigde informatie vanuit de CBO’s is dan onontbeerlijk. 

De financiële resultaten van 2010 en toekomstige jaren zullen gedurende en na afloop van een 

verslagjaar in dit template worden gerapporteerd.  

De nadruk zal komen te liggen op de hoogte en snelheid van de incasso en repartitie, de kosten van 

de organisatie, onttrekkingen aan de incasso of repartitie (onder andere voor socufondsen), 

balansonderdelen en diverse kengetallen. Bij deze kengetallen gaat het om bijvoorbeeld het aantal 

aangeslotenen/leden, het aantal tarieven, het aantal en de aard van klachten én om inzicht te 

verwerven in de projecten die binnen organisaties lopen om bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering verder 

te professionaliseren (vanuit de perspectieven “financieel”, “klanten”, “innovatie/lerend vermogen” 

en “interne processen”). De afstemming met de diverse CBO’s en VOI©E is in 2009 gestart en zal 

eind 2010 leiden tot een werkbaar rapportagemiddel. 

VOI©E en Keurmerk 

Daarnaast verdient het “Keurmerk” van branchevereniging VOI©E vermelding. Het Keurmerk wordt 

een voorwaarde voor alle bij VOI©E aangesloten CBO’s om bij de branchevereniging aangesloten te 

kunnen blijven. Het Keurmerk is bedoeld om te bevorderen dat CBO’s voldoende inzicht geven in hun 

prestaties en zo optimaal mogelijk gaan presteren door normen goed en objectief toetsbaar te 

maken. Aan de hand van vooraf geformuleerde keurmerkcriteria vindt onafhankelijke toetsing plaats 

door de verlener van het Keurmerk. Volgens VOI©E moet het keurmerk de transparantie en kwaliteit 
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van het proces van inning en verdeling door de CBO’s bevorderen; hierdoor ontstaat een basis voor 

vergelijking van de CBO’s en een mogelijkheid tot het vaststellen van best practices die kunnen 

worden gedeeld. 

SENA en oninbare debiteuren 

Bij het vaststellen van de jaarrekening van SENA voor het jaar 2009 is geconstateerd dat er in eerste 

instantie een te lage debiteurenvoorziening is opgenomen. Daar waar eerst werd uitgegaan van een 

voorziening van € 7 miljoen is deze uiteindelijk vastgesteld op € 39,7 miljoen (in 2008 was dat nog € 9 

miljoen). Het College heeft onderzocht waarom deze relatief hoge voorziening noodzakelijk was. 

Naar oordeel van het College is de hoge voorziening voor dubieuze debiteuren te wijten aan de 

volgende omstandigheden: 

Incassobeleid 

Het door SENA in 2006 ingezette beleid van het sturen van aanwijsfacturen en het factureren van het 

Buma potentieel heeft geleid tot een verhoging van de debiteurenstand, doch tegelijkertijd tot een 

verlaging van de kwaliteit van de debiteurenportfolio.1 

Daar komt bij dat het beleid van SENA steeds was dat oude debiteuren in beginsel niet verjaren. 

Zolang een bedrijf niet failliet ging, was de insteek dat het geld geïncasseerd zou worden. Er werd 

hiervoor onvoldoende voorziening genomen op ouderdom. In de jaarrekening over 2009  heeft SENA 

ten opzichte van deze debiteuren een voorzichtigere insteek gekozen. Met name de groep 

debiteuren die voorheen op titel werd gefactureerd (dus na een verklaring “ja-muziek”), maar later 

alsnog aan geeft geen muziek te gebruiken, is in 2010 geheel ten laste van 2009 voorzien (€ 15 

miljoen). 

Onvoldoende toegerust administratiesysteem 

De organisatie aan wie de incasso-activiteiten werden uitbesteed en SENA bleken niet voorbereid te 

zijn op de extra werklast die voortvloeide uit het gewijzigde incassobeleid. Dit heeft ertoe geleid dat 

het incassoproces is gestagneerd. Het factureringsproces en de afhandeling van 

klachten/onduidelijkheden naar aanleiding van gestuurde facturen is daardoor ernstig vertraagd. 

 

                                                           
1 De inmiddels door Sena uitgevoerde controles op deze bedrijven laten zien dat een substantieel percentage 

betalingsplichtig is. Het bij deze bedrijven met terugwerkende kracht incasseren van betalingen over 

teruggaande jaren wordt echter weinig kansrijk geacht. 
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Financiële crisis 

Ook de financiële crisis is deels debet aan de verslechterde debiteurenpositie van SENA. Het 

toegenomen aantal bedrijfsstakingen/faillissementen in de afgelopen twee jaren heeft geleid tot een 

groot aantal openstaande vorderingen (circa € 12,5 miljoen totaal) die hoogstwaarschijnlijk, gezien 

het concurrente karakter van de vorderingen van SENA, niet geïnd zullen kunnen worden.  

Eveneens is er kritisch naar de rol van het bestuur, de  directie en de accountant gekeken, evenals 

naar de eigen rol van het College. 

Gezien de door SENA getroffen maatregelen op personeel en organisatorisch vlak, de aanpassingen 

in de wijze van factureren en registreren van betalingsplichtigen alsmede de aangekondigde stappen 

op het terrein van governance, is het College van oordeel dat SENA op adequate wijze heeft 

gereageerd op de ontstane situatie. Verder ingrijpen door het College wordt dan ook niet nodig 

geacht. 

Wel zal het debiteurenbeleid van SENA alsmede van de ander organisaties onder toezicht van het 

College, nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

Stichting de Thuiskopie – onverdeelde gelden 

Bij een aantal verdeelorganisaties van Stichting de Thuiskopie hebben te lang onverdeelde gelden op 

de balans gestaan. Hier is het College via juridische weg de afgelopen jaren tegen opgetreden. In  

2010 kon er in der minne geschikt worden omdat maatregelen zijn getroffen (middels de Procedure 

Onverdeelde Gelden), om de onverdeelde gelden alsnog te reparteren en soortgelijke ongewenste 

situaties te voorkomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van het College 

van Toezicht op de website van het CvTA.  
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Het systeem binnen Collectieve Beheersorganisaties 

De vijf collectieve beheersorganisaties (CBO’s) die onder het toezicht staan van het College hebben 

een gemeenschappelijke activiteit: het incasseren en reparteren van gelden. Het verschil tussen de 

CBO’s zit vooral in het direct/indirect reparteren (verdelen en uitkeren) van de gelden aan de 

uiteindelijke rechthebbende. 

Bij indirecte repartitie worden gelden eerst doorbetaald aan verdeelorganisaties die op hun beurt, in 

de meeste gevallen, direct aan de rechthebbende reparteert. Zo verdeelt Stichting Reprorecht door 

aan: 

Uitgevers, Stichting Lira, Stichting Nieuwswaarde, Stichting Musicopy, Stichting Pictoright, NUV 

Export Council, NUV Groep Algemene uitgevers, NUV Groep Publiekstijdschriften, NUV Groep, 

Publiekstijdschriften Onderwijsfonds en buitenlandse zusterorganisaties. 

Wanneer de individuele jaarverslagen van de CBO’s worden vergeleken, valt op dat de wijze van 

verslaggeving niet eenduidig is. De één laat geïncasseerde gelden via de exploitatierekening lopen, 

de ander via de balans.  

Stichting Reprorecht factureert bijvoorbeeld eens in de twee jaren, een andere CBO reparteert 4x per 

jaar. Kortom, de CBO’s opereren ieder op een andere wijze. In dit rapport is getracht om daar waar 

mogelijk, de vergelijkbare onderwerpen op vergelijkbare wijze te presenteren. 

Hieronder een kort overzicht van de activiteiten en van de wijze van verslaggeving van de diverse 

CBO’s. 
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Kosten en inkomsten van Collectieve Beheersorganisaties 

De kosten van de verschillende collectieve beheersorganisaties bestaan grotendeels uit de inzet van 

personele capaciteit, in dienst van de uitvoerende organisatie of ingekocht via Cedar of anderszins. 

Verder bestaan de kosten uit huisvesting en afschrijvingen.  

De kosten moeten ontstaan omdat er activiteiten worden uitgevoerd voor incasso en repartitie; dit 

zijn kosten die gemoeid zijn met het benaderen en informeren van de betalingsplichtigen, het 

incasseren en opvolgen van de betalingen en alle kosten gemoeid om die ontvangen gelden weer bij 

de juiste rechthebbende terecht te laten komen.  

 

Inkomsten CBO’s 

De inkomsten van de organisaties, dit zijn niet de incasso-inkomsten, bestaan uit ontvangsten uit in 

rekening gebrachte administratiekosten bij rechthebbenden en diverse andere baten. SENA 

rapporteert haar incasso-opbrengsten wel als inkomsten. Omwille van de vergelijking zijn deze 

incasso-opbrengsten niet opgenomen in onderstaande tabel waar het gaat over inkomsten van de 

diverse CBO’s. 

(x€1.000) BUMA SENA Leenrecht Reprorecht Thuiskopie Totaal

Inkomsten organisatie 3.140,00€       -€             687,88€        5.320,77€      4.393,54€      13.542,19€      

Kosten organisatie (16.381,00)€    (8.670,00)€     (614,88)€       (3.737,01)€     (2.634,35)€     (32.037,24)€    

Financiële baten/lasten 8.322,00€       1.987,00€      130,00€        1.490,00€      325,87€        12.254,87€      

Resultaat (4.919,00)€    (6.683,00)€  203,00€        3.073,76€    2.085,06€    (6.240,18)€     

In het overzicht valt de post financiële baten/lasten op bij BUMA. Vereniging BUMA voert een actief 

beleggingsbeleid. Met de opbrengsten hiervan worden de organisatiekosten deels afgedekt.  

 

Verhouding organisatiekosten en incasso-omvang 

Een vergelijkingsgrond is om de kosten van de organisatie af te zetten tegen de omvang van 

bijvoorbeeld de incassosom.  

Dit levert het volgende beeld op: 
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De kosten van bedrijfsvoering uitgedrukt in een percentage van de incasso levert voor een aantal 

CBO’s een min of meer een evenwichtig beeld op. Stichting Reprorecht, incasseert eens in de 2 jaren 

waardoor er in dit overzicht een vertekend beeld ontstaat (2009: 25,9% ten opzichte van 12,2%, 

2008). De organisatiekosten van Stichting Reprorecht zijn structureel; de incasso opbrengsten 

wisselen per jaar. Voor Stichting de Thuiskopie lijken de kosten hoog in vergelijking tot Stichting 

Leenrecht; de omvang van de incasso is vergelijkbaar. 

Uitgedrukt in een percentage blijkt dit ook voor elk van de organisaties anders uit te komen. Een 

vergelijking tussen de organisaties levert beperkte benchmark-informatie op.  

De verschillende jaren per organisatie kunnen wel met elkaar vergeleken worden (met uitzondering 

van Stichting Reprorecht). In combinatie met de mutatie van de organisatiekosten van dezelfde 

jaren, kan er dan geconcludeerd worden of de lasten in verhouding staan ten opzicht van de 

incassosom. Zelfs met de verregaande automatisering en de juistheid van databestanden die als basis 

dienen van de incasso-activiteiten, blijft het lastig om een oordeel te vellen over de juiste verhouding 

kosten ten opzichte van de incasso en/of repartitie. 

 

 

 

 

Het College zal dit onderwerp blijven volgen. De nadruk zal echter liggen op de mutatie van de 

organisatielasten vergeleken met het voorgaande jaar. Indien hierop materiële afwijkingen zijn te 

constateren, zal de betreffende CBO hier een toelichting op moeten geven. Een materiële afwijking 

kan ontstaan door bijvoorbeeld hogere afschrijvingslasten in verband met investeringen, stijging van 

CAO-lonen (indien van toepassing), eenmalige kosten of een uitbreiding van taken en activiteiten. 
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Samenvattend 

De kosten die de exploitatie van auteursrechten en naburige rechten via collectieve 

beheersorganisaties vergen, zouden onder gelijkblijvende omstandigheden constant blijven of dalen. 

CBO’s dienen uit te leggen wat een buitengewone stijging van de organisatiekosten veroorzaakt.  

Met de eenduidige manier van het rapporteren van informatie vanuit de CBO’s in combinatie met de 

jaarverslagen van de organisaties, wordt het gemakkelijker om de kostenontwikkeling bij CBO’s te 

volgen, deze te analyseren en om normen vast te stellen.  
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Incasso en Repartitie 

In dit onderdeel wordt aandacht geschonken aan de wijze en de hoogte van incasso en repartitie 

door collectieve beheersorganisaties die onder toezicht staan van het College van Toezicht. 

Het systeem van incasso en repartitie verschilt per CBO: Buma en SENA incasseren direct bij de 

betalingsplichtigen keren direct uit aan rechthebbenden; Leenrecht, Thuiskopie en Reprorecht keren 

middels verdeelorganisaties uit aan rechthebbenden; er zit dus nog een stap tussen het incasseren 

en verdelen van gelden. 

Jaarlijks dienen de verdeelorganisaties aan de CBO op te geven hoe zij de door hen ontvangen gelden 

hebben verdeeld onder de uiteindelijke rechthebbenden. Veelal wordt deze informatie pas in het 

laatste kwartaal van het jaar ontvangen, omdat er per verdeelorganisatie een accountantscontrole 

plaatsvindt. De CBO stelt dan een zogenaamde matrix op waarin duidelijk wordt hoeveel de 

verschillende verdeelorganisaties hebben ontvangen van de CBO, wat de inhoudingen zijn geweest 

van de verdeelorganisaties en hoeveel de verdeelorganisatie uiteindelijk heeft gereparteerd aan de 

rechthebbenden, naar jaar van incasso. Hieruit moet blijken of de geïncasseerde gelden inderdaad na 

3 jaren zijn uitbetaald en hoeveel er staat gereserveerd voor naclaims. 

Alle CBO’s dienen vanaf 2010 aan te geven wat zij naar jaar incasseren en reparteren en hoe de stand 

“te verdelen gelden” is opgebouwd, naar jaar en verdeelorganisatie. Dit geeft meer inzicht in de 

effectiviteit van de repartitie. 
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Effectiviteit van de repartitie 

De effectiviteit van de repartitie wordt berekend door de incasso van het voorgaande jaar als basis te 

nemen voor de berekening van dit kengetal. Wat in jaar x wordt geïncasseerd wordt over het 

algemeen in het daaropvolgende jaar gereparteerd (x+1)2.  

Dit geeft de volgende effectiviteitspercentages: 

 

Het percentage van SENA dient gecorrigeerd te worden omdat er in 2009  € 9,6mio teveel is 

gereparteerd (als voorschot). Dit wordt in 2010 gecorrigeerd. Het juiste percentage moet dan 81,4% 

zijn. 

Het College verzamelt vanaf 1 januari 2011, dus over verslagjaar 2010 en volgende jaren, 

gedetailleerde incasso- (en repartitie-) informatie. Niet alleen de gehele som van de incasso zal 

worden gerapporteerd, ook de onderverdeling naar jaar van oorsprong zal inzichtelijk worden 

gemaakt (per CBO en per verdeelorganisatie).  

Ditzelfde geldt voor de repartitie: een aantal CBO’s rapporteert al op deze manier. Dit gaat gelden 

voor alle CBO’s. Zo is dan te herleiden welke incassostroom uit enig jaar, uiteindelijk wordt 

gereparteerd. Dit levert een kengetal op dat dient te worden gecorrigeerd voor alle inhoudingen op 

uiteindelijke repartitiesom. 

In bovenstaand overzicht is nu te zien dat er meer gereparteerd is dan geïncasseerd (percentages 

hoger dan 100%). De verklaring hiervoor is dat er in die perioden bedragen uit oudere jaren zijn 

gereparteerd aan rechthebbenden of verdeelorganisaties). 

(x€1.000) BUMA SENA Leenrecht Reprorecht Thuiskopie Totaal

Nog te reparteren gelden CBO's en verdeelorganisaties ultimo 2009 156.536,00€            54.652,00€            1.832,00€              18.075,00€            3.540,00€              234.635,00€            

Nog te reparteren gelden verdeelorganisaties ultimo 2009 -€                           -€                        15.180,00€            4.833,00€              21.362,00€            41.375,00€              

waarvan ouder dan 3 jaren (2006) 4.776,00€              2.276,00€              2.582,00€              

ouder dan 3 jaren in % bedrag ouder dan 3 jaren 31,46% 47,09% 12,09%

Totaal nog te verdelen gelden ultimo 2009 156.536,00€            54.652,00€            17.012,00€            22.908,00€            24.902,00€            276.010,00€            

Cumulatief uitgekeerd aan verdeelorganisaties 188.191,00€          78.864,00€            206.654,00€          473.709,00€            

% nog te verdelen t.o.v. cumulatief uitgekeerd 8,07% 6,13% 10,34%   

De incasso-som van 2009  (alle incasso’s van de 5 CBO’s bedraagt € 249 miljoen euro, de nog te 

verdelen gelden ultimo 2009 € 276 miljoen, dit is inclusief nog te verdelen gelden door 

verdeelorganisaties). 

                                                           
2 De CBO’s kennen allen een verschillend ritme van incasseren en reparteren. Het kengetal geldt thans dan ook  

als indicatie. Vanaf het jaar 2010 wordt, middels een meer gedetailleerde rapportage door de CBO’s, het 

mogelijk om het kengetal te toetsen op validiteit en betrouwbaarheid. 
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De saldi ouder dan 3 jaren mogen alleen gereserveerd worden voor naclaims. Alle te reparteren 

sommen dienen binnen 5 jaren uitgekeerd te zijn. 

Met de nieuwe manier van rapporteren dienen alle CBO’s aan te geven hoe de nog te reparteren 

som is aan het einde van het boekjaar is opgebouwd. Het jaar van de oorspronkelijke incasso wordt is 

leidend. CBO’s die met verdeelorganisaties werken, dienen tevens aan te geven hoe de te reparteren 

som van de verdeelorganisaties is opgebouwd.  
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Balansposities 

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan opvallende mutaties in de balansposities van de 

collectieve beheersorganisaties. 

De balans is verplicht opgenomen in de jaarrekening van een organisatie en geeft inzicht in de stand 

van de activa (geld, goederen, vorderingen) en passiva (eigen vermogen en vreemd vermogen) van 

een organisatie.  Het is altijd een momentopname van de bezittingen en van de manier waarop deze 

zijn gefinancierd. 

Activa Passiva

immateriële vaste activa eigen vermogen

- bijv. geactiveerde software - reserves

materiële vaste activa voorzieningen

- gebouwen - bijv. socufondsen

- overige geactiveerde bedrijfsmiddelen

financiële vaste activa kortlopende schulden

- effecten - crediteuren

- rechthebbenden

vlottende activa langlopende schulden

- vorderingen (debiteuren) - leningen

liquide middelen

- bank tegoeden

Balans (per 31/12/xxxx)

 

Vereniging BUMA 

ACTIVA: 

Financiële Vaste Activa 

Financiële vaste activa: de effecten van BUMA zijn ondergebracht bij Stichting BUMA/Stemra 

Aandelenfonds en Stichting BUMA/Stemra Obligatiefonds. Vereniging BUMA is de enige CBO die 

actief effecten beheert. De resultaten ervan over 2009 zijn positiever dan in 2008 (in verband met 

het effect van de crisis op de financiële markten in 2008). 

Rekening Courant 

Met Stemra is er een rekening courant verhouding. Deze is ten opzichte van 2008 met € 10,3 miljoen 

toegenomen tot € 47,0 miljoen. 
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Bestemmingsreserve koersresultaat: stand ultimo 2009: -€ 3,3 miljoen, stand ultimo 2008: -€ 6,5mio. 

“In 2008 is € 6,5 miljoen van het negatieve resultaat door middel van resultaatbestemming door de 

directie en het bestuur in de negatieve bestemmingsreserve koersresultaat afgezonderd, ten einde 

de effecten van de beursdaling in 2008 niet volledig met het incassojaar 2008 te verrekenen. 

Conform het voornemen van 2008 is 50% van de in 2008 gevormde negatieve bestemmingsreserve 

verrekend met de distributie van incasssojaar 2009. De directie en het bestuur zijn voornemens de 

resterende 50% te verrekenen met de distributie van incassojaar 2010.” 

PASSIVA: 

Herwaarderingsreserve financiële vaste activa (2009: € 9,9mio; 2008: € 0,0): 

De (on)gerealiseerde koerswijzigingen in effecten bedragen € 12,5 miljoen positief (2008: € 26,1 

miljoen negatief) en zijn rechtstreeks in de herwaarderingsreserve financiële vaste activa verwerkt. 

SENA 

ACTIVA: 

Debiteuren 

Hieronder het effect van de voorziening oninbare debiteuren.  

 

 

 

 

PASSIVA 

Verplichtingen ter zake van doorbetalingen 

“De verplichtingen ter zake van doorbetalingen zijn in 2009 gedaald van € 94,5 miljoen begin 

boekjaar naar € 54,7 miljoen. In het aandeel “Betaalbaar” (in totaal € 23 miljoen) zijn onder meer 

begrepen ontvangen licentie-opbrengsten met betrekking tot het muziekjaar 2009 (€ 29,4 miljoen). 

Voorts zijn hierin bevoorschottingen met betrekking tot voorgaande jaren verwerkt (€ 9,6 miljoen). 

Het aandeel “Nog niet Betaalbaar” wordt berekend als totaal van de debiteuren, zoals blijkend uit de 

balans, en een reservering voor nog niet verwerkte claims.”  
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2009

Nog niet 

betaalbaar Totaal 2009

(x€1.000) Art. 7 WN Buitenland Andere rechten

Stand per 1 januari 2009 40,769€      4,612€        1,692€        47,459€      94,532€     

Toevoeging uit financieel overzicht 16,519€      6,769€        1,704€        24,992€     

Betalingen (54,864)€     (7,447)€      (1,574)€      (63,885)€   

Toevoeging aan Voorziening Sociaal culturele doelstellingen (0,730)€      -€          -€          (0,730)€     

BTW vrijvallende repartitiejaren (0,102)€      -€          -€          (0,102)€     

Mutatie claims (0,155)€      -€          -€          (0,155)€     

Mutatie debiteuren 22,277€      -€          -€          (22,277)€     -€           

Reservering niet verwerkte claims (0,728)€      -€          -€          0,728€        -€           

Stand per 31 december 2009 22,986€      3,934€        1,822€        25,910€      54,652€     

Betaalbaar

 

2008

Nog niet 

betaalbaar Totaal 2008

(x€1.000) Art. 7 WN Buitenland Andere rechten

Stand per 31 december 2007 46,456€      4,018€        2,305€        33,534€      86,313€     

Stelselwijzinging pensioenen 0,370€        

Stand per 1 januari 2008 46,826€      4,018€        2,305€         33,534€      86,683€     

Toevoeging uit financieel overzicht 53,704€      4,851€        2,034€        -€          60,589€     

Betalingen (44,247)€     (4,257)€      (2,647)€      -€          (51,151)€   

Toevoeging aan Voorziening Sociaal culturele doelstellingen (1,269)€      -€          -€          -€          (1,269)€     

BTW vrijvallende repartitiejaren (0,125)€      -€          -€          -€          (0,125)€     

Mutatie claims (0,195)€      -€          -€          -€          (0,195)€     

Mutatie debiteuren (13,334)€     -€          -€          13,334€      -€           

Reservering niet verwerkte claims (0,591)€      -€          -€          0,591€        -€           

Stand per 31 december 2009 40,769€      4,612€        1,692€         47,459€      94,532€     

Betaalbaar

 

Stichting de Thuiskopie 

Stichting de Thuiskopie vormt reserves voor “Piraterijbestrijding” en “Opsporing en Handhaving”. 

Hiermee gemoeide baten en lasten worden aan deze reserves toegevoegd of onttrokken. 

Afsluitend 

De afzonderlijke gepubliceerde jaarrekeningen geven veel inzicht in de vermogenspositie en het 

resultaat van de CBO’s. De jaarrekening dient zo te zijn opgesteld dat deze de gebruiker van de 

jaarrekening voldoende inzicht geeft in het vermogen en resultaat van de organisatie. 

Daar waar er gebruik wordt gemaakt van verdeelorganisaties (Stichting de Thuiskopie, Stichting 

Reprorecht en Stichting Leenrecht), zal middels een aparte informatiestroom aan het College van 

Toezicht, inzicht door de CBO’s worden verschaft over de verdeling van gelden aan de uiteindelijke 

rechthebbenden. Dit geschiedt via de zogenaamde “matrices”. 

Thema’s zoals de samenstelling en het verloop binnen de socufondsen, krijgen separaat aandacht, zie 

de notitie “Socufondsen”. Andere opvallende mutaties worden hier nog eens benoemd. Veelal 

worden deze door de CBO’s uitgebreid toegelicht in de jaarrekening. 
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Fondsen 

Vier van vijf onder toezicht staande CBO’s reserveren gelden voor zogenaamde Sociaal Culturele 

Fondsen.  

(x€1.000) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Totaal Stand Socufondsen verslagjaar 4.710,00 9.899,00 13.176,95 19.282,36 20.811,03 20.981,83

Aanvang jaar 864,00 4.710,00 10.107,90 13.176,95 19.860,54 20.811,03

Toevoeging 10.590,00 10.482,00 11.347,48 13.134,75 12.720,59 11.637,65

Onttrekking -6.744,00 -5.293,00 -8.278,44 -7.029,34 -11.770,09 -11.466,86

Einde jaar 4.710,00 9.899,00 13.176,95 19.282,36 20.811,03 20.981,83

Stand Socufondsen einde verslagjaar naar CBO 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vereniging BUMA 4.417,00 9.403,00 12.132,00 17.432,00 18.069,00 17.557,00

Stichting Reprorecht 0,00 0,00 231,95 334,04 445,20 773,80

Stichting de Thuiskopie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stichting SENA 293,00 496,00 813,00 1.415,00 2.207,00 2.586,00

Stichting Leenrecht 0,00 0,00 0,00 101,33 89,83 65,03

4.710,00 9.899,00 13.176,95 19.282,36 20.811,03 20.981,83  

Recentelijk heeft het College van Toezicht in 2010 een notitie opgesteld met betrekking tot socu-

gelden (zie www.CvTA.nl/publicaties). Het College vat de aanbevelingen hieronder samen en zal in 

het volgende verslagjaar aandacht geven aan de ontwikkelingen bij de CBO’s in dit onderdeel. 

Aanbevelingen 

Zoals eerder vermeld doet het College over de wenselijkheid van het aanhouden van sociaal culturele 

fondsen als zodanig geen uitspraak gezien dit hoofdzakelijk een beleidskwestie is.  

Het College is echter wel van mening dat het, uit het oogpunt van een rechtmatig sociaal cultureel 

beleid, noodzakelijk is dat de CBO’s de bovenstaande beginselen implementeren en vertalen in hun 

beleid.  

Ten aanzien van inspraak ligt het volgens het College voor de hand dat de CBO’s, die hier niet reeds 

in voorzien, jaarlijks een vergadering van aangeslotenen beleggen waarin de vaststelling en 

terugkoppeling van sociaal cultureel beleid aan de orde wordt gesteld en waarbij er voorzien wordt 

in stemrecht voor de aangeslotenen. 

Volgens het College is een belangrijke reden van het gebrek aan transparantie bij de CBO’s het 

gebrek aan geschreven objectieve criteria ten aanzien van de inhouding en besteding van de voor 

sociale en het culturele doelen bestemde gelden.  

Het effect van het introduceren van objectieve criteria bij de inhouding en besteding aan sociale en 

culturele fondsen, waar bij het aan de CBO’s is om deze vorm te geven, is volgens het College 

bovendien tweeledig: enerzijds functioneren ze als waarborgen voor de achterban, die de zekerheid 

heeft dat het geld dat zij afdragen wordt besteed overeenkomstig - in statuten of 

repartitiereglementen neergelegde - objectieve maatstaven, anderzijds fungeren ze als kader voor 
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besturen en geven ze nadere invulling aan de beleidsvrijheid ten aanzien van sociaal en cultureel 

beleid.  

Het College acht het in het licht van het voorgaande noodzakelijk dat CBO’s die niet voldoen aan 

bovengenoemde aanbevelingen een zogenoemde “opt-out” mogelijkheid introduceren voor niet 

aangesloten individuele rechthebbenden, die überhaupt geen mogelijkheden tot inspraak hebben of 

transparantie kunnen afdwingen, waarbij zij kunnen aangeven niet bij te willen dragen aan sociale en 

culturele fondsen.   

Tot slot is het College van mening dat onevenredig grote reserves dienen te worden teruggebracht 

tot normale proporties. Geïncasseerde gelden dienen in beginsel zo snel mogelijk te worden 

verdeeld, dan wel, als ze hiervoor bestemd zijn, daadwerkelijk te worden besteed en niet feitelijk 

langdurig te worden geparkeerd. 

Het zou volgens het College daarom de voorkeur verdienen indien er door de CBO’s ten aanzien van 

de voor sociale en culturele doelen ingehouden gelden bij de gehanteerde termijnen voor repartitie 

wordt aangesloten. Derhalve zullen niet alleen de voor verdeling bestemde gelden binnen een 

bepaalde termijn (bijvoorbeeld drie jaar na inhouding) moeten zijn besteed, maar tevens de voor 

sociale en culturele doelen bestemde gelden. Buitenproportionele reserves zouden op deze manier 

tot het verleden moeten gaan behoren.  

Het te formuleren beleid waardoor het oppotten van gelden zal moeten worden voorkomen en met 

name meer gericht zal zijn op vooruitzien, zal tevens voldoende ruimte moeten bieden voor 

onvoorziene bestedingen op korte termijn.  
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Accountantsverklaringen 

In dit hoofdstuk wordt er stil gestaan bij de verklaringen die de controlerende accountants gaven bij 

de opgeleverde jaarrekeningen en jaarverslagen3. Alle CBO’s die onder toezicht staan van het CvTA 

hebben een goedkeurende verklaring van de accountant gekregen. 

De verklaringen van de accountant voor de jaarrekening 2009 is niet hetzelfde voor alle CBO’s. 

Daarom een korte toelichting op de betekenis van de diverse verklaringen. 

In een aantal gepubliceerde jaarverslagen is slechts een deel van een jaarrekening opgenomen ten 

behoeve van de leesbaarheid van het verslag. De accountant meldt dan in het jaarverslag dat de 

gepubliceerde cijfers zijn ontleend aan de door hem gecontroleerde integrale jaarrekening. 

In de oordeelsparagraaf van de accountant kunnen bij de CBO’s die onder het toezicht vallen de 

volgende oordelen voor komen: 

 “Getrouw beeld”: Indien de jaarrekening is opgemaakt op basis van een algemeen aanvaard 

stelsel voor financiële verslaggeving (ten behoeve van een brede groep van gebruikers) 

wordt de term “getrouw beeld” gebruikt en geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het 

vermogen en het resultaat in overeenstemming met het toepasselijke verslaggevingskader; 

 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (JV 640): dit is het verslaggevingskader dat geldt voor 

organisaties zonder winststreven; 

 “Eigen grondslagen”: Deze jaarrekeningen voldoen slechts gedeeltelijk aan een algemeen 

aanvaard stelsel. De verklaring van de accountant  oordeelt dat de jaarrekening “in alle van 

materieel van belang zijnde aspecten in overeenstemming met het gekozen stelsel voor 

financiële verslaggeving is opgesteld”.  

 

 

                                                           
3 Een goedkeurende accountantsverklaring is geen garantie voor een gezonde onderneming, maar wel een 

bevestiging dat die onderneming duidelijkheid biedt over zijn financiële situatie. 
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Als voorbeeld wordt hier de verklaring van de accountant van Stichting de Thuiskopie genomen 

(PriceWaterhouseCoopers): 

 Verklaring betreffende de jaarrekening 

“Wij hebben de in dit verslag op pagina 6 tot en met pagina 14 opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting de 

Thuiskopie te Hoofddorp bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 

2009 met de toelichting gecontroleerd.” 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

“Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 

verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 

plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 

afwijkingen van materieel belang bevat.” 

… 

“In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in 

de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheerssysteem, ten einde een verantwoorde 

keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, 

maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem 

van de stichting.” 

… 

“Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis van ons 

oordeel.” 

Oordeel 

“Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting de Thuiskopie per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in 

overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640, “Organisaties zonder winststreven”.  
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Toelichting 

“Ons oordeel houdt geen oordeel in over de verdeling
4
 van de voor uitkering aan rechthebbenden

5
 beschikbare 

bedragen. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel.” 

 

Een onderdeel van de toelichting van de accountant van SENA, Ernst & Young, luidt als volgt: 

“Oordeel: Naar ons oordeel is de jaarrekening 2009 van Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, in alle 

van materieel belang zijnde aspecten, opgemaakt in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en 

beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in pagina 24 van de toelichting van de jaarrekening.”  

                                                           
4 “Verdeling” betreft verdeelsleutels (dus het repartitiereglement, dat is goedgekeurd door CvTA) 

5 “Rechthebbenden” betreft de verdeelorganisaties (dus niet de uiteindelijke particuliere rechthebbende) 
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Bijlagen 

- Opmerkingen van de onder toezicht vallende CBO’s met betrekking tot 2009, vanuit de 

jaarverslagen 2009; 

- Toelichting over de werking van de verschillende CBO’s. 
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Vanuit de diverse jaarverslagen 

Op basis van de  diverse jaarverslagen van de onder toezicht vallende CBO’s, een korte impressie van 

de onderwerpen die zij van belang achtten om op te nemen in hun verslag over 2009. De 

onderwerpen hebben betrekking op de economische omstandigheden anno 2009, die gevolgen 

hebben voor de hoogte van de incasso en de beleggingsresultaten, de interne verbeteringen ten 

gunste van de uitbetaling aan de rechthebbenden, interne verbeteringen waardoor achterstanden op 

het gebied van incasso worden weggewerkt, de gevolgen van de bevriezing van de tarieven voor  

Stichting de Thuiskopie en een voorbeeld van een geschil tussen Stichting Leenrecht en de Vereniging 

Openbare Bibliotheken. 

Met betrekking tot Buma 

“Na het slechte beleggingsjaar 2008 is het financieel resultaat in 2009 belangrijk verbeterd. Bij Buma 

met € 16,1 miljoen, bij Stemra met € 5,3 miljoen. Daardoor zijn de resultaten bij zowel Buma als 

Stemra gestegen.” 

“De outsourcing van de backoffice activiteiten is goed verlopen, het aantal klachten over de 

distributie is verder omlaag gegaan en er zijn overeenkomsten gesloten met veel nieuwe 

rechthebbenden.” 

“De omzet van Buma daalde licht van  € 140,0 miljoen in 2008 naar € 136,4 miljoen in 2009. Per 

sector bekeken, zit de pijn in hoofdzaak bij de sector Werkruimten”. “Hier zien we de weerslag van 

de slechtere economische situatie die in 2009 heerste. De financiële crisis heeft tot een record aantal 

faillissementen geleid met veel bedrijfssluitingen als gevolg.”  

“ De sector Horeca stagneert. Buma/Stemra is met Koninklijke Horeca Nederland, waarbij ongeveer 

50% van alle horecazaken zijn aangesloten, een totaalpakket overeengekomen. De omzet die wordt 

gerealiseerd bij niet-aangesloten zaken staat onder druk als gevolg van het toenemend aantal 

faillissementen. De sector Verkoopruimten stagneert eveneens vanwege bedrijfssluitingen op € 11,7 

miljoen (2008: € 11,9 miljoen).”  

Met betrekking tot SENA 

“Op basis van recente gegevens van de Kamer van Koophandel en de bij SENA beschikbare 

debiteuren specifieke informatie die bij de incasso-activiteiten is verzameld, is in het voorjaar van 

2010 een analyse gemaakt van de mogelijke oninbaarheid van de ultimo 2009 openstaande facturen. 

Mede op grond van deze analyse is in 2009 € 35,4 miljoen toegevoegd aan de debiteurenvoorziening, 

die daarmee ultimo 2009 in totaal € 39,7 miljoen bedraagt.” 
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“Het is niet zo dat voor € 39,7 miljoen facturen zijn verstuurd die al lang betaald hadden moeten zijn. 

Bijna 60% van dit bedrag bestaat uit rekeningen aan bedrijven die de grondslag voor deze facturering 

bestrijden. Dit alles neemt niet weg dat er inmiddels wijzigingen in de organisatie zijn doorgevoerd 

om alsnog zoveel mogelijk van de debiteuren die nu zijn voorzien te kunnen incasseren. Dit gebeurt 

in samenwerking met externe partijen waarbij gekozen is voor een kort cyclische 

aanmaningsprocedure, gevolgd door een minnelijke incasso en waar nodig een juridische incasso.” 

“SENA heeft als ambitie om de administratieve achterstanden voor het einde van 2010 volledig weg 

te werken, zodat naar verwachting eind 2010 bekend zal zijn welk deel van de ultimo 2009 

openstaande debiteuren daadwerkelijk incasseerbaar is geweest.” 

Met betrekking tot Stichting de Thuiskopie 

 “De voortdurende bevriezing van de tarieven en de verschuiving in het gebruik van nieuwe 

voorwerpen waarop gekopieerd wordt, heeft tot gevolg dat de huidige opbrengst aan 

Thuiskopievergoedingen het werkelijke kopieergedrag niet reflecteert. Hierdoor is het niet mogelijk 

om de volledige redelijke vergoeding aan de rechthebbenden uit te keren.” 

“Stichting de Thuiskopie bestrijdt het besluit van het CvTA en de onderliggende AMvB wegens strijd 

met de Auteurswet en (vooral) de EG-Auteursrechtrichtlijn. Indien noodzakelijk zal de Stichting de 

principes tot aan de hoogste rechterlijk instantie verdedigen. Inmiddels heeft de bestuursrechter in 

maart 2010 geoordeeld dat de gelden verdeelbaar waren en dat het CvTA niet tot haar besluit had 

kunnen komen. De periodieke informatievoorziening naar het CvTA, het jaarverslag, de begroting, de 

jaarrekening en overzichten met betrekking tot de inning, verdeling en inhoudingen is volgens 

afspraak verlopen.”  

Met betrekking tot Stichting Reprorecht 

“Medio 2008 begonnen we met de facturering over de periode 2007/2008. In 2009 was dit 

grotendeels afgerond; we hebben bijna € 10 miljoen geïnd. We verwachten dat het uiteindelijke 

inningbedrag over de factuurperiode € 25 miljoen zal bedragen. Dit is evenveel als over de 

factuurperiode 2005/2006.” 

“Record uitkering: door een soepele en snelle incasso bij het bedrijfsleven in 2008 kon Stichting 

Reprorecht eind 2009 een recordbedrag van € 30 miljoen uitkeren aan rechthebbenden. Hierdoor 

kon de stichting de administratiekosten verlagen van 20% naar 17,5%.” 

Met betrekking tot Stichting Leenrecht 

“Het gefactureerde incasso door Stichting Leenrecht bedroeg in 2009 € 16,6 miljoen. Dit is nagenoeg 

gelijk aan het incasso van 2008, wel heeft er in de geïnde bedragen een verschuiving plaatsgevonden 
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van uitleningen naar verlengingen. Stichting Leenrecht heeft de bibliotheken eind 2007 gemeld dat 

zij vanaf 2008 een opgave van verlengingen van bibliotheken verlangt. Als reactie hierop is de VOB 

begin 2008 een procedure tegen Stichting Leenrecht gestart. De rechtbank heeft in 2010 vonnis 

gewezen dat er voor (niet-betaalde) verlengingen geen leenrechtvergoeding verschuldigd is. 

Leenrecht heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. In beide jaren is er een reservering gemaakt 

voor deze niet betaalde verlengingen. De hoogte van deze reservering in 2009 was € 3.311k ten laste 

van de te verdelen gelden.” 
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Het systeem 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van het wettelijke kader en het systeem van incasso en 

repartitie zoals dat door de onder toezicht staande organisaties wordt gehanteerd.  

Voor alle CBO’s onder toezicht geldt dat zij een wettelijk mandaat hebben om bepaalde 

vergoedingen uit hoofde van de auteurswet, dan wel de wet naburige rechten te incasseren en te 

verdelen. De wijze waarop de organisaties dat doen, verschilt al naar gelang het soort recht dat zij 

uitoefenen, de soort partijen bij wie zij incasseren en de soort rechthebbenden aan wie zij moeten 

verdelen. 

Buma 

De Vereniging Buma, die in 1913 is opgericht, behartigt de belangen van componisten en 

tekstdichters met betrekking tot de uitvoering van hun werken (het ten gehore brengen van muziek 

via radio, televisie, internet, in cafés, discotheken, concerten, in winkels, tijdens evenementen, enz.) 

Buma is een bemiddelingsbureau als bedoeld in artikel 30a Auteurswet en als zodanig door de 

Minister van Justitie aangewezen. Buma oefent de rechten uit welke volgen uit artikel 1 auteurswet: 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap 

of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, 

behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. 

Buma telt ongeveer 15.000 componisten en tekstdichters (“deelnemers”). De deelnemers hebben de 

uitvoeringsrechten met betrekking tot hun muziekwerken overgedragen aan Buma. Buma is dus met 

betrekking tot de uitvoering van die werken auteursrechthebbende en mag uit hoofde van artikel 1 

van de auteurswet eenieder verbieden die werken openbaar te maken. Partijen die muziek 

publiekelijk ten gehore willen brengen (muziekgebruikers) dienen daarvoor toestemming van Buma 

te verkrijgen. 

Buma verleent aan de muziekgebruikers licenties voor het gebruik van het gehele repertoire dat zij 

beheert. Daarvoor ontvangt Buma van de muziekgebruikers een vergoeding. Deze vergoeding kan op 

verschillende wijze worden vastgesteld. Bij cafés, bijvoorbeeld, wordt de vergoeding vastgesteld aan 

de hand van een aantal parameters zoals vloeroppervlakte, het type installatie en of het om 

achtergrondmuziek of amusementsmuziek gaat. 

Buma sluit met bepaalde branches brancheovereenkomsten. De branche betaalt dan een lumpsum 

waarmee de gehele branche gelicenceerd is en factureert zelf aan de leden van de branche. Daarvoor 

krijgt de betreffende branche een korting. 
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Aan het eind van ieder boekjaar, telt Buma alle geïncasseerde bedragen bij elkaar op. Daarvan 

worden de door Buma gemaakte kosten afgetrokken en eventuele rentebaten, beleggingsbaten en 

andere baten bij opgeteld. Het resulterend bedrag is dan beschikbaar voor verdeling. Dit systeem 

betekent daarom dat gelden die in 2008 zijn geïncasseerd, pas in 2009 voor verdeling in aanmerking 

komen.  

Voor de verdeling van het geld, moet Buma vaststellen met welke frequentie de liedjes van de 

betreffende auteurs ten gehore zijn gebracht en via welk medium dat is gebeurd. Sommige 

organisaties, zoals de omroep, geven daarover specifieke informatie aan Buma in de vorm van 

playlists. Het is echter niet altijd mogelijk om precies voor ieder liedje vast te stellen hoe vaak en 

waar het is gespeeld. Daarom doet Buma ook steekproefsgewijs onderzoek. 

Het te verdelen bedrag wordt ingedeeld in rubrieken, zoals amusement, radio, televisie, kabel en 

buitenland. Vervolgens wordt aan de hand van de frequentiegegevens en een puntensysteem 

bepaald op welk aandeel iedere deelnemer in het te verdelen bedrag aanspraak maakt, waarna tot 

betaling kan worden overgegaan. 

SENA 

SENA incasseert sinds 1993 de gelden die uit hoofde van artikel 7 wet naburige rechten verschuldigd 

zijn aan uitvoerende muziekartiesten en producenten van fonogrammen voor het ten gehore 

brengen van muziek. Het gaat dan om muziek die ten gehore wordt gebracht via bijvoorbeeld radio, 

televisie, internet in cafés, restaurants, winkels en op de werkvloer. SENA verricht haar taak uit 

hoofde van de aanwijzing door de minister van justitie conform artikel 15 wet naburige rechten. 

Art 7 lid 1 wet naburige rechten: Een voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram of een 

reproductie daarvan kan zonder toestemming van de producent van het fonogram en de uitvoerende 

kunstenaar of hun rechtverkrijgenden worden uitgezonden of op een andere wijze openbaar 

gemaakt, mits daarvoor een billijke vergoeding wordt betaald. Het in de eerste volzin bepaalde is niet 

van toepassing op het beschikbaar stellen voor het publiek van een dergelijk fonogram. 

Anders dan Buma, verleent SENA geen licenties aan muziekgebruikers. De gebruikers hoeven ook 

geen toestemming te vragen van de artiest of de producent voor het ten gehore brengen van de 

muziek. Zij dienen echter wel een billijke vergoeding te betalen welke door SENA namens de 

artiesten en de producenten wordt geïncasseerd. 

Aan de hand van parameters zoals vloeroppervlak, aantallen werknemers, hoeveelheid downloads, 

enz. factureert SENA de gebruikers van muziek middels een jaarlijkse factuur. Sinds 2008 kunnen 

gebruikers van muziek ervoor kiezen van Buma en SENA gezamenlijk één factuur te ontvangen. 
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De jaarlijkse inkomsten komen (na aftrek van de kosten) voor de helft toe aan de uitvoerende 

artiesten en voor de helft aan de producenten. Voorts mag het bestuur tot 5% inhouden voor sociale 

en culturele doeleinden. 

Na afsluiting van het incassojaar worden deze gelden verdeeld conform de door SENA gehanteerde 

repartitiereglementen, waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid minuten dat de 

betreffende liedjes zijn gedraaid. Dit stelt SENA vast aan de hand van onderzoeken. Onder de 

verschillende artiesten die aan de opname van een liedje hebben bijgedragen wordt de opbrengst 

volgens een puntensysteem verdeeld. 

Thuiskopie 

Stichting de Thuiskopie is in 1991 opgericht en door de Minister van Justitie aangewezen als 

collectieve beheersorganisatie voor de inning en verdeling van thuiskopiegelden. Thuiskopiegelden 

worden geïnd uit hoofde van artikel 16c auteurswet. 

Artikel 16b lid 1 auteurswet: Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, 

wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op 

een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, 

mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient 

tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt. 

Lid 2: Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens 

rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de 

vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid. 

Deze regeling geldt ook voor naburige rechten uit hoofde van artikel 10 sub e wet naburige rechten. 

De importeurs en fabrikanten van gegevensdragers zoals CD-ROMS en DVD/RWs doen periodiek 

opgave aan Thuiskopie met betrekking tot de aantallen door hen geïmporteerde/gefabriceerde 

gegevensdragers. Voor iedere gegevensdrager geldt een tarief dat, in de uit hoofde van de wet 

aangestelde onderhandelingsstichting waarin zowel Thuiskopie als de importeurs en fabrikanten zijn 

vertegenwoordigd (SONT), is vastgesteld. 

Thuiskopie verdeelt de gelden niet direct aan de rechthebbenden maar middels verdeelorganisaties 

die alle in het bestuur van Thuiskopie zijn vertegenwoordigd. Deze bepalen onderling hoe het totale 

geïncasseerde bedrag onder de verschillende categorieën rechthebbenden (componisten, schrijvers, 

muzikanten, filmmakers, fotografen, beelden kunstenaars, enz.) moet worden verdeeld. 
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Na een inhouding ter dekking van de kosten wordt het geïncasseerde bedrag verdeeld aan de 

verdeelorganisaties. De verdeelorganisaties betalen het geld (na inhouding voor kosten en eventueel 

sociaal culturele doeleinden) door aan de rechthebbenden. 

Reprorecht 

Stichting Reprorecht int gelden die verschuldigd zijn uit hoofde van artikel 16h en artikel 16i 

auteurswet. 

Artikel 16h auteurswet lid 1:  Een reprografische verveelvoudiging van een artikel in een dag-, 

nieuws- of weekblad of een tijdschrift of van een klein gedeelte van een boek en van de in zo'n werk 

opgenomen andere werken wordt niet beschouwd als inbreuk op het auteursrecht, mits voor deze 

verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald.  

Lid 2: Een reprografische verveelvoudiging van het gehele werk wordt niet beschouwd als inbreuk op 

het auteursrecht, indien van een boek naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe 

exemplaren tegen betaling, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking worden gesteld, mits 

voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald.  

Artikel 16i auteurswet: De vergoeding, bedoeld in artikel 16h, wordt berekend over iedere pagina 

waarop een werk als bedoeld in het eerste en tweede lid van dat artikel reprografisch verveelvoudigd 

is. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en kunnen 

nadere regels en voorwaarden worden gesteld. 

Reprorecht is conform artikel 16l auteurswet door de Minister van Justitie aangewezen om de 

reprorechtgelden te incasseren en verdelen. 

Reprorecht incasseert zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. De incasso wordt 

gebaseerd op een tarief van € 0,045 per pagina. Reprorecht heeft met de verschillende 

brancheorganisaties forfaitaire bedragen afgesproken. Ondernemers kunnen er ook voor kiezen een 

aangepaste vergoeding te betalen welke wordt gebaseerd op het jaarlijkse kopieervolume en het in 

de betreffende branche gebruikelijke percentage wat daarvan auteursrechtelijk beschermde werken 

betreft. Reprorecht factureert eenmaal in de twee jaar. 

Evenals Thuiskopie, keer Reprorecht geen gelden direct aan rechthebbenden uit. Een belangrijk deel 

van het geld wordt aan uitgevers betaald die het op hun beurt deels doorbetalen aan de auteurs. Het 

overige wordt middels verdeelorganisaties doorbetaald. 
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Leenrecht 

Stichting Leenrecht is conform artikel 15f lid 1 auteurswet door de Minister van Justitie (in overleg 

met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in 1997 aangewezen om de 

leenrechtvergoeding te innen en te verdelen. Deze vergoeding is verschuldigd uit hoofde van artikel 

15c lid 1 auteurswet:  

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet 

beschouwd het uitlenen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, van het geheel of een gedeelte 

van een exemplaar van het werk of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of 

met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, mits degene die de uitlening verricht of doet 

verrichten een billijke vergoeding betaalt. 

De vergoeding wordt geïnd bij niet commerciële, voor het publiek toegankelijke bibliotheken (met 

uitzondering van onderwijsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en bibliotheken voor blinden en 

slechtzienden).  

De tarieven worden vastgesteld door een daartoe wettelijk in het leven geroepen 

onderhandelingsstichting waarin de bibliotheken en Leenrecht zijn vertegenwoordigd. Leenrecht 

ontvangt jaarlijks opgave van de bibliotheken met de uitleengegevens van het voorgaande jaar. Aan 

de hand daarvan ontvangt de bibliotheek een factuur. 

Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om vast te stellen hoe de geïncasseerde gelden over 

de verschillende secties (muziekwerken, bladmuziek, boeken, tijdschriften, multimedia, enz.) moeten 

worden verdeeld. Aan de hand van die verdeling wordt het geld, na inhouding voor kosten en sociale 

en culturele doeleinden, doorbetaald aan de verdeelorganisaties. Deze organisaties verdelen de 

gelden aan de rechthebbenden conform de repartitiereglementen. Zij maken van de uitleengegevens 

gebruik om vast te stellen welke rechthebbenden recht heeft op welke vergoeding. 

 

 


