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Inleiding 

In maart 2011 is er overeenstemming bereikt tussen de leden van VOICE en het CvTA over het 

gebruik van het CvTA-template om CBO-specifieke informatie op uniforme wijze te verzamelen. 

Naast BUMA, SENA en de Stichtingen de Thuiskopie, Reprorecht en Leenrecht, hebben ook 

onderstaande organisaties aan het College gerapporteerd over de afgelopen 3 jaren (2008 t/m 2010).  

De organisaties Stichting Lira tot en met Videma vallen nog niet onder het toezicht van het College. 

Dit verslag beperkt zich dan ook tot de vijf organisaties die wel onder het toezicht vallen. 

 

2010 heeft voor een aantal organisaties in het teken gestaan om orde op zaken te stellen (zoals 

SENA) of om zich te bezinnen op de nabije toekomst (zoals Stichting de Thuiskopie). Voor alle 

collectieve beheersorganisaties en verdeelorganisaties in het veld van auteurs- en naburige rechten 

geldt dat zij inspanningen leverden om te gaan voldoen aan de criteria van het te verkrijgen VOICE-

keurmerk. Daarnaast hebben zij zich geconformeerd aan de rapportagewijze aan het College via het 

rapportagetemplate. 

Hoewel de vereisten van het VOICE-keurmerk deels overeenkomen met wat de huidige en de 

toekomstige toezichteisen zijn, blijven dit twee aparte activiteiten. De leden van VOICE dienen te 

voldoen aan de informatie-eisen van het College.  

Onder andere door de voorbereidingen voor het VOICE-keurmerk, de eenduidige rapportage aan het 

College, of opvolging van de gebeurtenissen van 2009, hebben CBO’s en verdeelorganisaties kritisch 

naar hun eigen organisatie en de verantwoording ervan gekeken en hebben stappen gezet of zijn die 

aan het nemen om zich meer transparant te verantwoorden aan hun aangeslotenen of leden en aan 

de stakeholders in het algemeen. 

Template 

In 2010 is er door het College een template ontwikkeld dat op eenduidige wijze informatie verzamelt 

over verschillende aspecten van de CBO’s die onder toezicht staan. Als proef hebben ook de beoogde 

1 SENA Onder toezicht CvTA

2 Leenrecht Onder toezicht CvTA

3 Reprorecht Onder toezicht CvTA

4 Thuiskopie Onder toezicht CvTA

5 BUMA Onder toezicht CvTA

6 Lira

7 Norma

8 Pictoright

9 PM

10 PRO

11 SEKAM

12 SEKAM Video

13 Stemra

14 STAP

15 SVVP

16 VEVAM

17 Videma
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organisaties die onder het toezicht gaan vallen, wanneer de nieuwe Wet Toezicht van kracht wordt, 

aan het College gerapporteerd. 

Het doel van het template is om op eenduidige wijze vanaf 2008 informatie te verzamelen op het 

gebied van incasso en repartitie, balansposities, exploitatie (omzetten en kosten), maar ook niet-

financiële informatie, bijvoorbeeld aantallen FTE, aantallen tarieven, gebruikers en rechthebbenden. 

Door deze informatie over jaren te verzamelen, kan eenvoudiger per onderdeel de ontwikkeling 

worden gevolgd. Aangezien er gestart werd met het rapporteren in 2011 over voorgaande jaren, is 

een aantal gegevens (vooral de niet-financiële gegevens) niet beschikbaar. 

In dit rapport wordt hoofdzakelijk aandacht geschonken aan de organisaties die onder het toezicht 

van het College staan. Informatie met betrekking tot de organisaties die bij inwerking treden van de 

nieuwe Wet Toezicht onder het toezicht zullen gaan vallen, is opgenomen in de bijlagen. 

Een belangrijk gegeven is dat de CBO’s en verdeelorganisaties niet op gelijke wijze werken. Ook de 

wijze van presentatie van de verschillende jaarverslagen is per organisatie verschillend.  

De organisaties hebben of een eigen bureau of huren externe faciliteit in om hun back-office vorm te 

geven. Zij incasseren en verdelen op verschillende momenten, maken al dan niet gebruik van 

verdeelorganisaties en hebben verschillende rechtsvormen. Desalniettemin is een goede poging 

gedaan om de informatievoorziening aan het CvTA in één vorm te gieten. Bij de vijf CBO’s die onder 

het toezicht van het CvTA staan, zijn circa 243 fte’s werkzaam.  

Hierbij de resultaten daarvan.
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Samenvatting 

De vijf Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) die onder het toezicht vallen van het College van 

Toezicht Collectieve beheersorganisaties Auteurs-en Naburige rechten (CvTA), incasseren jaarlijks 

een aanzienlijk bedrag aan rechten: € 250 miljoen (gemiddeld per jaar voor de jaren 2008 tot en met 

2010). 

Deze som vertegenwoordigt de aan de CBO’s overgedragen exploitatie van auteurs- en naburige 

rechten. Rechthebbenden, van tekstschrijvers, acteurs, tot fotografen, ontvangen hiervan € 215 

miljoen (gemiddeld per jaar voor de jaren 2008 tot en met 2010) als vergoeding voor het gebruik van 

hun werken. 

CBO’s incasseren deze vergoedingen bij organisaties die auteursrechtelijk beschermde werken (zoals 

muziek, films, foto’s, boeken) openbaar maken. De incassotrajecten zijn omvangrijk en brengen veel 

administratie met zich mee. De CBO’s zijn hierop toegerust met complexe ICT-systemen en databases 

die op basis van de repartitiereglementen tot een uitkering komen voor de rechthebbenden. Dit 

proces vergt enige tijd. Veelal wordt er door CBO’s enkele malen per jaar een incassoronde gedaan. 

Hierna hebben zij in principe 3 jaren de tijd, volgend op het jaar van incasso, om de verdeling, 

“repartitie”, aan rechthebbenden af te ronden. 

De CBO’s zijn organisaties en hebben dus organisatiekosten. Deze kosten worden van de te 

reparteren som afgetrokken. Andere inhoudingen betreffen onder andere de afdracht aan sociaal-

culturele fondsen en dotaties aan voorzieningen. De rechthebbenden zouden een zo groot mogelijk 

deel van hun geëxploiteerde rechten moeten ontvangen. Het is dus zaak om een zo efficiënt mogelijk 

ingerichte organisatie te bewerkstelligen en om overige inhoudingen juist te onderbouwen en 

hierover zo transparant mogelijk te rapporteren. 

Tussen de ontvangst van de gelden en de daadwerkelijke verdeling zit enige tijd. Gedurende deze tijd 

wordt door een aantal CBO’s geld tijdelijk geparkeerd tegen gunstige voorwaarden (rente). Dit komt 

dan weer direct/indirect ten gunste van de uiteindelijke rechthebbenden. 

De incasso-ontwikkeling laat, met uitzondering van SENA en Stichting de Thuiskopie, een bekend 

beeld zien.  
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De stand van de nog te verdelen gelden geeft aan wat de CBO’s nog dienen te verdelen van hetgeen 

zij geïncasseerd hebben1. Een aantal verdeelorganisaties heeft nog niet verdeelde gelden van 2006 

en eerder op de balans staan.  

 

 

Het kostenniveau van de vijf organisaties ligt in 2010 op ongeveer 13.5% van de incasso-omvang. Dit 

is een verhoging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het kostenpercentage  is niet 

gecorrigeerd voor bijvoorbeeld de extra lasten bij SENA in verband met het op orde brengen van de 

organisatie. 

 

                                                           
1 Stichting Reprorecht incasseert en verdeelt elke twee jaren. Vergelijking met de stand van het jaar ervoor, levert in de cijferopstelling een 

vertekend beeld op.  

66.696 67.123 55.483 

16.807 16.567 
16.804 

28.746 14.420 28.933 

17.789 
13.291 6.784 

140.004 
136.440 140.346 

2008 2009 2010

Incasso ontwikkeling

SENA Leenrecht Reprorecht Thuiskopie BUMA

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 94.532                       54.652                       45.260                     -42% -17%

2 Leenrecht 2.075                         1.831                         2.194                       -12% 20%

3 Reprorecht 29.411                       14.465                       25.757                     -51% 78%

4 Thuiskopie 4.726                         3.540                         2.500                       -25% -29%

5 BUMA 153.816                    156.536                    162.211                   2% 4%

Totaal 284.560                    231.024                    237.922                   -19% 3%

nog te verdelen gelden ultimo jaar - primair t.o.v. voorgaand jaar
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Collectieve Beheersorganisaties 2010 

Collectieve Beheersorganisaties hebben, middels een standaard rapportage (template), financiële en 

niet-financiële informatie gerapporteerd aan het CvTA. Niet alleen de vijf CBO’s die thans onder 

toezicht staan, maar ook alle beoogde organisaties die onder nieuwe Wet toezicht zullen gaan vallen 

hebben, als onderdeel van het VOICE-keurmerk, hun informatie aangeleverd bij het CvTA. 

Aangezien de nieuwe Wet Toezicht nog niet aangenomen is wordt in dit rapport alleen verslag 

gedaan over de vijf CBO’s die onder de huidige Wet Toezicht vallen. In een apart hoofdstuk wordt 

globaal verslag gedaan over de overige collectieve beheersorganisaties en verdeelorganisaties. 

Welke organisaties ontvangen wat en/of verdeelt aan wie 

De organisaties die onder het toezicht van het College vallen, incasseren alle direct bij gebruikers, de 

betalingsplichtigen. Alleen BUMA en SENA maken geen gebruik van andere organisaties om aan de 

rechthebbenden te verdelen, met uitzondering van het buitenland. 

Doordat de organisaties incasseren voor bijvoorbeeld verdeelorganisaties2 zijn de feitelijke 

geldstromen tussen de organisaties (nationaal en internationaal) complex. Er dient overeenstemming 

te zijn tussen wat een CBO verdeelt aan een verdeelorganisatie en wat die verdeelorganisatie 

opneemt in haar financiële verantwoording over het afgelopen jaar. 

Primaire en Secundaire geldstromen 

In dit rapport zal er gesproken worden over primaire en secundaire geldstromen. Primaire stromen 

zijn de ontvangsten van CBO’s die direct bij gebruikers (de betalingsplichtigen) in rekening zijn 

gebracht. Secundaire stromen zijn die stromen die niet direct van gebruikers zijn ontvangen, maar 

ter verdere verdeling onder rechthebbenden zijn ontvangen van andere organisaties binnen 

Nederland of vanuit het buitenland. 

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen waardoor inzichtelijk is welke CBO’s 

gebruikmaken en/of ontvangsten hebben van andere CBO’s of verdeelorganisaties. 

                                                           
2
 In de bijlagen is een overzicht opgenomen met alle CBO’s en verdeelorganisaties met een korte toelichting 

over wat zij doen ten behoeve van wie. 
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Incasso en repartitie-momenten 

De CBO’s incasseren gedurende een boekjaar op verschillende momenten. Stichting Reprorecht 

incasseert zelfs eenmaal per twee jaren. Na het incasseren worden middels allerlei ICT-systemen de 

rechthebbenden getraceerd en de gelden uiteindelijk gealloceerd. Dit geschiedt op basis van de 

repartitiereglementen per organisatie.  

 

 

Gebruikers, aangeslotenen en rechthebbenden 

Om inzicht te verwerven in de omvang  van de activiteit van de beheersorganisaties, heeft het 

College de CBO’s gevraagd een opgaaf te doen van de omvang van hun incasso-activiteiten (aantal 

facturen), de omvang van het bestand van aangeslotenen/leden en de aantallen rechthebbenden die 

een uitkering heeft ontvangen.  

In het aantal verzonden facturen is tevens opgenomen het aantal creditfacturen. Vooral bij SENA 

zorgt dit voor een stijging van de incassoactiviteit. 

Indien een incasserende CBO de verdeling overlaat aan een verdeelorganisatie, zal deze CBO nul 

rechthebbenden laten zien in de onderstaande overzichten. 

(zet een "x" in de maand van toepassing) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten betreffende rapportagejaar x x x x x x x x x x x x

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten  betreffende voorgaande jaar x x x x x x x x x x x x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling uit incasso/ontvangsten huidig jaar x x x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling  uit incasso/ontvangsten voorgaand jaar x x x

xxx

(zet een "x" in de maand van toepassing) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten betreffende rapportagejaar x x

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten  betreffende voorgaande jaar

aantal malen per jaar repartitie/verdeling uit incasso/ontvangsten huidig jaar x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling  uit incasso/ontvangsten voorgaand jaar

(zet een "x" in de maand van toepassing) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten betreffende rapportagejaar x x x x x x x x x x x x

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten  betreffende voorgaande jaar x x x x x x x x x x x x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling uit incasso/ontvangsten huidig jaar x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling  uit incasso/ontvangsten voorgaand jaar x

(zet een "x" in de maand van toepassing) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten betreffende rapportagejaar x x x

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten  betreffende voorgaande jaar x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling uit incasso/ontvangsten huidig jaar x x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling  uit incasso/ontvangsten voorgaand jaar x x

(zet een "x" in de maand van toepassing) januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten betreffende rapportagejaar x x x x x x x x x x x x

aantal malen per jaar facturatie/ontvangsten  betreffende voorgaande jaar x x x x x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling uit incasso/ontvangsten huidig jaar x x x

aantal malen per jaar repartitie/verdeling  uit incasso/ontvangsten voorgaand jaar x x x

SENA

Leenrecht

Reprorecht

Thuiskopie

BUMA
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Tariefgroepen 

Het College wilde graag inzicht hebben in het aantal tarieven (tariefgroepen) dat de verschillende 

organisaties hanteren. Een tariefgroep kan bestaan uit een aantal sub-tarieven die dan wel 

gebaseerd zijn op een basistarief. De ontwikkeling van het aantal tariefgroepen kan aangeven of er 

nieuwe specifieke groepen gebruikers worden benaderd of dat er juist wordt gestreefd naar een 

                                                           
3
 De stichtingen Leenrecht en Thuiskopie hebben geen direct aangeslotenen. Stichting Reprorecht kent een tweejarige incasso- en 

repartitiecyclus. 

2008 2009 2010

SENA

Gebruikers (in eenheden)

aantal unieke gefactureerde gebruikers (rapportage jaar) 0 0 0

aantal verzonden fakturen (rapportage jaar) 12.285 26.244 67.483

aantal verzonden fakturen (voorgaande jaren in rapportagejaar) 0 0 0

Aangeslotenen en rechthebbenden  (in eenheden) alleen voor CBO en VO met directe rechthebbenden

aantal uniek geregistreerde aangeslotenen (rapportage jaar) 0 0 50.930

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Nederland 0 0 15.172

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Niet-Nederland 0 0 25.477

Stichting Leenrecht

Gebruikers (in eenheden)

aantal unieke gefactureerde gebruikers (rapportage jaar) 514 483 471

aantal verzonden fakturen (rapportage jaar) 570 519 531

aantal verzonden fakturen (voorgaande jaren in rapportagejaar) 0 0 0

Aangeslotenen en rechthebbenden  (in eenheden) alleen voor CBO en VO met directe rechthebbenden

aantal uniek geregistreerde aangeslotenen (rapportage jaar) 0 0 0

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Nederland 0 0 0

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Niet-Nederland 0 0 0

Stichting Reprorecht

Gebruikers (in eenheden)

aantal unieke gefactureerde gebruikers (rapportage jaar) 142.021 216.667 164.617

aantal verzonden fakturen (rapportage jaar) 165.546 251.778 185.734

aantal verzonden fakturen (voorgaande jaren in rapportagejaar) 0 0 0

Aangeslotenen en rechthebbenden  (in eenheden) alleen voor CBO en VO met directe rechthebbenden

aantal uniek geregistreerde aangeslotenen (rapportage jaar) 0 0 0

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Nederland 573 563 479

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Niet-Nederland 14 19 18

Stichting de Thuiskopie

Gebruikers (in eenheden)

aantal unieke gefactureerde gebruikers (rapportage jaar) 155 159 186

aantal verzonden fakturen (rapportage jaar) 870 810 900

aantal verzonden fakturen (voorgaande jaren in rapportagejaar) 290 270 300

Aangeslotenen en rechthebbenden  (in eenheden) alleen voor CBO en VO met directe rechthebbenden

aantal uniek geregistreerde aangeslotenen (rapportage jaar) 0 0 0

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Nederland 0 0 0

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Niet-Nederland 0 0 0

Vereniging BUMA

Gebruikers (in eenheden)

aantal unieke gefactureerde gebruikers (rapportage jaar) 105.079 106.321 105.841

aantal verzonden fakturen (rapportage jaar) 142.252 168.384 169.308

aantal verzonden fakturen (voorgaande jaren in rapportagejaar) 16.705 18.187 20.002

Aangeslotenen en rechthebbenden  (in eenheden) alleen voor CBO en VO met directe rechthebbenden

aantal uniek geregistreerde aangeslotenen (rapportage jaar) 17.933 18.944 19.623

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Nederland 17.238 18.209 18.862

aantal unieke rechthebbenden dat een uitkering heeft ontvangen (rapportage jaar) Niet-Nederland 695 735 761

aantallen gebruikers, aangeslotenen en 

rechthebbenden
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beperkt aantal tarieven voor alle gebruikers dat weer de transparantie en het beheersbaarheid ten 

goede komt. 

 

2008 2009 2010

SENA

Tariefgroepen

aantal gehanteerde tarievengroepen (rapportage jaar) 23 23 23

aantal nieuwe tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

aantal afgevoerde tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

Stichting Leenrecht

Tariefgroepen

aantal gehanteerde tarievengroepen (rapportage jaar) 6 8 9

aantal nieuwe tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 2 1

aantal afgevoerde tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

Stichting Reprorecht

Tariefgroepen

aantal gehanteerde tarievengroepen (rapportage jaar) 2 2 2

aantal nieuwe tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

aantal afgevoerde tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

Stichting de Thuiskopie

Tariefgroepen

aantal gehanteerde tarievengroepen (rapportage jaar) 9 9 9

aantal nieuwe tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

aantal afgevoerde tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

Vereniging BUMA

Tariefgroepen

aantal gehanteerde tarievengroepen (rapportage jaar) 13 13 13

aantal nieuwe tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

aantal afgevoerde tariefgroepen (t.o.v. voorgaand jaar) 0 0 0

aantal tariefgroepen



 

10 

 

 
Accountantsverklaringen 

In dit overzicht wordt aangegeven welke onafhankelijke accountant de jaarcontrole heeft uitgevoerd 

en de accountantsverklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening vanaf 2008. Tevens wordt 

aangegeven waar de verklaring op is gebaseerd. 

Alle CBO’s  onder toezicht hebben een goedkeurende accountantsverklaring over het jaar 2010 

gekregen. SENA heeft de uitvoering van de jaarcontrole aan een andere accountantsfirma gegund. 

 

 “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”.  

2008 2009 2010

SENA

Controlerend accountant E&Y E&Y BDO

Oordeel conform

"eigen 

grondslagen"

"eigen 

grondslagen"

"eigen 

grondslagen"

Stichting Leenrecht

Controlerend accountant PwC PwC PwC

Oordeel conform

"richtlijn JV 

640"

"richtlijn JV 

640"

"richtlijn JV 

640"

Stichting Reprorecht

Controlerend accountant PwC PwC PwC

Oordeel conform

"getrouw 

beeld"

"getrouw 

beeld"

"getrouw 

beeld"

"richtlijn JV 

640"

"richtlijn JV 

640"

"richtlijn JV 

640"

Stichting de Thuiskopie

Controlerend accountant PwC PwC PwC

Oordeel conform

"getrouw 

beeld"

"getrouw 

beeld"

"getrouw 

beeld"

"richtlijn JV 

640"

"richtlijn JV 

640"

"richtlijn JV 

640"

Vereniging BUMA

Controlerend accountant KPMG KPMG KPMG

Oordeel conform

"eigen 

grondslagen"

"eigen 

grondslagen"

"eigen 

grondslagen"

Controlerend Accountant



 

11 

 

 
Kerncijfers 2010 

Nog te verdelen gelden einde boekjaar 

De vijf CBO’s die onder toezicht staan van het College hadden ultimo 2010 nog een som ter waarde 

van € 237 miljoen te verdelen aan rechthebbenden dan wel verdeelorganisaties (‘primair-traject’). 

CBO’s dienen binnen 3 jaren te streven naar totale verdeling van de door hen geïncasseerde gelden. 

Veelal wordt er binnen een jaar uitgekeerd aan rechthebbenden of doorverdeeld aan een 

verdeelorganisatie die op haar beurt aan rechthebbenden reparteert. 

Ter vergelijking een overzicht met de gereparteerde sommen over de afgelopen jaren.  

 SENA heeft in 2009 voorschotten uitbetaald (€ 8.5 miljoen) en in 2010  is een correctie 

opgenomen voor oninbare debiteuren van € 8 miljoen). 

 Leenrecht laat een vrijwel constante lijn zien 

 Reprorecht incasseert en verdeelt in vakken van twee jaren, waardoor er om het jaar een 

afwijking te zien is 

 Thuiskopie incasseert minder en verdeelt dus ook minder, een aflopende lijn 

 BUMA laat een vrij constante lijn zien.  

 

 

Als referentiepunt een overzicht van de repartitieomvang per jaar.  

 

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 94.532                       54.652                       45.260                     -42% -17%

2 Leenrecht 2.075                         1.831                         2.194                       -12% 20%

3 Reprorecht 29.411                       14.465                       25.757                     -51% 78%

4 Thuiskopie 4.726                         3.540                         2.500                       -25% -29%

5 BUMA 153.816                    156.536                    162.211                   2% 4%

Totaal 284.560                    231.024                    237.922                   -19% 3%

nog te verdelen gelden ultimo jaar - primair t.o.v. voorgaand jaar

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 51.151                       63.885                       44.455                     25% -30%

2 Leenrecht 15.740                       13.678                       14.559                     -13% 6%

3 Reprorecht 18.780                       25.535                       15.494                     36% -39%

4 Thuiskopie 19.594                       15.563                       14.786                     -21% -5%

5 BUMA 124.742                    125.547                    126.352                   1% 1%

Totaal 230.007                    244.208                    215.646                   6% -12%

totaal verdeeld t.o.v. voorgaand jaar
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Overzicht van nog niet verdeelde gelden binnen 3 jaren 

CBO’s en verdeelorganisaties dienen – in beginsel - geïncasseerde of ontvangen gelden binnen 3 

jaren volgend op het jaar van incasso of ontvangst verdelen. Dit betekent voor het jaar 2010 dat 

geïncasseerde of ontvangen gelden van het jaar 2006 en voorgaande jaren ultimo 2010 dienden te 

zijn verdeeld. Organisaties mogen gefundeerd een reservering aanhouden voor eventuele naclaims. 

De CBO’s Leenrecht, Reprorecht en Thuiskopie maken gebruik van verdeelorganisaties. Ook deze 

organisaties dienen ontvangen gelden binnen drie jaren door te verdelen aan rechthebbenden. 

CBO’s en de verdeelorganisaties stelden tot en met 2010 zogenaamde matrices op waarin werd 

gerapporteerd welke gelden verdeeld zijn door verdeelorganisaties die eerder ontvangen waren van 

de incasserende CBO’s. Een aantal van deze verdeelorganisaties heeft nog onverdeelde gelden van 

2006 en eerder in hun boeken staan. Deze organisaties zal om een gefundeerde verklaring worden 

gevraagd voor het aanhouden van deze reserveringen. 

 

(x€ 1.000)

SENA Leenrecht Reprorecht Thuiskopie BUMA

voorgaande jaren 3.090                -                    -                    -3.935              11.470              

2008 150                    -                    1.711                1.654                10.569              

2009 6.270                -                    -2.740              4.496                17.917              

2010 35.750              2.194                26.786              285                    122.255           

totaal 45.260              2.194                25.757              2.500                162.211           

voorgaande jaren  176                    -1                       804                    

2003 27                      

2004 95                      

2005 546                    -27                    

2006 2.250                867                    398                    1.082                5.006                

2007 2.876                1.836                1.759                

2008 2.737                737                    5.883                

2009 2.535                603                    7.536                

2010 4.096                30.795              6.372                

totaal 2.250                13.955              34.341              23.436              5.006                

totaal nog niet 

verdeeld binnen 

3 jaren 2.250                1.711                370                    1.886                5.006                

SENA 2.250                

BUMA 5.006                

IRDA 804                    

VEVAM 228                    

SEKAM Video 575                    

SENA 243                    

Pictoright 329                    3                        

NPO 33                      

Norma 281                    

Lira 1.001                

PRO 100                    

Totaal 2.250                1.711                -                    1.886                5.006                

stand 2010 onverdeelde gelden - na 3 jaren

onverdeelde gelden bij Verdeelorganisaties
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Opmerking: BUMA, € 11,47 miljoen bestaat uit € 5 miljoen structurele reservering voor naclaims, € 6,5 miljoen 

onverdeelbare rechten die zullen worden uitgekeerd en een aanvullende € 1 miljoen reservering voor naclaims. 

Incasso 

In het overzicht worden alleen de incassobedragen opgenomen die betrekking hebben op het 

betreffende boekjaar, de incasso’s van voorgaande perioden in het onderhavige boekjaar zijn hier 

achterwege gelaten. 

 SENA incasseert minder vanwege de aanpassing van haar klantenbestand; 

 Leenrecht laat een constant beeld zien; 

 Reprorecht laat een constant beeld zien (incasso en repartitie in vakken van twee jaren); 

 Thuiskopie laat een neergaande lijn zien in verband met het teruglopen van het gebruik van 

CD’s als opslagmateriaal; 

 BUMA laat een constant beeld zien. 

De ontvangsten uit het buitenland in deze ontvangsten betreffen alleen SENA en BUMA (gemiddeld  

€ 17 miljoen per jaar bestaande uit een optelling van een aantal voorgaande jaren). 

 

 

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 66.696                       67.123                       55.483                     1% -17%

2 Leenrecht 16.807                       16.567                       16.804                     -1% 1%

3 Reprorecht 28.746                       14.420                       28.933                     -50% 101%

4 Thuiskopie 12.159                       9.255                         6.784                       -24% -27%

5 BUMA 140.004                    136.440                    140.346                   -3% 3%

Totaal 264.412                    243.805                    248.350                   -8% 2%

Totaal 318.731                    294.721                    297.115                  

bruto-incasso - rapportage jaar t.o.v. voorgaand jaar

totaal alle beoogde CBO's en VO's

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 4.851                         6.769                         7.413                       40% 10%

3 Reprorecht -                             -                             1.022                       - -

5 BUMA 10.857                       10.153                       10.540                     -6% 4%

Totaal 15.708                       16.922                       18.975                     8% 12%

bruto-incasso - rapportage jaar buitenland t.o.v. voorgaand jaar
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Inhoudingen en toevoegingen aan de te reparteren som 

Inhoudingen 

De door de CBO’s geïncasseerde bedragen worden niet integraal uitgekeerd aan de rechthebbenden. 

Zo worden bijvoorbeeld organisatiekosten, dotaties ten behoeve van socufondsen, dotaties ten 

behoeve van de debiteurenvoorziening en eenmalige kosten ingehouden op de te verdelen gelden. 

De soort inhoudingen is voor de organisaties alle verschillend.  

Deze inhoudingen dienen per onderdeel gespecificeerd te worden door de betreffende organisaties.  

De CBO’s dienen te streven naar een efficiënte bedrijfsvoering zodat de aan rechthebbenden te 

reparteren som zo groot mogelijk is.  

 

De inhoudingen betrekking op:  

SENA 

Verhoogde bedrijfslasten (2010) veroorzaakt door eenmalige kosten in verband met reorganisatie 

(zie ook hoofdstuk SENA). Deze bestaan uit € 24 miljoen bedrijfslasten inclusief eenmalig kosten, € 

1.2 miljoen SOCU-inhoudingen en € 9 miljoen inhouding voor de voorziening oninbare debiteuren. In 

2009 vond de dotatie plaats in verband met de oninbare debiteuren.  

Leenrecht 

De inhoudingen bij Leenrecht hebben betrekking op een te vormen voorziening i.v.m. 

debiteurenrisico betreffende de niet-betaalde verleningen. 

BUMA: 

 De reguliere inhouding van de organisatiekosten. De financiële baten in 2008 waren negatief 

(-€ 7.8 miljoen) waardoor de hoge inhouding voor 2008 ontstond. De organisatiekosten 

bleven over deze jaren nagenoeg gelijk (circa € 16 miljoen). 

 De overige inhoudingen hebben te maken met de vorming van de bestemmingsreserve 

koersresultaat.  

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 7.696                         43.118                       34.172                     460% -21%

2 Leenrecht -                             1.800                         2.077                       - 15%

3 Reprorecht 3.610                         5.321                         2.684                       47% -50%

4 Thuiskopie -                             1.508                         -                            - -100%

5 BUMA 19.944                       8.173                         8.319                       -59% 2%

Totaal 31.250                       59.920                       47.252                     92% -21%

inhoudingen - rapportage jaar t.o.v. voorgaand jaar
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Thuiskopie en Reprorecht 

De inhoudingen betreffen de beheers-en overige kosten. 

 

Toevoegingen 

Aan de te verdelen sommen wordt door een aantal organisaties bedragen toegevoegd. Dit betreffen 

dan de financiële baten (rente) van bedragen die enige tijd op bijvoorbeeld depositorekeningen 

hebben gestaan of onttrekking aan reserves die ten gunste komen aan rechthebbenden. 

 

Repartitie 2010 

De CBO’s verdelen de geïncasseerde gelden rechtstreeks aan rechthebbenden en/of 

verdeelorganisaties. Dit geschiedt onder inhouding van onder andere organisatiekosten. Een aantal 

CBO’s voegt hier nog reserves of financiële baten aan toe.  Hieronder is het overzicht opgenomen 

van de verdeelde gelden in een bepaald jaar met betrekking tot hetzelfde incassojaar. 

 

 

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA -                             -                             -                            - -

2 Leenrecht 435                             178                             195                           -59% 10%

3 Reprorecht 1.541                         1.490                         537                           -3% -64%

4 Thuiskopie -                             1.000                         -                            - -100%

5 BUMA 6.507                         -                             -                            -100% -

Totaal 8.483                         2.668                         732                           -69% -73%

toevoegingen - rapportage jaar t.o.v. voorgaand jaar

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 51.151                       63.885                       44.455                     25% -30%

2 Leenrecht 15.167                       13.114                       12.728                     -14% -3%

3 Reprorecht -                             -                             -                            - -

4 Thuiskopie 5.226                         2.926                         6.499                       -44% 122%

5 BUMA 8.563                         6.754                         9.772                       -21% 45%

Totaal 80.107                       86.679                       73.454                     8% -15%

totaal verdeeld (in 2010 over 2010) t.o.v. voorgaand jaar

 
(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 87% 266% 209% 207% -22%

2 Leenrecht 88% 88% 85% 0% -3%

3 Reprorecht 0% 0% 0% - -

4 Thuiskopie 43% 33% 96% -22% 186%

5 BUMA 7% 5% 7% -22% 41%

Totaal 33% 46% 36% 40% -22%

repartite als % van incasso t.o.v. voorgaand jaar
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Bovenstaande verdelingen betreft zowel de verdeling aan directe rechthebbenden als aan 

verdeelorganisaties.  Reprorecht heeft geen verdeling gedaan over het jaar 2010 in het afgelopen 

boekjaar, dit geldt ook voor de voorgaande jaren. 

De percentages geven aan welk deel er van een bepaald incassojaar verdeeld is aan rechthebbenden 

en/of verdeelorganisaties. 

CBO’s hebben 3 jaren de tijd, volgend op het jaar van incasso, om geïncasseerde gelden te verdelen 

aan rechthebbenden. Met betrekking tot 2008 werd door BUMA in 2008 € 8.5 miljoen verdeeld, in 

2009 € 103 miljoen en in 2010 € 3.7 miljoen; dit levert een kengetal op van 92%. Dit betekent dat 

92% ultimo 2010 is verdeeld van de geïncasseerde gelden (en voor repartitie beschikbare gelden) 

met betrekking tot het jaar 2008. 

 

 

 

 

(x€ 1.000)

2008 2009 2010

1 SENA 51.151                       63.885                       44.455                     

2008 51.151                         

2009 -                             63.885                        

2010 -                             -                             44.455                     

2 Leenrecht 15.731                       14.945                       12.728                     

2008 15.167                       

2009 564                             13.114                       

2010 -                             1.831                         12.728                     

3 Reprorecht 24.966                       13.329                       -                            

2008 -                             

2009 22.801                       -                             

2010 2.165                         13.329                       -                            

4 Thuiskopie 16.135                       8.287                         6.499                       

2008 5.226                         

2009 10.909                       2.926                         

2010 -                             5.361                         6.499                       

5 BUMA 115.998                    110.350                    9.772                       

2008 8.563                         

2009 103.716                    6.754                         

2010 3.719                         103.596                    9.772                       

Totaal 223.981                    210.796                    73.454                     

totaal verdeeld - alle jaren

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 SENA 87% 266% 209% 207% -22%

2 Leenrecht 100% 100% 85% 0% -15%

3 Reprorecht 94% 126% 0% 35% -100%

4 Thuiskopie 91% 65% 96% -29% 48%

5 BUMA 92% 86% 7% -6% -91%

Totaal 91% 111% 36% 21% -67%

% verdeeld oorspronkelijk incasso-jaar t.o.v. voorgaand jaar
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Noot: dit betreffen voor de duidelijkheid de percentages van de geïncasseerde bedragen voor een 

bepaald jaar en de daadwerkelijke repartitie voor dat bepaalde jaar gecumuleerd over 

opeenvolgende jaren. 
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Kostenniveau van de collectieve beheersorganisaties 

CBO’s dienen kostenefficiënt te werken ten einde een zo groot mogelijk deel van de geïncasseerde 

gelden uit te kunnen keren aan de rechthebbenden. Een aantal organisaties legt zichzelf een 

maximum kostenpercentage op (als percentage van de incasso-omvang), het interne kostenniveau. 

Ook verdelende organisaties, die gelden ontvingen van de CBO’s ter verdeling aan de uiteindelijke 

rechthebbenden brengen in beperktere mate kosten met zich mee. Deze kosten zijn in dit overzicht 

buiten beschouwing gelaten. Een aantal CBO’s heeft eigen inkomsten en/of financiële baten die de 

totale kosten van de organisatie gunstig beïnvloeden.  

De mutatie van de kosten per jaar ten opzichte van voorgaand jaar is tevens een methode om de 

kostenontwikkeling te beoordelen. Deze zouden bij gelijkblijvende omstandigheden slechts mogen 

stijgen door inflatie en bijvoorbeeld loonstijgingen.   

Afgezet tegen de bruto incasso-omvang ligt het kostenniveau van de CBO’s,  die thans onder het 

toezicht vallen, op circa 13%. Hierbij is geen rekening gehouden met eigen inkomsten van de CBO’s, 

financiële baten en lasten, noch met eenmalige kosten. Het gaat hier om kosten bij “gewone 

bedrijfsvoering” afgezet tegen de bruto incasso van betreffende jaar. 

 

 

 

 

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Incasso rapportage jaar 264.412           243.805           248.350           -8% 2%

Kosten 28.070              32.038              33.543              14% 5%

 

Werkelijk kostenniveau 10,6% 13,1% 13,5%

Totaal t.o.v. voorgaand jaar

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

-                    -                    -                    - -

Kosten 6.184                8.670                10.033              40% 16%

Exploitatieresultaat -6.184              -8.670              -10.033            40% 16%

fin. Baten en lasten 2.835                1.987                700                    -30% -65%

Resultaat -3.349              -6.683              -9.333              100% 40%

Incasso rapportage jaar 66.696              67.123              55.483              1% -17%

Intern kostenniveau 0,0% 0,0% 0,0%

Werkelijk kostenniveau 9,3% 12,9% 18,1%

SENA - kosten t.o.v. voorgaand jaar

Inkomsten
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SENA: in 2010 zijn er meer kosten gemaakt voor de inhuur van externe medewerkers en voor extra 

incassoactiviteiten in het kader van de opschoning van de debiteurenportefeuille.  

 

 

 

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

630                    688                    726                    9% 6%

Kosten 645                    615                    665                    -5% 8%

Exploitatieresultaat -15                    73                      61                      -587% -16%

fin. Baten en lasten 63                      1                        -14                    -98% -1500%

Resultaat 48                      74                      47                      54% -36%

Incasso rapportage jaar 16.807              16.567              16.804              -1% 1%

Intern kostenniveau 4,0% 4,0% 5,0%

Werkelijk kostenniveau 3,8% 3,7% 4,0%

Leenrecht - kosten t.o.v. voorgaand jaar

Inkomsten

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

3.329                5.321                2.684                60% -50%

Kosten 3.499                3.737                3.574                7% -4%

Exploitatieresultaat -170                  1.584                -890                  -1032% -156%

fin. Baten en lasten -                    -                    -                    - -

Resultaat -170                  1.584                -890                  -1032% -156%

Incasso rapportage jaar 28.746              14.420              28.933              -50% 101%

Intern kostenniveau 20,0% 17,5% 17,5%

Werkelijk kostenniveau 12,2% 25,9% 12,4%

Reprorecht - kosten t.o.v. voorgaand jaar

Inkomsten

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

2.540                4.394                1.808                73% -59%

Kosten 2.547                2.635                2.352                3% -11%

Exploitatieresultaat -7                       1.759                -544                  -25229% -131%

fin. Baten en lasten 614                    326                    80                      -47% -75%

Resultaat 607                    2.085                -464                  243% -122%

Incasso rapportage jaar 12.159              9.255                6.784                -24% -27%

Intern kostenniveau 0,0% 0,0% 0,0%

Werkelijk kostenniveau 20,9% 28,5% 34,7%

Inkomsten

Thuiskopie - kosten t.o.v. voorgaand jaar
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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. 

 

 

Financiële Vaste Activa 

Alleen BUMA heeft voert een actief beleggingsbeleid. Overige CBO’s hebben een aantal leningen die 

bij dit onderdeel worden gerapporteerd. Deze worden hier verder niet behandeld. 

(x€ 1.000)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

3.033                3.140                3.357                4% 7%

 

Kosten 15.195              16.381              16.919              8% 3%

Exploitatieresultaat -12.162            -13.241            -13.562            9% 2%

fin. Baten en lasten -7.782              8.322                8.496                -207% 2%

Resultaat -19.944            -4.919              -5.066              -75% 3%

Incasso rapportage jaar 140.004           136.440           140.346           -3% 3%

Intern kostenniveau 0,0% 0,0% 0,0%

Werkelijk kostenniveau 10,9% 12,0% 12,1%

BUMA - kosten t.o.v. voorgaand jaar

Inkomsten

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)
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Financiële vaste activa

 (x € 1.000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Balanswaarde aanvang boekjaar 169.342 157.608 159.781 202.846 202.846 202.846 202.846 202.846

Aankopen 141.471 28.883 84.670 0 0 0 0 0

Aflossingen/verkopen -127.125 -39.236 -45.511 0 0 0 0 0

Koerswijzigingen -26.080 12.526 3.906 0 0 0 0 0

Balanswaarde einde boekjaar 157.608 159.781 202.846 202.846 202.846 202.846 202.846 202.846

Vereniging Buma

2010

Toelichting: De effecten van Buma zijn ondergebracht bij Stichting Buma/Stemra Obligatiefonds en Stichting Buma/Stemra Aandelenfonds. De 
stichtingen zijn proportioneel geconsolideerd in de jaarrekening van Buma tegen een gemiddeld percentage van 79,9% (2009 en 2008: 63,5%). 
De belangen zijn ultimo 2010 gewijzigd van 63,5% naar 79,9%. Voor het resultaat houdt dit in dat de percentages gehanteerd zi jn zoals deze 
gedurende 2010 golden (63,5%). De participaties geven Buma een belang in de Stichting Buma/Stemra Aandelenfonds van 79,9 % (2009 en 
2008: 63,5%) en een belang in de Stichting Buma/Stemra Obligatiefonds van 79,9% (2009 en 2008: 63,5%) ultimo 2010. 
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Fondsen 

Alle CBO’s die onder het toezicht vallen, hebben fondsen gevormd voor sociaal culturele doelen of 

ten behoeve van een speciale bestemming. Hieronder de stand van die fondsen vanaf 2008 met de 

toevoegingen (ten laste van de exploitatie of te reparteren som) en onttrekking voor de doelstelling. 

De CBO’s dienen aan het College de beleidsplannen van deze fondsen te overleggen. 

SENA 

 

Leenrecht 

 

Reprorecht 

 

 

  

Socufonds

(€ x 1.000)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Socufonds  

beginstand 1.415€          2.321€            2.700€            3.139€            3.139€            3.139€            3.139€            3.139€            

toevoeging 1.383€          859€             1.072€          -€             -€             -€             -€             -€             

onttrekking 477€             480€             633€             -€             -€             -€             -€             -€             

eindstand 2.321€            2.700€            3.139€            3.139€            3.139€            3.139€            3.139€            3.139€            

Uitvoerend kunstenaars en Producenten

Stichting Leenrecht Kunstfonds

(€ x 1.000)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stichting Leenrecht Kunstfonds  

beginstand 94€              83€                  58€                  39€                  39€                  39€                  39€                  39€                  

toevoeging -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

onttrekking 11€              25€              19€              -€             -€             -€             -€             -€             

eindstand 83€                  58€                  39€                  39€                  39€                  39€                  39€                  39€                  

St. Leenrecht Kunstfonds is geconsolideerd in de jaarrekening opgenomen

Auteursfonds

(€ x 1.000)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Auteursfonds  

beginstand 334€             445€                774€                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

toevoeging 157€             384€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

onttrekking 46€              55€              774€             -€             -€             -€             -€             -€             

eindstand 445€                774€                -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Het Auteursfonds wordt vanaf 2010 beheert door Stichting Lira
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De Thuiskopie 

 

Buma 

Bestemmingsfonds Piraterijbestrijding

(€ x 1.000)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bestemmingsfonds Piraterijbestrijding  

beginstand -€             700€                1.239€            879€                879€                879€                879€                879€                

toevoeging 1.478€          1.309€          347€             -€             -€             -€             -€             -€             

onttrekking 778€             770€             707€             -€             -€             -€             -€             -€             

eindstand 700€                1.239€            879€                879€                879€                879€                879€                879€                

Fonds voor Culturele & Sociale doeleinden

(€ x 1.000)  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonds voor Culturele & Sociale doeleinden 

beginstand 17.432€        18.069€          17.557€          17.168€          17.168€          17.168€          17.168€          17.168€          

toevoeging 11.294€        10.395€        10.212€        -€             -€             -€             -€             -€             

onttrekking 10.657€        10.907€        10.601€        -€             -€             -€             -€             -€             

eindstand 18.069€          17.557€          17.168€          17.168€          17.168€          17.168€          17.168€          17.168€          
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Vanuit de jaarrekeningen van de CBO’s - Opvallende zaken 2010 

BUMA 

Balans 

Onderwerp Bedrag Toelichting 

Debiteuren 2010: € 8.1 miljoen 

2009: € 4.5 miljoen 

 

Rekening-courant  2010: € 2.6 miljoen 

2009: € 47.0 miljoen 

De lening van Buma aan Stemra ad € 55.7 miljoen, is in 

2010 volledig door Stemra afgelost en in mindering 

gebracht op de rekening-courantverhouding met Stemra.  

Bestemmingsreserve koersresultaat 2010: € 0 miljoen 

2009: - € 3.2 miljoen 

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, teneinde 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 de 2008 gevormde negatieve 

bestemmingsreserve verrekend met distributie van 

incassojaar 2009 en de resterende 50% is verrekend met 

de distributie van incassojaar 2010. 

 

Sociaal Cultureel Fonds 

Het inhoudingspercentage wordt in drie stappen teruggebracht van 10% naar 8%. 

Omzet 

De omzet van de sector Horeca ging met € 2.3 miljoen omhoog van € 14.7 naar € 17.0 miljoen in 

2010. Dit is opmerkelijk gezien de economische teruggang in de horeca. De hogere omzet heeft dan 

ook vooral te maken met een afrekening over meerdere jaren. Daarnaast is de marktbewerking 

geïntensiveerd en leidde de gezamenlijke facturering die met andere CBO’s is opgezet onder de 

naam SCAN, tot een stijging van het aantal facturen.  

SENA 

Debiteuren 

Het debiteurenbestand is ultimo 2010 volledig opgeschoond. Tevens is er een aangepast 

incassobeleid tot stand gebracht. 
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 Er werd besloten om uitsluitend nog bedrijven in mailings op te nemen en het incassoproces 

door te zetten indien er sprake is van ten minste drie werknemers, en/of indien er sprake is 

van publiekstoegankelijke ruimtes waar muziek openbaar wordt gemaakt. Door deze 

maatregel vallen veel ZZP’ers en categorieën als “slapende stichtingen” en pensioen- en 

beheer-BV’s zonder personeel buiten het incassobeleid. 

 Er werd besloten om niet langer grote aantallen mailings per jaar te versturen zonder eerst 

onderzoek te doen of sprake is van een categorie zoals onder punt 1 genoemd. Verder is 

besloten de incasso-organisaties van Buma/Stemra en Sena, inclusief de 

voorlichters/controleurs, versneld samen te voegen en het mailingbeleid tussen beide 

organisaties goed af te stemmen. 

 In de tweede helft van 2010 heeft Sena zijn controles vooral gericht op bedrijven waarvan 

werd aangenomen dat ze aan Buma/Stemra betaalden, maar nog niet aan Sena. Deze 

bedrijven hadden vanaf 2006 facturen van Sena ontvangen, maar leverden in de praktijk veel 

incassoproblemen op. 

 IT-ontwikkeling in eigen beheer is grotendeels stopgezet (mede omdat er is gekozen voor 

een versnelde integratie van de backoffice organisaties van Sena en Buma/Stemra). 

 Er is een nieuw beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld, waarbij de kosten van de 

organisatie weer worden teruggebracht naar het gewenste niveau van circa 12%. 

 In 2010 zijn eenmalig substantiële kosten gemaakt om alle beleidsveranderingen door te 

voeren. Deze zijn naar de aard eenmalig en zullen geen invloed hebben op het kostenniveau 

in 2011 en verdere jaren. 

o De totale kosten van de organisatie stegen ten opzichte van 2009 met € 2.6 miljoen 

naar € 9.3 miljoen. Voor de helft wordt deze kostenstijging veroorzaakt door lagere 

rente opbrengsten op deposito’s. Die opbrengsten daalden met € 1.3 miljoen. Deze 

daling is het gevolg van de dalende marktrente.  

o De tweede grote afwijking in de kosten bestaat uit de incassokosten, die ruim € 1.0 

miljoen hoger zijn. Dit heeft te maken met de eerder vermelde “schoonmaak” van de 

debiteurenportefeuille. 

Ondanks deze inspanningen is een deel van de voorziene debiteuren niet geïncasseerd. In de tweede 

helft van 2010 bleek bovendien dat een additionele afboeking noodzakelijk was. De 

debiteurenpositie en organisatie zijn nu echter wel geheel “opgeschoond”.  
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Onderwerp Bedrag Toelichting 

Toevoeging aan de voorziening 

debiteuren 

€ 7.7 miljoen Eind 2010 is de beslissing genomen om uitstaande 

debiteuren vrijwel geheel te gaan voorzien als ze langer 

dan een bepaalde periode openstaan. Tot en met 2009 

werden alleen debiteuren voorzien waarvan het risico 

bekend was dat ze waarschijnlijk oninbaar waren. 

Afboeking door duurzame waarde 

vermindering software 

€ 3.0 miljoen Tot 2010 is substantieel geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van eigen software voor incasso en het versturen van 

mailingen. Dit heeft niet tot de gewenste resultaten 

geleid. Alle activiteiten met betrekking tot de incasso 

van individueel muziekgebruik worden bij de joint 

venture Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten 

(SCAN) ondergebracht. De door Sena ontwikkelde 

software is overbodig geworden.  

Afboeking geactiveerde 

mailingkosten 

€ 2.1 miljoen De kosten voor grootschalige mailingen werden 

voorheen geactiveerd en over een aantal jaren 

afgeschreven. Het versturen van grote mailingen wordt 

gestopt. 

Reorganisatiekosten  € 1.8 miljoen Van de totale reorganisatiekosten, heeft € 1 miljoen 

betrekking op personele wijzigingen in de organisatie. 

Daarnaast is er een voorziening getroffen voor de 

integratie van de buitendiensten van Buma/Stemra en 

Sena die in 2011 geëffectueerd zal worden. Voorts 

werden er extra kosten gemaakt voor juridische bijstand 

gerelateerd aan de reorganisatie en zijn er extra kosten 

gemaakt voor de interim-directie. 

Kosten organisatie € 9.3 miljoen Stijging t.o.v. 2010 met € 2.6 mio. Dit wordt veroorzaakt 

door lagere renteopbrengsten en hogere incassokosten. 

Totaal € 23,9 miljoen  

 

 Sena wil de financiële rapportage voortaan op kasbasis inrichten. Sena heeft de bedragen die 

zijn doorbetaald in het verleden altijd gepresenteerd als brutobedragen. Het verschil met de 

bedragen die daadwerkelijk zijn doorbetaald bestaat uit de kosten van de Sena-organisatie. 

Met ingang van de jaarrekening over 2010 zal daarom alleen nog over netto doorbetalingen 

worden gesproken.  

 Medio 2010 werkten er ruim 70 personen (fte) voor Sena, waarvan 17 fte extern werden 

ingehuurd. Hiervan waren er 6 tijdelijk ingehuurd voor het oplossen van de incasso-
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problematiek, 3 voor het op orde brengen van de financiële administratie en 7 voor de bouw 

en het beheer van het eigen software systeem. 

In 2010 zijn contracten met tijdelijke medewerkers beëindigd en heeft een aantal vaste 

medewerkers de organisatie verlaten. Eind 2010 is het aantal medewerkers teruggebracht 

naar 46 fte en is er nog maar beperkt sprake van externe inhuur. 

Effect voor de rechthebbenden 

e extra kosten om de organisatie weer op orde te krijgen zullen de komende jaren moeten worden 

goedgemaakt, omdat ze niet in een keer ten laste van de doorbetaling kunnen worden gebracht. 

Sena hanteerde een kostenpercentage van 11%, dat werd ingehouden op de 

repartitiedoorbetalingen. Vanaf 2011 zal het inhoudingspercentage op 15% gesteld worden. 

 

Stichting de Thuiskopie 

Door de bevriezing van de tarieven (AMvB 16 november 2009) daalt de incasso wederom in 2010. 

Door de verhoogde inzet op handhaving van de regeling in de markt wist Thuiskopie de incasso in 

2010 nog enigszins te stabiliseren.  

 2010 2009 2008 2007 

Facturatie € 10.8 miljoen € 14.9 miljoen € 17.0 miljoen € 19.2 miljoen 

Mutatie t.o.v. 

voorgaand jaar 

-27.5% -12.5% -11.6%  

Repartitie € 12.8 miljoen € 17.1 miljoen € 19.6 miljoen € 20.7 miljoen 

Te verdelen gelden 

ultimo jaar 

€ 2.5 miljoen € 3.5 miljoen € 4.7 miljoen € 7.3 miljoen 

 

Stichting Reprorecht 

 Stichting Reprorecht is in transitie naar een meer en meer klantgerichte organisatie. In het 

boekjaar 2010 is daartoe een flink aantal stappen gezet door procedures te versimpelen en 

de website te verbeteren. 

 Voor 2011 wordt een nieuw product gelanceerd: het introduceren van een licentie voor al 

het hergebruik van analoge en digitale uitgeefproducten (scannen, printen, e-mailen en het 

plaatsen op intranet). 
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 In 2010 is de facturering over 2007-2008 afgerond. 

 Het over 2009 geïncasseerd bedrag is uitgekeerd aan de rechthebbenden. Het ging hierbij 

om € 16 miljoen. In 2009 was dat € 30 miljoen. Door de tweejaarlijkse facturering bij het 

bedrijfsleven wordt in het ene jaar meer geïnd dan in het andere.  

 

Stichting Leenrecht 

De door Stichting Leenrecht in 2010 gefactureerd incasso was met € 16.8 miljoen (2009: € 16.6 

miljoen) vrijwel gelijk aan 2009. In beide jaren is door Stichting Leenrecht een reservering gedaan 

voor de door de bibliotheken betwiste facturaties van niet-betaalde verlengingen.  

De rechtbank heeft in 2010 vonnis gewezen en bepaalt dat verlengingen niet kunnen worden 

aangemerkt als nieuwe uitleningen. Door de Stichting is een debiteurenvoorziening gevormd voor de 

hiervoor nog niet geïncasseerde bedragen, terwijl de wel ontvangen bedragen gereserveerd blijven 

binnen de te verdelen gelden.  
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 Betekenis accountantsverklaringen 

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

de opgeleverde jaarrekeningen en jaarverslagen4. Alle CBO’s die onder toezicht staan van de CBO’s 

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 heb gecontroleerde integrale jaarrekening. 

In de oordeel paragraaf 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”.  

                                                           
4 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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Bijlagen 

Overzicht collectieve beheersorganisaties en verdeelorganisaties 

 

  

naam omschrijving aandachtsgebied werkorganisatie

1 Vereniging BUMA

Buma vertegenwoordigt componisten, tekstdichters en muziek 

uitgevers bij regelingen voor het openbaar maken van muziek 

(bijvoorbeeld via radio, televisie of internet, live-optreden of het 

gebruikmaken van achtergrondmuziek). Buma heeft daartoe een 

volmacht van de wetgever. muziekrechten Buma/Stemra

2 Leenrecht, Stichting

Leenrecht vertegenwoordigt in feite alle makers, uitvoerende 

kunstenaars, uitgevers en producenten van werken die worden 

uitgeleend door openbare bibliotheken of andere voor het publiek 

toegankelijke instellingen, waaronder boeken, cd's, dvd's en 

kunstuitleen. De verdeling vindt plaats door middel van de 

organisaties van de rechthebbenden. Uitlenen Cedar B.V.

3 LIRA, Stichting 

LIRA vertegenwoordigt schrijvers, bewerkers, vertalers, 

journalisten en scenarioschrijvers bij de collectieve uitoefening en 

verdeling van leenrecht, kabelrecht, thuiskopievergoeding, deel 

van het reprorecht, LiteROM-geldenen voor journalisten de 

verdeling van de door stichting PRO geincasseerde vergoedingen 

voor readers, knipselkranten en -diensten.

Specifieke groepen 

rechthebbenen (vooral bij de 

verdeling van door andere 

CBO's geincasseerde 

vergoedingen Cedar B.V.

4 NORMA, Stichting 

NORMA vertegenwoordigt uitvoerende kunstenaar, zoals musici, 

acteurs en dansers bij collectieve regelingen van hun naburige 

rechten. Dit houdt vooral in het verdelen van vergoedingen voor 

thuiskopie, leenrecht, verhuurrecht, satelliet-en kabelrechten, 

gebruik achtergrondmuziek, exploitatie van audiovisuele 

archieven en van oude werken op dvd.

Specifieke groepen 

rechthebbenen (vooral bij de 

verdeling van door andere 

CBO's geincasseerde 

vergoedingen eigen bureau

5 Pictoright, Stichting 

Pictoright vertegenwoordigt illustratoren, beeldend kunstenaars, 

grafisch vormgevers, fotografen en andere professionele 

beeldmakers bij regelingen voor de reproductie van beeldende 

kunst (beeldrecht). Tevens vertegenwoordigen zij de makers van 

visuele  werken bij collectieve vergoedingsregelingen voor 

leenrecht, thuiskopie, reprorecht en reasderregelingen en 

kabeldoorgifte.

TV-en filmbeelden, beeldende 

kunst, foto's en andere visuele 

werken

Pictoright 

bundelt de 

collectieve 

rechten van 

alle makers van 

visuele werken

6

Platform 

Multimediaproducente

n, Stichting  (Stichting 

PM)

Deze stichting vertegenwoordigt producenten en uitgevers van 

interactieve media bij de verdeling van de thuiskopie-en 

leenrechtvergoeding.

Specifieke groepen 

rechthebbenen (vooral bij de 

verdeling van door andere 

CBO's geincasseerde 

vergoedingen NVPI

7 PRO, Stichting 

PRO vertegenwoordigt uitgevers, mede namens hun auteurs, bij 

collectieve regelingen voor het reproduceren uit hun uitgaven voor 

onderwijspublicaties (readers en de LiteROM) en knipselkranten en 

-diensten. Ook verdeelt PRO het uitgeversaandeel van het 

leenrecht. Kopieren Cedar B.V.
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naam omschrijving aandachtsgebied werkorganisatie

8 Reprorecht, Stichting

Reprorecht vertegenwoordigt de makers en uitgevers van boeken, 

tijdschriften, dagbladen bij de wettelijke vergoedingsregeling voor 

het fotokopieren uit hun uitgaven door instellingen en 

ondernemingen voor intern gebruik. Stichting Reprorecht is 

daartoe door de wetgever aangewezen. Kopieren Cedar B.V.

9 SEKAM 

SEKAM vertegenwoordigt film-en televisieproducenten bij de 

verdeling van kabelrechtvergoedingen.

Specifieke groepen 

rechthebbenen (vooral bij de 

verdeling van door andere 

CBO's geincasseerde 

vergoedingen

Stichting 

Servicebureau 

Filmrechten

10 SEKAM VIDEO 

SEKAM VIDEO vertegenwoordigt film-en televisieproducenten bij 

de verdeling van thuiskopie-en leenrechtvergoedingen.

Specifieke groepen 

rechthebbenen (vooral bij de 

verdeling van door andere 

CBO's geincasseerde 

vergoedingen

Stichting 

Servicebureau 

Filmrechten

11 SENA

SENA vertegenwoordigt artiesten en platenproductenten bij 

regelingen voor het openbaarmaken van hun muziekproducties 

(bijvoorbeeld uitzending via radio, televisie of internet of het 

gebruikmaken van achtergrondmuziek). Sena is door de overheid 

aangewezen om uitvoering te geven aan aritkel 7 Wet op de 

Naburige rechten. muziekrechten

Sena heeft eein 

eigen bureau, 

maar werkt 

nauw samen 

met Buma en 

biedt het 

bedrijfsleven 

de 

mogelijkheid 

van één factuur 

voor 

muziekrechten 

(SCAN).

12 Stemra

Stemra vertegenwoordigt componisten, tekstdichters en 

muziekuitgevers bij regelingen voor de reproductie van muziek 

(bijvoorbeeld voor het maken van cd’s of dvd’s). muziekrechten Buma/Stemra

13

Thuiskopie, de 

Stichting

De Thuiskopie vertegenwoordigt in feite alle makers, uitvoerende 

kunstenaars, uitgevers en producenten van werken waarvan voor 

privégebruik een kopie wordt gemaakt op daartoe bestemde 

dragers, zoals videobanden, blanco dvd's en cd's. Deze stichting is 

door de wetgever aangewezen om de hiervoor verschuldigde 

vergoeding te innen en te verdelen. De verdeling vindt plaats door 

middel van de organisaties van de rechthebbenden. Kopieren Cedar B.V.

14

Thuiskopievergoeding 

Audio Producenten, 

Stichting (STAP)

De Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten 

vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling 

van thuiskopie-en leenrechtvergoedingen.

Specifieke groepen 

rechthebbenen (vooral bij de 

verdeling van door andere 

CBO's geincasseerde 

vergoedingen NVPI

15

Verdeling 

Videoproducenten 

(SVVP), Stichting

Deze stichting vertegenwoordigt de producenten van beelddragers 

bij de verdeling van leenrechtvergoedingen. NVPI

16 VEVAM 

Tot december 2009 vertegenwoordigde VEVAM regisseurs, 

scenaristen en producenten (natuurlijke personen) bij de verdeling 

van kabelrecht-, thuiskopie-en leenrechtvergoedingen. Na de 

statutenwijziging van de vereniging van december 2009 

vertegenwoordigt VEVAM uitsluitend regisseurs.

specifieke groepen 

rechthebbenen (vooral bij de 

verdeling van door andere 

CBO's geincasseerde 

vergoedingen

Stichting 

Servicebureau 

Filmrechten

17 VIDEMA, Stichting

VIDEMA vertegenwoordigt film- en tv-studio's, publieke en 

commerciele omroepen, muziekuitgeverijen, film- en 

videodistributeurs, en televisieproducenten bij regelingen met 

bijvoorbeeld winkels, hotels, café's en sportkantines voor de 

vertoning van videofilms, muziekvideoclips en de doorgifte van 

televisieprogramma's.

TV-en filmbeelden, beeldende 

kunst, foto's en andere visuele 

werken eigen bureau
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Toezicht door het College van Toezicht Auteursrechten 

Het toezicht door het  College heeft een horizontaal karakter. Het College legt geen regels op, maar 

tracht in overleg met de sector beleidsdoelstellingen te realiseren en bepaalde principes in de sector 

ingebed te krijgen.5 

Onder de huidige wet toezicht heeft het College de volgende taken: 

Artikel 2 

1. Er is een College van Toezicht dat tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de inning en de 

verdeling van de vergoedingen door de collectieve beheersorganisaties. 

2. Het College van Toezicht ziet er op toe dat een collectieve beheersorganisatie:  

a. Aan rechthebbenden en betalingsplichtigen voldoende inzicht verschaft in haar 

algemene en financiële beleid; 

b. Voldoende is toegerust om haar taken naar behoren te kunnen uitoefenen;  

c. De door haar geïnde vergoedingen op rechtmatige wijze verdeelt over de 

rechthebbenden overeenkomstig het repartitiereglement; 

d. Bij de uitoefening van haar werkzaamheden voldoende rekening houdt met de 

belangen van de betalingsplichtigen; 

e. Een deugdelijke geschillenregeling voor rechthebbenden kent; 

f. Gelijke gevallen op gelijke wijze behandelt. 

Artikel 3 

1. De volgende besluiten van een collectieve beheersorganisatie, niet zijnde een vereniging, 

worden slechts genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van 

Toezicht: 

a. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de collectieve 

beheersorganisatie; 

b. Een besluit tot benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

                                                           
5 Notitie: Beleidsplan 2011 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 
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c. Een besluit tot vaststelling of wijziging van modelovereenkomsten met rechthebbenden 

betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten of naburige rechten; 

d. Een besluit tot vaststelling of wijziging van andere modelovereenkomsten en 

reglementen die de uitoefening van de aan de collectieve beheersorganisatie 

opgedragen taak betreffen. 

 

Onder de nieuwe wet toezicht wordt daaraan toegevoegd: 

 Aan rechthebbenden en betalingsplichtigen inzicht verschaft in haar algemene en financiële 

beleid, in ieder geval door: 

i. Het jaarlijks opstellen en openbaar maken van een jaarverslag en een jaarrekening 

overeenkomstig Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

ii. Openbaarmaking van de nevenfuncties en, overeenkomstig artikel 383c, eerste lid, 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, opgave van de bezoldiging van de 

bestuurders, leden van de raad van toezicht en degenen die met de dagelijkse leiding 

van een collectieve beheersorganisatie zijn belast; 

iii. Openbaarmaking van de statuten, de tarief grondslagen, de licentievoorwaarden, 

kortingsregelingen, de beheerskosten, de mate van representativiteit en de wijze 

waarop wel of geen vrijwaring wordt gegeven voor claims van niet-

vertegenwoordigde rechthebbenden; 

iv. Openbaarmaking van de beheerskosten in het jaarverslag; 

v. In het jaarverslag de wijze van beheer en de verdeling van gelden toe te lichten, 

waarbij ten minste wordt vermeld in welk jaar de verdeelde gelden waren geïnd en 

voor welk deel van de gelden geen rechthebbenden zijn gevonden in de drie 

kalenderjaren volgend op het kalenderjaar van inning. 

 Een doelmatig financieel beleid voert en de geïnde vergoedingen in de drie kalenderjaren 

volgend op het kalenderjaar van inning onder de rechthebbenden verdeelt; 

 Streeft naar beperking van de kosten voor de inning, het beheer en de verdeling van gelden 

tot een nader bij algemene maatregel van bestuur te bepalen drempel van het in een 

bepaald kalenderjaar geïnde bedrag aan vergoedingen, bij overschrijding waarvan in het 

jaarverslag en ten genoegen van het College met redenen omkleed wordt aangegeven 

waaraan deze overschrijding te wijten is. 
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Stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Wet Toezicht 

Het wetsvoorstel tot versterking en verbreding van het toezicht op collectieve beheersorganisaties 

bevindt zich op 18 november 2011 in Fase 3. 

 

(Bron: www.rijksoverheid.nl) 
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VOICE keurmerk 

VOI©E gaat ervan uit dat in 2011 alle collectieve beheersorganisaties voor auteursrecht en naburige 

rechten (CBO’s) die lid zijn van VOI©E aan de CBO-Keurmerkcriteria zullen voldoen. Het 

Keurmerkinstituut is de onafhankelijke certificerende instelling voor het CBO-Keurmerk. De eerste 

audits zullen in het najaar van 2011 worden verricht op basis van de jaarrekeningen van 2010. Na 

verlening van het keurmerk wordt jaarlijks door een onafhankelijke auditor getoetst of de CBO aan 

de criteria blijft voldoen.  

(Bron: www.voice-info.nl, 29 maart 2011) 

De belangrijkste Keurmerkcriteria zijn hier kort samengevat op een rij gezet. 

(Bestuur van) de CBO 

Voor het CBO-Keurmerk komen uitsluitend cbo’s in aanmerking die in Nederland op structurele basis 

en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en/of 

reparteren. In het bestuur dienen alle categorieën van rechthebbenden te zijn vertegenwoordigd in 

een statutair bepaalde verhouding. 

De leden van VOICE ontwikkelen in 2011, in overleg met het College van Toezicht “Richtlijnen en 

regelingen goed bestuur en integriteit”. De CBO zal deze Richtlijnen binnen drie maanden na 

inwerkingtreding onderschrijven. 

Omgaan met rechthebbenden 

De CBO dient in de statuten/reglementen aan te geven op welke wijze rechthebbenden inspraak 

krijgen in aanpassingen van die statuten/reglementen, het eventuele beleggingsbeleid en het beleid 

inzake inhouding en besteding van gelden voor sociaal-culturele doeleinden (‘socu-gelden’). Ten 

einde een keer per jaar moet een ledenvergadering of een vergadering van aangeslotenen worden 

gehouden. De inspraak mag ook worden geregeld via consultatie of door middel van een structuur 

met sectiebesturen. Ook dient de CBO een klachten- en geschillenregeling voor rechthebbenden te 

hebben en op de website duidelijke te maken wat daarvoor de procedure is.  

Omgaan met gebruikers en/of betalingsplichtigen 

De CBO dient voor transparantie te zorgen ten aanzien van de rechten die de CBO vertegenwoordigt, 

tarieven, vergoedingsgrondslagen, betalings- en licentievoorwaarden en standaardovereenkomsten 

of –regelingen, waarbij gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. 

Tenzij de Auteurswet of de Wet naburige rechten anders bepalen, stelt de CBO tarieven vast in 

overleg met representatieve gebruikersorganisaties conform het Onderhandelingsprotocol. Er blijft 

wel ruimte voor rechthebbenden om op basis van hun individuele recht een individueel tarief te 

hanteren en voor goed werkende individuele licentiepraktijken. 

http://www.voice-info.nl/
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Ook voor gebruikers moet een klachten- en geschillenregeling zijn, die duidelijk op de website 

kenbaar wordt gemaakt. Alle CBO’s moeten een klachtenregister gaan bijhouden. 

Informatieverstrekking/inhoud jaarverslag 

De CBO verstrekt periodiek financiële en andere relevante gegevens aan het CvTA aan de hand van 

het template dat door het CvTA is ontwikkeld in samenspraak met de werkgroep Financiën. 

In het jaarverslag moeten onder meer aan de orde komen: norm voor de hoogte van de 

beheerskosten, socu-bestedingen, beleggingen en beleggingsbeleid, wijze van beheer en verdeling 

van gelden, het jaar van toetsing van het/de repartitiereglement(en), namen van bestuursleden en 

de categorieën die zij vertegenwoordigen, nevenfuncties en bezoldiging van bestuurders en van 

degene die met de dagelijkse leiding zijn belast. 

De volgend informatie moet in elk geval op de eigen website staan en op verzoek kosteloos worden 

verstrekt aan rechthebbenden/gebruikers: jaarverslag, statuten en repartitiereglementen plus 

recente wijzigingen die hier nog niet in zijn verwerkt, klachten- en geschillenregelingen: algemeen 

geldende tarieven, tarief grondslagen, licentievoorwaarden en vergoedingsregeling voor diensten 

van branches in geval van brancheregelingen; mate van representativiteit en de wijze waarop wel of 

geen vrijwaring wordt gegeven voor claims van niet-vertegenwoordigde rechthebbenden; 

betalingstermijnen en gevolgen van overschrijding. 

Repartitie 

Repartitiereglementen moeten minimaal eens in de drie jaren door het bestuur op actualiteit en 

bruikbaarheid worden getoetst. De uitkomst van deze toetsing wordt in het jaarverslag opgenomen. 

Repartitie moet plaatsvinden binnen drie kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarin de 

vergoeding is geïnd. Na die drie kalenderjaren kan de CBO een gemotiveerd percentage van de 

vergoeding in het betreffende kalenderjaar gedurende maximaal twee kalenderjaren blijven 

reserveren voor naclaims van rechthebbenden. Dit percentage wordt met onderbouwing in het 

jaarverslag vermeld. Gelden die niet binnen drie jaren kunnen worden gereparteerd den die ook niet 

(kunnen) worden toegevoegd aan een socu-reservering, worden in het daaropvolgende kalenderjaar 

toegevoegd aan de voor alle rechthebbenden voor repartitie beschikbare gelden. Bij de individuele 

uitkering van repartitiegelden verstrekt de CBO een duidelijke beschrijving van de toegepaste 

verdelingsregels, inhoudingen en bijzondere ophogingen of verlagingen. 

Samenwerking CBO’s met derden en met andere CBO’s 

Wanneer een CBO voor haar primaire activiteiten, inning en/of verdeling, samenwerkt met een 

derde partij, blijft de CBO er zelf verantwoordelijk voor dat een en ander gebeurt conform de 

statuten en reglementen. In een overeenkomst met de derde worden voorwaarden vastgelegd.  Bij 

ernstig tekortschieten van de derde in de uitvoering, wordt de samenwerking beëindigd. Als een CBO 
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voor haar primaire activiteiten samenwerkt met een andere in Nederland gevestigde CBO, dan dient 

deze ook over het CBO-Keurmerk te beschikken of aantoonbaar aan de criteria te voldoen. 

Klachten- en geschillenregeling 

Een klacht over een in rekening gebrachte vergoeding is ontvankelijk als de 

gebruiker/betalingsplichtige deze heeft ingediend binnen drie maanden na factuurdatum. De CBO 

geeft duidelijk aan, onder meer op de website, op welke wijze een klacht kan worden ingediend. 

Binnen een maand na ontvangst van de klacht stuurt de CBO  bericht aan de klager over de beslissing 

op de klacht, dan wel dat de klacht in behandeling is genomen. Beslissing op de klacht dient binnen 

twee maanden gegeven te zijn. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Als een klacht niet binnen twee maanden is afgehandeld, of niet naar tevredenheid van de klager, 

dan heeft de klager tot drie maanden na de ontvangst van de klacht door de CBO de tijd om zijn 

klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Auteursrecht. De CBO dient de klager te wijzen op 

deze mogelijkheid. 
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(Bron: Keurmerkinstituut www.keurmerk.nl/NL/Gastpagina-s/Voice) 

 


