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Kwartaalbericht CvTA: 2e kwartaal 2015 
 

1. Afscheid Collegelid Martijn Sanders per 15 juli 2015 

Collegelid Martijn Sanders verlaat het CvTA per 15 juli 2015 in verband met de afloop van zijn tweede 

benoemingstermijn. Sinds zijn deelname aan het College in 2007, destijds onder voorzitterschap van 

de heer Dijkstal, heeft Martijn Sanders met veel inzicht en scherpe analyses, mede gebaseerd op zijn 

ruime ervaring in het culturele domein, bijgedragen aan het verbeteren van (het toezicht op) de 

sector van het collectieve beheer van auteursrechten. Het College dankt hem hiervoor en wenst hem 

veel succes met mogelijk nieuwe uitdagingen.  

Mede met het oog op de voorgenomen bezuinigingen in de rijksbegroting (efficiency-operatie) met 

effecten op de begroting van het CvTA heeft het College, in overleg met het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie, besloten de vacature van Martijn Sanders niet in te vullen. Met de huidige bezetting, de 

heren Holtslag (voorzitter), Huydecoper (lid) en Van der  Veen (lid) voldoet het College aan de 

wettelijke vereisten en is afdoende toegerust voor de uit te voeren taken. De portefeuille van Martijn 

Sanders wordt verdeeld over de zittende collegeleden.       

 

2. Publicatie Rapport Goed Bestuur en Integriteit  

Eind juni heeft het College het rapport Goed bestuur en integriteit collectieve beheersorganisaties: 

stand van zaken 2014 vastgesteld. Dit is de eerste keer dat het College separaat over de stand van 

zaken rondom het onderwerp ‘goed bestuur en integriteit’ bij de collectieve beheersorganisaties 

(CBO’s) rapporteert. Tot dusver rapporteerde het College hierover alleen in het jaarlijks te 

verschijnen toezichtrapport. Met deze separate publicatie, waarvan de resultaten ook worden 

opgenomen in het toezichtrapport over het jaar 2014 (te verschijnen september 2015), wil het 

College het belang benadrukken van dit onderwerp. De resultaten zijn gebaseerd op 

verantwoordingsinformatie die de CBO’s jaarlijks aan het eind van het jaar geacht worden aan te 

leveren om daarmee te voldoen aan de vereisten van het Voice-Keurmerk. De implementatie van 

de EU-Richtlijn Collectief Beheer (verwacht voorjaar 2016) zal een verdere verscherping van de 

vereisten op het gebied van ‘goed bestuur en integriteit’ inhouden. 

Het College concludeert dat de staat van ‘goed bestuur en integriteit’ in de sector van het collectieve 

beheer van auteurs- en naburige rechten in algemene zin in orde is. Wel kan de tijdigheid van de 

verslaggeving hierover worden verbeterd. Op grond van dit rapport adviseert het College de CBO’s 

die hun verslaggeving op dit onderwerp niet tijdig aanleveren maatregelen ter verbetering te nemen. 
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Daarnaast pleit het College voor een standaard format voor de verslaggeving over dit onderwerp, 

waarin ook wordt gerapporteerd indien zich bepaalde gebeurtenissen niet hebben voorgedaan 

(bijvoorbeeld ‘geen meldingen van schending van integriteit’).       

   

3. StOPnl 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 20 april 2015 een besluit genomen op het bezwaar 

van de Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland (StOPnl) tegen het onder toezicht staan van 

het CvTA per 1 januari 2015. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het bezwaar van StOPnl 

ongegrond verklaard. StOPnl heeft aangegeven niet in beroep te gaan tegen dit besluit. Daarmee is 

StOPnl per 1 januari 2015 de 18e collectieve beheersorganisatie die onder het toezicht van het CvTA 

staat. 

StOPnl is een organisatie van onafhankelijke (film)producenten die sinds 2012 vergoedingen 

ontvangt van distributeurs van filmwerken (o.a. Ziggo, voorheen-UPC, KPN, maar ook kleinere 

kabelmaatschappijen) en deze verdeelt onder de aangesloten onafhankelijke producenten (niet 

zijnde de omroepen). StOPnl heeft afspraken over deze vergoedingen gemaakt met de distributeurs 

en de omroepen in RODAP verband  (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties). 

Feitelijk vervangt StOPnl hiermee de positie van de collectieve beheersorganisatie SEKAM. SEKAM 

ontvangt door de komst van StOPnl alleen nog vergoedingen voor de distributie van Nederlandse 

filmwerken in het buitenland. 

  

4. Aanpassing sanctiebeleid Voice-keurmerk 

Voice heeft de voorwaarden en de wijze waarop het Voice-keurmerk wordt verleend aangepast naar 

aanleiding van commentaar van het CvTA. De voorwaarden en de procedure voor het verlenen van 

het keurmerk, in het bijzonder de te volgen stappen naar aanleiding van door de keurmeester 

geconstateerde tekortkomingen, zijn nader aangescherpt en meer transparant gemaakt. Dit Voice-

keurmerk is voor het CvTA van belang, omdat het CvTA de hieraan ten grondslag liggende audits en 

audit-resultaten kan gebruiken voor de eigen uitvoering van het toezicht.    

      

5. Advies tarief muziekgebruik bij sportwedstrijden 

Het CvTA heeft Buma Stemra geadviseerd de aanpassing van het tarief voor het gebruik van muziek 

tijdens sportwedstrijden te heroverwegen en hiertoe in overleg te treden met de organisatoren van 

deze wedstrijden. 

 

6. Advies wijziging kortingsregeling voor muziektarieven voor poppodia en evenementen 

Het CvTA heeft Buma Stemra geadviseerd de kortingsregeling voor muziektarieven voor poppodia en 

evenementen te herzien mede in overleg met betrokken partijen. Aan dit advies is een uitvoerige 

schriftelijke correspondentie met een groot aantal betrokken partijen (waaronder partijen uit het 

buitenland) en een hoorzitting van het CvTA met deze partijen vooraf gegaan.    

 


