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Amsterdam, 26 februari 2014

College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties publiceert Jaarrapport 2012,
Activiteitenprogramma 2014 en het Beleidskader Toezicht Collectief Beheer

Het College van Toezicht collectieve beheerorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA)
publiceert vandaag een aantal rapportages. Het eerste is het Jaarrapport 2012. Het tweede betreft
het beleidskader voor het toezicht van het CvTA; Beleidskader Toezicht Collectief Beheer. Naar
aanleiding van deze stukken heeft het CvTA een Activiteitenprogramma 2014 vastgesteld.
Daarmee worden acties aangekondigd op grond van het Jaarrapport 2012 en het Beleidskader
Toezicht Collectief Beheer, dat is gebaseerd op de nieuwe wetgeving voor het toezicht die in
werking trad op 1 juli 2013.
Jaarrapport 2012
In het verslagjaar 2012 zijn belangrijke verbeteringen opgetreden in de opzet van bestuur en
organisatie van de vijf collectieve beheersorganisaties (CBO’s) onder toezicht. Buma realiseerde,
samen met Stemra, een nieuwe governancestructuur. SENA voerde eveneens een nieuw bestel in.
Alle vijf onder toezicht staande CBO’s beschikten over een onafhankelijke voorzitter. Ook het
merendeel van de 12 door de nieuwe wetgeving onder toezicht staande organisaties voldoet aan
deze eis. Er werden verbeteringen aangebracht in de transparantie, inspraakmogelijkheden voor
rechthebbenden, alsmede in de interne en externe verantwoording. Zo kwam er meer inzicht voor
betalingsplichtigen en rechthebbenden door publicatie van jaarverslagen die voldeden aan de
wettelijke eisen van het Burgerlijk Wetboek. Ook publicatie van regelingen voor de bepaling van
tarieven, kortingen en licentievoorwaarden was positief. Nog niet overal bestaan
geschillenregelingen.
De totale incasso van de vijf CBO’s onder toezicht in 2012 is gestegen met 5% ten opzichte van 2011,
ondanks de tegenvallende inkomsten bij Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht. De verdeling
van gelden ten behoeve van rechthebbenden daalde met 2% in 2012. Het CvTA zal kritisch blijven
volgen of de incassogelden binnen de wettelijke termijn van 3 jaar aan rechthebbenden worden
uitgekeerd. Dit is ook noodzakelijk in relatie tot de wettelijke verplichting om tot beheersing van de
uitvoeringskosten te komen. De kostenpercentages voldoen bij een flink aantal van de onder toezicht
staande CBO’s aan de wettelijke regels.
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Beleidskader Toezicht Collectief Beheer en Activiteitenprogramma 2014
Het Beleidskader Toezicht Collectief Beheer dient ertoe om de CBO’s duidelijk te maken hoe het
CvTA het toezicht zal uitoefenen. Het CvTA heeft het gepresenteerd aan de CBO’s en de
branchevereniging VOI©E. Aangezien het CvTA inzet op de laagst mogelijke toezichtslasten is met de
brancheorganisatie VOI©E afgesproken dat het CvTA bereid is het door VOI©E geïntroduceerde
keurmerk te gebruiken voor het toezicht. Daarbij zal het CvTA het keurmerk ieder jaar valideren en
staat het keurmerk verdere informatieverstrekking aan het CvTA niet in de weg.
Het toezicht zal open, actief en onafhankelijk worden uitgeoefend. Het CvTA zal proportioneel
optreden waar het mogelijke sanctionering betreft die in de nieuwe wettelijke regeling is
opgenomen. Het instrumentarium van het CvTA zal verder worden uitgewerkt en met de CBO’s
worden gedeeld. Bevindingen en oordelen van het CvTA worden gepubliceerd op de website van het
CvTA, evenals eventuele opgelegde sancties.
In 2014 zal het CvTA ‘de staat’ van de 17 onder toezicht staande CBO’s over de volle breedte van de
toezichtregelgeving in beeld brengen. Mede aan de hand hiervan zullen afspraken worden gemaakt
over verbetering van de naleving waar dat nodig blijkt, waarbij termijnen worden afgesproken.
Ten slotte zal het CvTA wanneer daartoe aanleiding bestaat bij CBO’s actief toezicht uitoefenen naar
aanleiding van (dreigende) incidenten of belangrijke ad hoc ontwikkelingen.

Noot voor de redactie: Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het CvTA,
dhr. Holtslag, en de directeur van het CvTA, dhr. Eiff; tel.: 020 – 3030261.
Het CvTA is een wettelijk toezichtsorgaan ingesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
op grond van de Wet Toezicht CBO’s. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is belast met
het toezicht op 17 collectieve beheersorganisaties. Het College ziet er onder meer op toe dat
collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de
verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op
rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden,
transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te
voeren. Zie voor toelichting op opzet, samenstelling, taken en werkwijze : www.cvta.nl
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