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P E R S B E R I C H T 

 

Amsterdam, 7 oktober 2014 

 

College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties publiceert Rapport Toezicht op Collectief 

Beheer Auteurs- en Naburige Rechten 2013 

 

CvTA Jaarrapport 2013: eerste ervaringen met toetsing aan nieuwe wet Toezicht 

Het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) brengt 

het toezichtrapport over het verslagjaar 2013 uit. Hierin zijn de resultaten opgenomen van het 

toezicht op het functioneren van 17 collectieve beheersorganisaties (CBO’s) die de rechten beheren 

van onder andere (muziek)auteurs, acteurs, film- en beeldmakers, uitgevers en producenten. In 2013 

is een nieuwe toezichtwet in werking getreden, waardoor het aantal onder toezicht staande 

organisaties is toegenomen en het toezicht is verbreed en verdiept. 

Het collectief beheer van auteursrechten en naburig recht stond in 2013, evenals eerdere jaren, 

onder druk van veranderende economische, technologische en maatschappelijke omstandigheden. 

Belangrijke ontwikkelingen zijn de toenemende online verspreiding van muziek, film en literatuur 

tegenover een dalende verkoop van traditionele ‘dragers’ (cd, dvd) en leenrechtvergoedingen 

(bibliotheken), het stopzetten van vergoedingen aan makers door de kabelexploitanten en een in 

2013 van kracht geworden nieuwe regeling voor Thuiskopievergoedingen. Al met al hebben de CBO’s 

zich in 2013 goed staande weten te houden en is de incasso in Nederland en via ontvangsten vanuit 

het buitenland voor de sector als geheel op een vrijwel gelijk niveau gebleven als in 2012 (€ 320 

mln.). Hierbij neemt Buma Stemra meer dan de helft (56%) voor zijn rekening. 

De 17 CBO’s voldoen al in grote mate aan de vereisten van de nieuwe wet op het punt van de 

transparantie richting rechthebbenden en de bestuurlijke organisatie. Videma, gericht op het beheer 

van tv-rechten voor de zakelijke markt, voldoet nog niet aan de vereisten voor governance, waardoor 

het CvTA bij betrokken partijen heeft aangedrongen op wijziging van de bestuurlijke structuur.  

De sector als geheel blijft binnen de wettelijke normen voor kosten van het rechtenbeheer 

(maximaal 15% kosten ten opzichte van de incasso en de verdeling van gelden aan rechthebbenden), 

maar bij afzonderlijke CBO’s doen zich uitschieters voor die zijn te verklaren uit bijzondere 

omstandigheden rond incasso en verdeling van gelden of de keuze voor een relatief duur en complex 

proces van de verdeling door de aangeslotenen zelf. De omvang van de verdeling van gelden via 

ketens (incasso en verdeling van gelden door twee afzonderlijke CBO’s) blijft met 8% van de totale 

verdeling beperkt, maar hier is wel sprake van enigszins hogere beheerskosten. Alle 17 CBO’s  
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voldoen aan de wettelijke vereisten voor bezoldiging van topfunctionarissen (Wet Normering 

Topinkomens). 

Op grond van het toezicht over het verslagjaar 2013 heeft het College de staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie geadviseerd de huidige wettelijke normen voor kosten van het rechtenbeheer 

vanuit een pragmatisch oogpunt voorlopig te handhaven, om bij de implementatie van de EU-

Richtlijn voor collectief beheer in 2016 hierop terug te kunnen komen.               

        

 

 

 

 

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 

 


