3e kwartaal 2016

1. Publicatie Jaarrapport toezicht
2015
Op 30 september bracht het CvTA het jaarrapport over het
toezichtjaar 2015 uit. Naar aanleiding van de resultaten
van het toezicht zet het CvTA, net als eerdere jaren, in op
een zogeheten ‘non-compliance-traject’ met die CBO’s die
nog niet of niet volledig voldoen aan de wettelijke eisen.
Het CvTA bood dit jaarrapport aan de Minister van
Veiligheid en Justitie (VenJ) met een begeleidende brief
aan. In deze brief vroeg het CvTA aandacht voor een
aantal onderwerpen naar aanleiding van het toezicht over
het jaar 2015. Dit betrof in de eerste plaats een toename
van het aantal verzoeken om handhaving van zowel
belatingsplichtigen als rechthebbenden met betrekking tot
het functioneren van de CBO’s. Hoewel het CvTA formeel
geen klachtorgaan van de CBO’s is, deden in 2015 in
totaal 10 betalingsplichtigen en rechthebbenden een
verzoek aan het CvTA tot ingrijpen naar aanleiding van
hun vermoeden dat de CBO zich niet hield aan wettelijke
regels. In een aantal gevallen leidde de interventie van het
CvTA tot een wijziging van de handelwijze van de CBO’s,
verwees het CvTA door naar de Geschillencommissie
Auteursrecht Zakelijk en de ACM of oordeelde het CvTA
dat er geen sprake was van een overtreding. Mede naar
aanleiding van deze verzoeken adviseerde het CvTA de
Minister van VenJ om een duidelijker definiëring van
begrippen als ‘tarief’ en ‘modelovereenkomst’ bij
eerstvolgende gelegenheid van wijziging van de Wet
toezicht. Daarnaast wees het CvTA – opnieuw – op de
structurele overschrijding van de kostennormen in geval
de incasso en verdeling van gelden aan rechthebbenden
door meer dan één CBO wordt uitgevoerd; de zogeheten
‘ketenkosten’. Het CvTA verlangt van de CBO’s dat deze
zich reeds in het jaar 2016 verantwoorden over de
daadwerkelijk gemaakte kosten in de verschillende
ketens. Wat betreft de in een AMvB opgenomen normen
voor kosten van de CBO’s stelt het CvTA zich overigens
op het standpunt dat deze onvoldoende recht doet aan de
verschillen tussen de CBO’s en pleit voor het ontwikkelen
van een benchmark om kosten van incasso, beheer en
verdeling van gelden goed te kunnen toetsen. Verder liet

het toezicht op de Wet Normering Topinkomens (WNT)
zien dat de sector van het collectief beheer van auteursen naburige rechten voldoet aan de verscherpte eisen van
het zogeheten WNT-2-kader. Alle CBO’s en
topfunctionarissen voldoen aan dit kader, zij het dat door
de lagere maximale bezoldigingsnorm meer
topfunctionarissen in 2015 (in totaal 7) gebruik maakten
van de overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2017 zal de
bezoldiging van deze topfunctionarissen moeten worden
afgebouwd naar de maximale bezoldigingsnormen van
respectievelijk WNT-1 en WNT-2.

2. Samenwerkingsprotocol
CvTA – ACM
Op 22 juli is het samenwerkingsprotocol tussen het CvTA
en de ACM in de Staatscourant (nr. 38543) gepubliceerd.
Dit protocol ziet toe op een snelle en zorgvuldige
uitwisseling van informatie tussen beide toezichthouders
en het op verzoek wederzijds benutten van deskundigheid
en expertise. Dit samenwerkingsprotocol voorziet in een
behoefte omdat het in de praktijk van het toezicht van het
CvTA met enige regelmaat voorkomt dat
belanghebbenden in en rond het collectief beheer van
auteurs- en naburige rechten zich melden bij de ACM met
klachten of signalen over CBO’s of bij het CvTA. Gelet op
de verdeling van bevoegdheden zijn CvTA en ACM
genoodzaakt belanghebbenden afhankelijk van de aard
van de klachten door te verwijzen naar de bevoegde
organisatie.

3. Relatiestatuut CvTA en het
Ministerie van VenJ
Op 12 september 2016 werden werkafspraken tussen het
CvTA en het Ministerie van VenJ bekrachtigd in een
zogeheten ‘Relatiestatuut’. Hierin zijn afspraken
vastgelegd over onder andere de werkwijze en de
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communicatie bij het opstellen van de begroting, het
jaarprogramma en het jaarverslag, de onderlinge
informatie-uitwisseling, het periodiek overleg en de
procedure voor werving van leden van het College.

4. Vacature lid van het College
Het Collegelid dhr. H.B. van der Veen RA heeft te kennen
gegeven na 8 jaar als respectievelijk plaatsvervangend lid
van het College en sinds 2015 als lid van het College zijn
functie eind 2016 te willen neerleggen. Het CvTA is de
heer Van der Veen zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan
de ontwikkeling en vormgeving van het toezicht op het
collectief beheer. Deze bijdrage heeft in het bijzonder
bestaan uit de ervaring en expertise die de heer Van der
Veen heeft ingebracht op financieel en bedrijfseconomisch
terrein. Zo heeft de heer Van der Veen aan de basis
gestaan van de uniforme periodieke rapportages van de
CBO’s over incasso, beheer en repartitie van gelden en de
inrichting van de financiële jaarrapportage van het CvTA.
De werving van een nieuw collegelid is via een vacature
middels een traject bij de Algemene Bestuursdienst (ABD)
van het Rijk uitgezet in de maanden september en
oktober. Het ligt in de verwachting dat de Minister van
VenJ eind 2016 een nieuw Collegelid zal benoemen.
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