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1 Algemeen
Het College is in 2017 achtmaal bijeengekomen in reguliere vergadering. Voorts heeft het College op
meerdere momenten overleg gevoerd met de organisaties onder zijn toezicht en met VOI©E.

2 Publicaties
Jaarrapport Toezicht 2016
In december 2017 publiceerde het College het Jaarrapport toezicht over het jaar 2016. In dit rapport
wordt jaarlijks financiële en niet-financiële informatie opgenomen over de 18 onder toezicht staande
CBO’s. Het rapport is te vinden op www.cvta.nl onder Publicaties.
De publicatie van dit rapport over het toezicht in het voorgaande jaar (2016) is vertraagd ten
opzichte van de oplevering van toezichtrapporten in eerdere jaren. Dit is een gevolg van het besluit
van het College om in het toezichtrapport 2016 de (financiële) resultaten van de grootste CBO, Buma
Stemra, te betrekken. Als gevolg van een bijzonder onderzoek dat Buma Stemra in 2017 heeft laten
uitvoeren naar onder meer de financiële administratie is de jaarrekening 2016 van Buma Stemra,
inclusief accountantsverklaring, eerst op 30 oktober 2017 vastgesteld. Het College heeft de Minister
van Rechtsbescherming, de heer. S. Dekker, van het ministerie van Justitie en Veiligheid in een
afzonderlijke brief over het toezichtrapport 2016 geïnformeerd.
Naar aanleiding van de resultaten van het toezicht over het jaar 2016 (zoals opgenomen in het
jaarrapport over 2016) heeft het CvTA een zogeheten ‘non-compliance’ traject uitgevoerd in het
eerste kwartaal van 2018. Hierbij zijn de individuele CBO’s die niet of niet volledig voldeden aan de
vereisten van de nieuwe wet aangeschreven, zijn er vervolgens door het College gesprekken gevoerd
met besturen van deze organisaties en zijn de organisaties geadviseerd maatregelen te nemen,
conform WTCBO art. 6 lid 1, om het functioneren in overeenstemming te brengen met de vereisten.
De resultaten en de beoordeling hiervan neemt het College op in het Jaarrapport toezicht over 2017.
Jaarrapport Toezicht 2017
Het Jaarrapport toezicht 2017 zal in september 2018 worden gepubliceerd. Voor een uitgebreid
overzicht van het door het College gevoerde beleid en de resultaten van zijn activiteiten wordt naar
dit rapport verwezen.

3 Signalen en klachten
Het College is een toezichthouder en geen klachtorgaan van de collectieve beheersorganisaties. De
Wet toezicht voorziet niet in de mogelijkheid om signalen met betrekking tot individuele geschillen in
te dienen bij het College. Wel zijn de CBO’s verplicht een deugdelijke geschillenregeling voor
rechthebbenden te kennen (artikel 2 lid 2 sub e WTCBO). Hierop houdt het College toezicht.
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Hoewel geen klachtorgaan, kunnen belanghebbenden (o.a. rechthebbenden,
gebruikers/betalingsplichtigen) het CvTA wijzen op inbreuken of overtredingen van vereisten
waaraan de collectieve beheersorganisaties dienen te voldoen volgens de Wet toezicht collectieve
beheersorganisaties, zogeheten ‘signalen’. Het dient dan wel te gaan om vereisten waarop het
College van Toezicht volgens dezelfde wet toezicht dient te houden. Het College maakt vervolgens
een afweging of het deze signalen in behandeling neemt.
In 2017 heeft het College 9 signalen (2016: 13 signalen, 2015: 9 signalen) ontvangen over CBO’s. Van
de 9 signalen zijn er 5 afgehandeld en zijn er 4 nog in behandeling ultimo 2017.
Van de 5 afgehandelde signalen heeft het College in 3 gevallen een CBO een advies gegeven. Dit
betreft een advies conform WTCBO art. 6 lid 1.
• In 4 gevallen werden de signalen gehoord, maar beschikte het College over onvoldoende
gronden om CBO’s te adviseren (conform WTCBO art. 6 lid 1).
• In 1 geval was het signaal niet ontvankelijk.
Alle ontvangen signalen zijn opgenomen in de overzichten Signalen Rechthebbenden en Signalen
Betalingsplichtigen.
Naast de signalen over CBO’s kan er bezwaar en beroep worden ingediend tegen besluiten genomen
door het CvTA. Eén van de (pro forma) bezwaren is eind 2017 nog niet afgehandeld. De overige
bezwaren (7) en beroepen waren ongegrond of zijn ingetrokken.
Bovendien kunnen er klachten jegens de handelswijze van het CvTA worden. De 5 ontvangen
klachten in 2017 jegens de handelswijze van het CvTA zijn alle in 2017 afgehandeld.
Alle ontvangen bezwaren en beroepen tegen besluiten van het CvTA en klachten jegens de
handelswijze van het CvTA zijn opgenomen in de overzichten Bezwaar en Beroep tegen besluiten van
het CvTA en Klachten jegens handelswijze van het CvTA.
Er zijn bij het CvTA ook klachten binnen gekomen over het functioneren van CBO’s. Het CvTA heeft
deze klagers gewezen op de klachtenregelingen van de CBO’s.
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Signalen betalingsplichtigen
CBO

1 Sena

2 Videma

Betrokkene

Organisatie A

Organisatie B

Ingekomen Betreft

3-8-2017

27-9-2017

Laatste actie CvTA

Verzoek om handhaving.

Het College adviseert Sena om alle door haar
gehanteerde
standaardlicentieovereenkomsten en normaal
toepasselijke taireven etc. op haar website te
publiceren.

Verhoging tarieven zonder toestemming CvTA
tevens 'buitensporig', verzoek om handhaving.

Rechtbank heeft 21 februari 2018 vonnis
gewezen. Drie vorderingen toegewezen,
zestien vorderingen afgewezen. Mogelijk stelt
Videma een hoger beroep in.

Datum

Status

27-10-2017 Afgehandeld

21-2-2018 In behandeling

Signalen rechthebbenden
CBO

Betrokkene

Ingekomen Betreft

3 Reprorecht
4 Norma

Organisatie C
Organisatie D

5 Buma Stemra

Organisatie E

24-12-2016 Weigering door Reprorecht vergoeding boek.
15-2-2017 DAMD/character animators naburige rechten.
Structureel te lage incasso voor Ernstige Muziek bij
gesubsidieerde orkesten, ensembles en
concertorganisatoren, amateurorkesten en
verenigingen, op gaten in garing bij bepaalde
uitvoeringspraktijken en een feitelijk veel te lage
29-5-2017 goedmaking aan rechthebbenden.

6 Sena

Organisatie F

13-7-2017

7 Pictoright
8 Buma Stemra

Organisatie G
Organisatie H

Strijdige standpunten Sena m.b.t. naburige rechten.
Verzoek om onderzoek en mogelijk handhaving
7-11-2017 bestuursamensteling.
18-12-2017 Zeggenschap binnen bestuur Buma Stemra.

9 Sena

Organisatie I

21-12-2017 Vergoedingen niet gerelateerd aan gebruik.

Laatste actie CvTA
CvTA behandelt geen klachten meer per 1 juli
2013. De klacht is niet in behandeling genomen.
Geen. Norma heeft klacht afgewezen.

Als ter kennisname aan CvTA verzonden.
Advies Sena aanpassing repartitiereglement.
Signaal betreft statuten 2017. Nieuwe statuten
Pictoright zijn nog niet goedgekeurd.
Statuten Buma Stemra goedgekeurd.
Advies aan Sena aanpassing
repartitiereglement.

Datum

Status

7-2-2017 Afgehandeld
9-3-2017 Afgehandeld

n.v.t.

Afgehandeld

26-4-2018 In behandeling
In behandeling
18-5-2018 Afgehandeld
26-4-2018 In behandeling

Bezwaar en Beroep tegen besluiten van het CvTA
CBO
10 StOP nl

Betrokkene

Ingekomen Betreft
3-5-2017 Bezwaar tegen aanwijzingsbesluit 30 maart 2017.

11 StOP nl

29-5-2017

12 Sena

17-8-2017

13 Buma Stemra

28-9-2017

Het College achte het bezwaar van StOP nl
Aanvulling gronden van bezwaar aanwijzingsbesluit ongegrond en laat het bestreden
30 maart 2017.
Aanwijzingsbesluit in stand.
Hoorzitting op 19 september 2017. College acht
het bezwaar van Sena ongegrond; de
verzoeken van Sena tot herroeping worden
Bezwaar tegen besluit honoreren Wob-verzoek.
afgewezen.
Bezwaar tegen besluiten w.o. openbaarmaking Pro
forma.

14 Buma Stemra

Bezwaar tegen besluiten w.o. openbaarmaking
23-10-2017 Gronden van Bezwaar.

15 Buma Stemra

1-11-2017

16 Sena
17 Buma Stemra

Organisatie A
Persoon A

Laatste actie CvTA

Bezwaar tegen toewijzing van het Wob-verzoek
afschrift BDO-rapport.

11-12-2017 Bezwaar tegen besluit CvTA.
22-12-2017 Bezwaar tegen besluit CvTA Wob-verzoeken.

Wijzigingsbesluit 13 oktober 2017. Besluit tot
wijziging van het besluit tot openbaarmaking
van het advies en het persbericht. Het
oorspronkelijke persbericht wordt vervangen
en aanvullende motivering opgesteld. 1
december 2017: Het bezwaar tegen het advies
niet-ontvankelijk, ongegrond verklaren
(2017168).
Mede op basis van zienswijzen heeft het
College besloten de betreffende rapporten
deels openbaar te maken.
Verzoek om zienswijze op voorgenomen
aanwijzingsbesluit College. Beroepschrift 24
april 2018 Rb.
Geen bezwaar op openbaarmaking.

Datum
Status
17-7-2017 Afgehandeld

17-7-2017 Afgehandeld

22-11-2017 Afgehandeld
1-12-2017 Afgehandeld

1-12-2017 Afgehandeld

20-12-2017 Afgehandeld

24-4-2018 In behandeling
12-1-2018 Afgehandeld

Klachten jegens handelwijze van het CvTA
Betreft
18 Buma Stemra

Betrokkene
Persoon B

Ingekomen Betreft
21-2-2017 N.a.v. Signaal 13 2016

Persoon C
Persoon D
Persoon D

De Organisatoren Dance hebben bezwaar
aangetekend tegen het goedkeuringsbesluit van het
College, d.d. 24 oktorber 2016, waarin onder andere
de door Buma Stemra voorgestelde wijziging van de
30-3-2017 Tarieven voor de Live Markt wordt goedgekeurd.
Het CvTA heeft de klacht afgewezen.
"Slappe toezichthouder", telefonische klacht. Klager
zal zich via Ministerie van Justitie en Veiligheid
1-11-2017 melden.
31-12-2017 Klacht informatie in Toezicht Rapport 2016.
Tijdens gesprek 23 januari 2018 afgehandeld.
8-2-2017 N.a.v. afgewezen klacht 10/1/2017.
Het CvTA heeft de klacht afgewezen.

19 Buma Stemra

20 Buma Stemra
21 Buma Stemra
22 Klacht

Laatste actie CvTA
Het CvTA heeft de klacht afgewezen.

Datum
Status
1-5-2017 Afgehandeld

20-6-2017 Afgehandeld

23-1-2018 Afgehandeld
2-3-2017 Afgehandeld
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Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk
De Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk behandelt klachten van bedrijven (zogenoemde
betalingsplichtigen) tegen Collectieve beheersorganisaties (CBO’s). Deze organisaties zorgen ervoor
dat auteurs, kunstenaars, uitgevers en producenten een vergoeding ontvangen wanneer anderen
hun werk gebruiken.
Er waren bij de Geschillencommissie Auteursrechten in 2017 twee zaken ingediend. In één geval was
de Geschillencommissie Auteursrechten echter niet bevoegd. In het andere geval was er eind 2017
nog geen uitspraak gedaan.

4 Personele bezetting
Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) bestond in 2017 uit 3 leden. Het College wordt
ondersteund door een secretaris en een staf.
De staf is in dienst bij de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA, of wordt extern ingehuurd. De
stichting staat volledig ten dienste van het CvTA.
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Hieronder staat het overzicht met betrekking tot de situatie in 2017 met de FTE-aantallen die
gemoeid zijn met het toezicht op collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
Ten opzichte van 2016 is het aantal fte’s toegenomen van 4,51 in 2016 naar 4,74 in 2017.
FTE-aantallen ten behoeve van CvTA
CvTA*
Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Secretaris/Directeur
Secretaresse

Stichting, in dienst

Stichting, inhuur

0,30
0,25
0,25
1,00
0,67

Jurist, senior

0,50

Jurist, medior

0,89

1)

Stafmw. Financiën
Totaal
Totaal generaal

0,89
3,44
4,74

2)

0,80

0,50

* Het College heeft in 2015 het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzocht de bezoldigingsregeling uit 2003 te herzien en daarin de deeltijdfactor op te nemen.
1) en 2): In dienst respectievelijk per 1 maart 2017 en 1 april 2017, in 2016 werden deze functies extern ingehuurd.
1 FTE = 36 uren per week

5 Financiële verantwoording
Balans
2017
EUR

EUR

2016
EUR

EUR

Vlottende activa
RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

23.930

68.902
23.930

68.902

23.930

68.902

Overschot
Overschot 2015
Overschot 2016
Tekort 2017

9.201
53.555
-44.987

9.201
53.554
0
17.769

Schulden

Schulden korte termijn
Te betalen accountantskosten
Overige

5.445
716

62.755

5.445
702
6.161

6.147

23.930

68.902

Ultimo 2017 bedraagt het overschot € 17.769. Dit overschot is opgebouwd uit een overschot van
€ 9.201 ontstaan in 2015, een overschot van € 53.555 ontstaan in 2016 en een tekort van € 44.987
ontstaan in 2017. Het overschot van 2016 (€ 53.555) is mede ontstaan door een incidentele
aanvullende bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2016 van € 52.632.
Deze bijdrage is op 1 december 2016 door het CvTA ontvangen en is in 2017 benut. Met de
overheveling van deze aanvullende bijdrage naar het begrotingsjaar 2017 is het Ministerie van
Justitie en Veiligheid akkoord gegaan.
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Staat van baten en lasten
Realisatie
2017
EUR

Begroting
2017
EUR

verschil t.o.v.
begroting
EUR

Realisatie
2016
EUR

624.035
70.000
694.035

624.035
0
624.035

0
70.000
70.000

654.860
52.632
707.492

Vergoeding leden en secretaris College

234.921

230.592

4.330

224.803

Ingeleend personeel (via Stichting)

243.568

153.593

89.975

142.655

Vergoeding staf

134.298

199.795

-65.497

173.547

Totaal personele kosten

612.787

583.979

28.808

541.005

9.011

8.290

721

7.236

45.159

45.832

-673

44.716

1.035

5.325

-4.290

15.907

Accountant

14.087

10.999

3.088

12.484

Overige kosten

56.944

33.044

23.900

32.590

Totale Lasten

739.022

687.469

51.553

653.938

Overschot/Tekort

-44.987

-63.434

18.447

53.555

Baten
Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie
Aanvullende Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie
Totaal Baten
Lasten

Reis-en verblijfkosten
Huisvesting
Huisvesting
Automatisering

Toelichting op enkele afwijkingen
(Vergelijking realisatie staat van baten en lasten ten opzichte van begroting en de realisatie over het voorgaande jaar)

1. Baten
In 2017 is er, naast de reguliere bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de algemene
kosten, een additionele incidentele bijdrage ontvangen ter hoogte van € 70.000. Deze additionele
bijdrage is ter dekking van extra kosten in verband met de voorbereidingen en de implementatie van
de gewijzigde Wet toezicht en extra kosten voor de inhuur van juridische expertise.
2. Vergoeding leden en secretaris College
Op de vergoeding voor de leden en de secretaris van het College zijn sociale lasten ingehouden en
afgedragen aan de Belastingdienst. Dit is het gevolg van de conclusie van de Belastingdienst in 2013
dat de collegeleden een dienstbetrekking hebben met het CvTA.
De heer J.L.R.A. Huydecoper is geen collegelid meer van het CvTA per 1 juli 2017 vanwege het
bereiken van de maximale zittingsduur. De heer M.R. de Zwaan is per 1 juli 2017 benoemd door de
toenmalige Minister Justitie en Veiligheid als lid van het College.
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De inzet van de secretaris/directeur, de heer V.L. Eiff, wordt verdeeld tussen het College en de
Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA.
De verhouding met betrekking tot de inzet bedraagt 80% van de totale inzet ten behoeve van het
College en 20% van de totale inzet bedraagt de inzet voor de Stichting. Dientengevolge wordt, met
ingang van 1 augustus 2014, 80% van de kosten in verband met salariskosten van de
secretaris/directeur direct ten laste van de exploitatie van het College gebracht.
3. Personele kosten
De personele kosten bestaan uit de kosten voor de secretaris/directeur, de secretariële
ondersteuning, de medewerkers toezicht met aandachtsgebieden juridische zaken en financiën en de
ingehuurde expertise voor juridische aangelegenheden.
Vergelijking ten opzichte van 2016, ingeleend personeel (via de Stichting)
Per 1 maart 2017 is er extra structurele capaciteit aangetrokken door middel van het openstellen en
vervullen van de functie van medewerker toezicht met aandachtsgebied juridische zaken. Tevens is
de medewerker toezicht met aandachtsgebied financiën met in gang van 1 mei 2017 in dienst
getreden van de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA. Tot 1 mei 2017 werd deze functie extern
ingehuurd.
4. Automatisering
De kosten in 2017 betreffen het in stand houden van het netwerk en apparatuur en het beheer van
de website.
5. Accountant
De kosten in 2017 betreffen zowel de geschatte kosten van de controle van de jaarrekening 2017 van
het CvTA als van de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA. Tevens zijn hierin begrepen de extra
kosten voor advies met betrekking tot BTW-aangelegenheden, zijnde € 14.087.
6. Overige kosten
Onder de post Overige kosten wordt inkoop van onder andere telefonie en de huur van
kantoorapparatuur verantwoord. Tevens zijn onder deze post de kosten voor juridisch advies
(€ 25.000) en de kosten met betrekking tot het ontwikkelen en het opmaken van het jaar van het
jaarrapport van het CvTA verantwoord.
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Verhouding directe en indirecte kosten
Voor het jaar 2017, heeft net als voor de jaren 2015 en 2016, een inventarisatie van de directe en
indirecte kosten plaats gevonden. De directe kosten maken 77% uit van de totaal gemaakte kosten in
boekjaar 2017. De indirecte kosten maken 23% uit van de totaal gemaakte kosten in boekjaar 2017.
Dit is nagenoeg gelijk aan de verdeling over het jaar 2016 (71% directe kosten en 29% indirecte
kosten)
De indirecte kosten betreffen een deel van de personele kosten die niet direct betrekking hebben op
de hoofdtaak van het CvTA; toezichthouden. Verder vallen alle kosten voor administratie,
huisvesting, ICT en overige kantoorkosten onder “indirecte kosten”.
Overzicht directe en indirecte kosten

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie

Totaal
Realisatie
2017
EUR
€
694.035

Totaal Baten

€

Vergoeding leden en secretaris College
Ingeleend personeel
Vergoeding staf
Totaal personele kosten
Reis-en verblijfkosten
Huisvesting
Automatisering
Accountant
Overige kosten

Totaal
Realisatie
2017
EUR
€
234.921
€
243.568
€
134.298
€
612.787
€
9.011
€
45.159
€
1.035
€
14.087
€
56.943

Totale lasten
Overschot

€
€

Direct
Realisatie
2017
EUR
€
694.035

694.035 €

Indirect
Realisatie
2017
EUR
€

694.035 €

-

Direct
Realisatie
2017
EUR
€
234.921
€
199.647
€
101.465
€
536.034
€
€
€
€
€
33.083

Indirect
Realisatie
2017
EUR
€
€
43.921
€
32.833
€
76.753
€
9.011
€
45.159
€
1.035
€
14.087
€
23.860

739.022 €
569.117
-44.987 Direct
Realisatie
aandeel
77,0%

€
169.905
Indirect
Realisatie
aandeel
23,0%
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6 WNT: Model 3.70 Verantwoording 2017 – Ministerie van Justitie en Veiligheid
Inleiding
De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke
sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve –
dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te
boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet.
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het
jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2017 € 181.000.
Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt ondermeer dat de openbaarmakingsverplichtingen niet langer bij wet, maar in de nieuwe artikelen 5,
5a en 5b van Uitvoeringsregeling WNT zijn geregeld (Staatscourant 2017, nr. 23427). De openbaarmakingsverplichtingen zijn daarbij op enkele onderdelen vereenvoudigd. Model 3.70 voor de
WNT-verantwoording 2017 sluit aan bij de nieuwe verplichtingen en is daarom ten opzichte van de WNT-verantwoording 2016 op enkele onderdelen gewijzigd.
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Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen
2017 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA)
Naam instelling

Naam (gewezen)

Functie

topfunctionaris

Datum aanvang

Datum einde

Omvang dienst-

Op externe

Beloning plus

Voorzieningen

Totale

Individueeltoepa

Motivering

dienstverband

dienst- verband

verband in fte

inhuur-basis

onkostenvergoe

t.b.v. beloningen

bezoldiging in

sselijk

(indien over-

(indien van

(indien van

(nee; ≤ 12

dingen (belast)

betaalbaar op

2017

bezoldigingsmaxi

schrijding)

toepassing)

toepassing)

(+ tussen haakjes

kalender-mnd; >

omvang in 2016)

12 kalender-

(+ tussen haakjes

mnd)

bedrag in 2016)

termijn

mum
(+ tussen haakjes

(+ tussen haakjes

bedrag in 2016)

bedrag in 2016)

CvTA

J.W. Holtslag

Voorzitter

0,30

38.729

38.729

(0,30)

(37.149)

(37.149)

0,25

16.135

16.135

54.300

College

CvTA

J.L.R.A.

Lid College

30-06-2017

22.625

Huydecoper

CvTA

N.C.G. Loon -van

(0,25)

(30.954)

(30.954)

Lid College

1-1-2017

0,25

32.270

32.270

42.250

1-7-2017

0,25

16.135

16.135

22.625

1,0

117.455

18.668

136.123

181.000

(1,0)

(115.665)

(18.405)

(134.070)

(179.000)

Es
CvTA

M.R. de Zwaan

Lid College

CvTA

V.L. Eiff

Secretaris/direct
eur

Opmerkingen bij bovenstaand overzicht:
•

Op 19 april 2018 is er een vernieuwd bezoldigingsbesluit (“Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten”) door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld. De regeling daterend van 2003 is
nog op het jaar 2017 van toepassing.
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•
•
•
•

De omvang van de functies van de collegeleden is in 2015 geïnventariseerd en is vastgesteld op 0,3 fte voor de voorzittersrol en 0,25 fte voor de
overige leden.
Het WNT-maximum voor 2017 bedraagt € 181.000 voor een volledige fte. De bezoldiging van alle leden van het College overstijgt het individueel
herrekend WNT-maximum1 in 2017 niet. Zij voldoen hiermee aan de vereisten die worden gesteld door de WNT.
De heer Van der Veen was Collegelid tot en met 31 december 2016 en is opgevolgd door mevrouw Loonen-van Es per 1 januari 2017.
De heer Huydecoper was Collegelid tot en met 30 juni 2017 en is opgevolgd door de heer De Zwaan per 1 juli 2018.

7 Controleverklaring
De controleverklaring is gevoegd bij de jaarrekening van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2017.

1

Het WNT-maximum bedraag voor 2017 € 181.000.
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Bijlage: WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector, opgaaf volgens grondslagen Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Naam
instelling

Naam (gewezen)
topfunctionaris

College van
Toezicht
Auteurs-rechten

Dhr. dr. V.L. Eiff

College van
Toezicht
Auteurs-rechten

Dhr. drs.
J.W.Holtslag

College van
Toezicht
Auteurs-rechten

Dhr. H.B.

College van
Toezicht

Dhr. mr. J.L.R.A.
Huydecoper *

Functie

Datum aanvang
dienstverband
(indien van
toepassing)

Datum einde
dienst- verband
(indien van
toepassing)

Directeur

Omvang dienstverband in fte
(+ tussen haakjes
omvang in 2016)

1

Op externe
inhuur-basis
(nee; ≤ 12
kalender-mnd; >
12 kalendermnd)

Beloning plus
onkostenvergoe
dingen (belast)

Nee

136.123

0

136.123

(134.070)

(0)

(134.070)

48.016

0

48.016

(37.150)

(0)

(37.150)

7.739

n.v.t.

7.739

(23.216)

(0)

(23.216)

23.874

0

23.874

(1)
Voorzitter

0,3

Nee

(0,33)
Collegelid

01-01-2017

van der Veen RA
*

n.v.t.

Nee

(0,21)

Collegelid

01-07-2017

0,25

Nee

(+ tussen haakjes
bedrag in 2016)

Voorzieningen
t.b.v. beloningen
betaalbaar op
termijn
(+ tussen haakjes
bedrag in 2016)

Totale
bezoldiging in
2017

Individueel
toepasselijk
bezoldigingsmaxi
mum

Motivering (indien
overschrijding)

(+ tussen haakjes
bedrag in 2016)

181.000

54.300

n.v.t.

Overschrijding als
gevolg van uitbetaling
kwartaalbetaling Q4
2016 in Q1 2017. Deze
betaling is toe te
rekenen aan 2016. De
WNT-norm 2016
wordt hiermee niet
overschreden.

22.439

Overschrijding als
gevolg van uitbetaling
kwartaalbetaling Q4
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Auteurs-rechten

(0,21)

(23.216)

(0)

(23.216)

2016 in Q1 2017. Deze
betaling is toe te
rekenen aan 2016. De
WNT-norm 2016
wordt hiermee niet
overschreden.

College van
Toezicht
Auteurs-rechten

Mw. N.C.G.
Loonen - van Es

Collegelid

01-01-2017

0,25

Nee

32.271

0

32.271

45.250

College van
Toezicht
Auteurs-rechten

Dhr. M.R. de
Zwaan

Collegelid

01-07-2017

0,25

Nee

16.135

0

16.135

22.811

*)Tussen haakjes zijn de verantwoorde gegevens met betrekking tot het jaar 2016 aangegeven.

Opmerkingen bij bovenstaand overzicht:
•

•
•
•
•
•

2

Op 19 april 2018 is er een vernieuwd bezoldigingsbesluit (“Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten”) door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld. De regeling daterend van 2003 is
nog op voor het jaar 2017 van toepassing.
De omvang van de functies van de collegeleden is in 2015 geïnventariseerd en is vastgesteld op 0,3 fte voor de voorzittersrol en 0,25 fte voor de
overige leden.
Het WNT-maximum voor 2017 bedraagt € 181.000 voor een volledige fte. De bezoldiging van alle leden van het College overstijgt het individueel
herrekend WNT-maximum2 in 2017 niet. Zij voldoen hiermee aan de vereisten die worden gesteld door de WNT.
De heer Van der Veen was Collegelid tot en met 31 december 2016 en is opgevolgd door mevrouw Loonen-van Es per 1 januari 2017.
De heer Huydecoper was Collegelid tot en met 30 juni 2017 en is opgevolgd door de heer De Zwaan per 1 juli 2018.
De bezoldiging met betrekking tot kwartaal vier van 2016 is aan de heren Holtslag en Huydecoper in januari 2017 betaald. Dit heeft tot gevolg dat de
beloning in het jaar 2017 voor de heer Holtslag naast beloning voor de vier kwartalen m.b.t. 2017 tevens de betaling van de beloning van het laatste

Het WNT-maximum bedraag voor 2017 € 181.000.
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kwartaal 2016 omvat. De beloning voor de heer Huydecoper omvat naast de beloning voor de twee kwartalen m.b.t. 2017 tevens de betaling van de
beloning betreffende het laatste kwartaal 2017.
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