2e kwartaal 2019

1. Beslissing op een bezwaar van
AMP tegen besluit tot
handhaving
Op 9 mei 2019 besloot het CvTA op het bezwaar
van All Music Publishing B.V. (AMP) tegen het
besluit van het CvTA (d.d. 20 december 2018)
om niet handhavend op te treden tegen Sena.
AMP diende in juli 2018 bij het CvTA een
handhavingsverzoek in, omdat het van mening
was dat Sena in strijd met de regels van het
repartitiereglement had gehandeld door het
toepassen van de zogeheten ‘prime time en non
prime time tarieven’ bij de verdeling van gelden
vanaf incassojaar 2007 op basis van een intern
besluit. Het CvTA zag in de handelwijze van
Sena geen reden tot handhaving, omdat in het
huidige en vorige repartitiereglement een
voorziening is opgenomen waardoor (thans) het
bestuur en (voorheen) de directie bevoegd is
maatregelen te treffen uit oogpunt van een
rechtvaardige verdeling of doelmatige
bedrijfsvoering.
AMP diende tegen dit besluit van het CvTA een
bezwaar in en voerde diverse bezwaargronden
aan. Tijdens een door het CvTA georganiseerde
hoorzitting (d.d. 27 maart 2019) kregen de
bezwaarmaker en Sena de gelegenheid hun
standpunten toe te lichten. Het CvTA besloot de
bezwaren als ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten. Wel merkte
het CvTA in dit besluit op dat de vastlegging vanen de communicatie naar de rechthebbenden
over het toenmalige besluit van de directie van
Sena om de prime time en non prime time
tarieven op de verdeling van gelden toe te
passen “niet de schoonheidsprijs verdient”. Naar
aanleiding hiervan heeft het CvTA in 2018 en
2019 Sena geadviseerd de transparantie over de
toepassing van deze systematiek voor verdeling
van gelden te verbeteren.

U kunt de beslissing op het bezwaar van AMP op
de website van het CvTA inzien:
https://www.cvta.nl/nieuws/beslissing-opbezwaar-amp/.

2.Voorstel tot wijziging van de
Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteursen naburige rechten voor
advies naar de Raad van State
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op
16 mei 2019 het conceptwetsvoorstel tot
aanpassing van de Wet toezicht voor advies naar
de Raad van State verzonden. Het ministerie
publiceerde dit wetsvoorstel op 12 april 2018 in
het kader van een zogeheten internetconsultatie.
Hierop is door verschillende partijen (10)
gereageerd. Ook het CvTA heeft hierop een
reactie gegeven (d.d. 13 juni 2018).
U kunt het conceptwetsvoorstel tot aanpassing
van de Wet toezicht en de reacties hierop hier
inzien:
https://www.internetconsultatie.nl/wettoezicht
De reactie van het CvTA op het wetsvoorstel kunt
u hier inzien: https://www.cvta.nl/nieuws/reactiecvta-op-wijziging-van-de-wet-toezicht/
Gelet op een aantal ingrijpende voorgestelde
wijzigingen in het toezicht, zoals het verplaatsen
van een aantal voorgenomen besluiten van
CBO’s van de goedkeurings- naar de
meldingsplicht en de financiering van het externe
toezicht door de onder toezicht staande
instellingen zelf, kijkt het CvTA met belangstelling
uit naar het advies van de Raad van State en de
behandeling in het parlement.
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3. Ontwikkeling van toezichtbeleid
op gedrag en cultuur bij CBO’s
en OBO’s
Het ontwikkelen van toezichtbeleid op gedrag en
cultuur bij de onder toezicht staande instellingen
is één van de speerpunten zoals opgenomen in
het Activiteitenprogramma 2018 van het CvTA. In
juni 2019 heeft het CvTA onder meer
verkennende gesprekken gevoerd met
deskundigen van het Expertisecentrum
Governance, Gedrag en Cultuur van DNB. Met
deze gesprekken wil het CvTA onderzoeken in
hoeverre van de kennis en ervaringen van DNB,
die dergelijk toezicht sinds 2011 uitvoert, kan
worden geleerd en hoe deze inzichten verwerkt
kunnen worden in het nog vast te stellen
toezichtbeleid van het CvTA ter zake. Voordat het
CvTA het toezicht op gedrags- en
cultuuraspecten bij de CBO’s op meer structurele
wijze in beleid zal verankeren, zullen de onder
toezicht staande instellingen hierover
voorafgaand worden geïnformeerd en zullen zij in
de gelegenheid worden gesteld hun reactie
hierop te geven.

4. Voortgang traject aanwijzing
Sena
Op 20 december 2018 besloot het CvTA, mede
op basis van een opinie van een deskundige, tot
aanwijzing van Sena om alle door Sena
gehanteerde standaardlicentieovereenkomsten,
inclusief normaal toepasselijke tarieven en
kortingen, openbaar te maken. Op 15 februari
heeft het CvTA besloten tot verlenging van de
termijn waarbinnen Sena aan de aanwijzing
uitvoering dient te geven. Tegen het
aanwijzingsbesluit zijn Sena en NPO in bezwaar
gegaan, ondersteund door opinies van
deskundigen. Daarnaast heeft NPO een Wob-

verzoek ingediend om inzage te krijgen in
stukken die het CvTA ter voorbereiding op het
besluit van 20 december in zijn bezit heeft. Op dit
Wob-verzoek heeft het CvTA op 30 april jl.
beslist. Tegen dit Wob-besluit is de NPO op 12
juni jl. in bezwaar gegaan.
Op 28 mei jl. organiseerde het CvTA een
hoorzitting in het kader van de
bezwaarprocedure. Gelet op de complexiteit van
de zaak en de vakantieperiode beoogt het CvTA
uiterlijk 30 augustus op het bezwaar te beslissen.
U kunt het besluit tot aanwijzing van Sena van 20
december 2018 hier inzien:
https://www.cvta.nl/site/Sena, Besluit-totaanwijzing-Sena-20-12-2018
Het besluit tot verlenging van de
uitvoeringstermijn van 15 februari kunt u hier
inzien: https://www.cvta.nl/site/Besluit-verlengingbegunstigingstermijn-Sena-aanwijzingsbesluit-1502-2019
U kunt het besluit op het Wob-verzoek van NPO
van 30 april hier inzien:
https://www.cvta.nl/site/Nauta-Dutilh, Besluitinzake-Wob-verzoek-NPO-d.d.-29-01-2019-3004-2019

5. Bijeenkomst Expertgroep CRM
van de Europese Commissie op
28 mei 2019
Op 28 mei vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats
van de Expertgroep CRM (Collective Rights
Management Organisations) van de Europese
Commissie in Brussel. Deze bijeenkomsten
hebben als doel om ervaringen uit te wisselen
tussen de Europese lidstaten met betrekking tot
de uitvoering van de (implementatie)wetgeving
naar aanleiding van de Europese Richtlijn
Collectief Beheer. Naast vertegenwoordigers van
de toezichthouders op de CBO’s en OBO’s in de
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lidstaten nemen vertegenwoordigers van
departementen betrokken bij de wetgeving ter
zake (Onderwijs, Cultuur, Economische Zaken,
Justitie) van de lidstaten aan deze bijeenkomsten
deel. Ook het CvTA was op deze bijeenkomst
vertegenwoordigd.
Mede naar aanleiding van het op deze
bijeenkomst besprokene wil het College nader
kennismaken met een aantal collega
toezichthouders in de lidstaten en de
deskundigen van de EU Commissie zelf. Het
College streeft ernaar om aan het einde van 2019
een bezoek te brengen aan de Belgische externe
toezichthouder op de CBO’s en OBO’s
(Controledienst van de vennootschappen voor
het beheer van auteursrechten en naburige
rechten) en vertegenwoordigers van de EU
Commissie.

6. Voortgang toezichttraject bij
Buma Stemra
Ook in het tweede kwartaal 2019 voerde het
College tweemaandelijkse voortgangsgesprekken
met het bestuur en de Raad van Toezicht van
Buma Stemra. Deze gesprekken worden gevoerd
naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoeksrapport van de door het CvTA
ingestelde Commissie Smits/Winter - Nader
Onderzoek Buma Stemra (september 2018) – en
de mede hierop gebaseerde agenda met
verbeteringsmaatregelen van beide organen.
Buma Stemra heeft na het opleveren van het
onderzoeksrapport een groot aantal maatregelen
in gang gezet, waarvan een aantal nu al met
succes zijn afgerond. Zo is de financiële functie
op orde gebracht en wordt er hard gewerkt om de
juridische functie op de vereiste sterkte te krijgen.
Er zijn strategiesessies gehouden met de Raad
van Rechthebbenden, het personeel en relevante
stakeholders. Inmiddels is het traject tot werving

van een nieuwe bestuursvoorzitter gestart. Ook
vindt (her)bezinning plaats op de gewenste
kwaliteit van de financiële, juridische en ICTfunctie en worden er visies ontwikkeld ten
aanzien van het sneller uitkeren van gelden, de
beleggingsportefeuille en Sociaal Culturele
Doelen. Het College heeft met instemming
kennisgenomen van deze ontwikkelingen en is
tevreden met de concrete voortgang die is
geboekt in de vastgestelde verbeteringsplannen.
Ook is er waardering voor de wijze waarop het
bestuur nadrukkelijk partijen binnen Buma
Stemra, zoals de Raad van Rechthebbenden en
de OR, maar ook partijen buiten de organisatie bij
deze ontwikkelingen betrekt.

7. Versterking staf CvTA: Senior
bedrijfsjurist tevens
plaatsvervangend directeur/
secretaris
Op 16 september a.s. zal de staf van het CvTA
worden versterkt met mevrouw mr. A. (Alexandra)
G.J. van Ouwerkerk in haar functie als senior
bedrijfsjurist en tevens plaatsvervangend
directeur/secretaris. Zij draagt binnen de staf
eindverantwoordelijkheid voor alle juridische
werkzaamheden van het CvTA, ondersteunt en
adviseert het College en werkt nauw samen met
de directeur. Zij is verantwoordelijk voor het
(be)geleiden van de andere juristen, bewaakt en
verbetert de juridische werkprocessen en
onderhoudt contacten met onder andere externe
advocaten.
Alexandra van Ouwerkerk was hiervoor onder
meer werkzaam als gerechtsauditeur bij het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het
hoogste gerechtelijke orgaan op het gebied van
economisch bestuursrecht. Ook was zij
werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de
Rechtbank Den Haag, waarbij zij betrokken was
bij bestuursrechtelijke aangelegenheden, zoals
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de Wet Openbaarheid Bestuur, bestuurlijke
boetes, handhaving, subsidies, vergunningen,
aansprakelijkheidstellingen en ambtenarenrecht.
In het kader van haar inwerkperiode zal
Alexandra een kennismakingstraject volgen met
onder meer de relevante stakeholders in de
sector van het collectief beheer en
brancheorganisatie Voice, met
vertegenwoordigende organisaties van
rechthebbenden en betalingsplichtigen en de bij
het collectief beheer betrokken departementen en
andere externe toezichthouders.
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