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  1. Jaarrapport Toezicht 2018 
 

Op 31 oktober jl. publiceerde het CvTA het 

Jaarrapport Toezicht 2018. In dit jaarrapport zijn 

de resultaten opgenomen van het toezicht van 

het CvTA in 2018 en die van het toezicht op de 

verantwoording over het jaar 2018 van de 20 

onder toezicht staande Collectieve Beheers-

organisaties (CBO’s) en 3 Onafhankelijke 

beheersorganisaties (OBO’s). Het jaar 2018 was 

het tweede jaar waarin de CBO’s hun organisatie 

en werkwijze hebben moeten aanpassen aan de 

wettelijke eisen van de Wet toezicht van 26 

november 2016.   

 

Het merendeel van de organisaties onder 

toezicht zagen zich genoodzaakt om niet alleen 

het jaar 2017, maar ook het jaar 2018 te 

gebruiken om de inrichting van de organisatie en 

van de werkprocessen en de inbreng van 

rechthebbenden in het bestuur en in het te 

voeren beleid in formele zin aan te passen. 

Hieraan lagen in veel gevallen keuzes ten 

grondslag met betrekking tot het gewenste 

besturingsmodel en de representatie van de 

rechthebbenden in de besturing van de 

organisatie. De consultatie van de achterban 

vroeg veel tijd en aandacht van de organisaties.  

 

Het CvTA constateert dat, mede door de in 2018 

verrichte inspanningen, alle CBO’s eind 2018 in 

formele zin voldoen aan de wettelijke vereisten 

ten aanzien van onder meer de governance (in 

het bijzonder het beschikken over een intern 

toezichthoudende functie), de lidmaatschaps-

voorwaarden van rechthebbenden en de wijze en 

het tempo waarop gelden aan rechthebbenden 

moeten worden verdeeld. Vanaf eind 2018, en 

voor sommige ‘snelle aanpassers’ eerder, ziet het 

CvTA erop toe dat de organisaties onder toezicht 

ook daadwerkelijk uitvoering geven aan hun 

taken in overeenstemming met deze gewijzigde 

opzet.  

 

Naast de resultaten van het toezicht op de 

vereisten ten aanzien van de bestuurlijke 

inrichting, het ‘inspraak-beleid’ voor 

rechthebbenden en het beleid voor verdeling van 

gelden, zijn in het jaarrapport nog een aantal 

resultaten opgenomen. Het gaat dan om 

resultaten van het toezicht op de naleving door 

de CBO’s van (de verplichte) transparantie-

vereisten, de (financiële) verantwoording over 

2018 door middel van een Transparantieverslag, 

de jaarlijkse informatievoorziening aan de 

individuele rechthebbenden, de kostennormen en 

de Wet Normering Topinkomens.  

 

U kunt het Jaarrapport Toezicht 2018 hier inzien: 

https://www.cvta.nl/jaarrapport-toezicht-2018/.             
 

  2. Voorstel tot wijziging Wet 
toezicht naar Tweede Kamer 

 

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 

oktober jl. een voorstel tot wijziging van de Wet 

toezicht ter behandeling in de Tweede Kamer 

aangeboden. Met het wetsvoorstel bood de 

minister tevens een reactie op het advies van de 

Raad van State op het wetsvoorstel aan.  

 

U kunt de stukken hier inzien:  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsv

oorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=we

tsvoorstel%3A35317.  

Het wetsvoorstel verbetert de mogelijkheden om 

efficiënt en effectief toezicht te houden. Dit betreft 

onder andere het bekorten van een omslachtig 

sanctietraject inclusief het direct kunnen 

opleggen van een boete, de introductie van een  

toezichtbesluit, het instrumentarium voor  

https://www.cvta.nl/jaarrapport-toezicht-2018/
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verscherpt toezicht en de toetsing van 

bestuurders van de grotere CBO’s en OBO’s 

(jaaromzet > € 50 miljoen) op betrouwbaarheid 

en geschiktheid. Tevens bevat het wetsvoorstel 

een wijziging van de bekostiging van het CvTA. 

De sector van het collectief beheer zal voor 50% 

bijdragen in de kosten van het extern toezicht.  

 

Helaas voorziet het wetsvoorstel niet in alle door 

het College nagestreefde verbeteringen. Zo wordt 

in het wetsvoorstel de nu nog verplichte 

goedkeuring door het CvTA van voorgenomen 

besluiten van CBO’s tot vaststelling of wijziging 

van modelovereenkomsten met gebruikers, zoals 

overeenkomsten met brancheorganisaties, 

vervangen door een meldingsplicht. Ook bevat 

het wetsvoorstel geen passende geheim-

houdingsregeling voor informatie die het CvTA in 

het kader van zijn toezichttaak ontvangt van de 

organisaties onder toezicht. Hierdoor is het 

CvTA, bij eventuele verzoeken om informatie van 

partijen, genoodzaakt elk verzoek afzonderlijk en 

bewerkelijk te beoordelen op de gronden van de 

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).  

 

Met een meer passende geheimhoudings-

regeling, zoals bijvoorbeeld die van de ACM, zou 

het CvTA de mogelijkheid hebben om verzoeken 

in het kader van de WOB gericht op het 

verkrijgen van (concurrentiegevoelige) informatie 

van CBO’s en OBO’s relatief eenvoudig te 

kunnen afdoen.   

 

3. Besluit op bezwaren van Sena 
en NPO tegen het 
aanwijzingsbesluit Sena van 20 
december 2018 

 
Op 24 oktober jl. besloot het CvTA de bezwaren 
van Sena en Stichting Nederlandse Publieke 
Omroep (NPO) tegen het aanwijzingsbesluit van 
het CvTA van 20 december 2018 - gericht op 

openbaarmaking van standaardlicentie-
overeenkomsten, inclusief toepasselijke tarieven 
en kortingen, die Sena met gebruikers heeft 
afgesloten - gedeeltelijk gegrond te verklaren en 
het bestreden besluit in stand te laten met 
verbetering van de motivering. Aan dit besluit op 
de bezwaren is een langdurig traject 
voorafgegaan, waarbij Sena en NPO hun 
bezwaren hebben ondersteund met opinies van 
deskundigen en het CvTA een hoorzitting 
organiseerde met partijen op 28 mei jl.  
 
Sena is gehouden binnen 6 weken na het besluit 
op de bezwaren aan de aanwijzing te voldoen, 
tenzij beroep wordt ingesteld tegen het besluit op 
de bezwaren. Bij een eventueel beroep wordt de 
termijn voor Sena om te voldoen aan de 
aanwijzing opgeschort tot 6 weken na de 
uitspraak in beroep.                      

 

U kunt het besluit op de bezwaren hier inzien: 

https://www.cvta.nl/besluit-op-bezwaren-van-

sena-en-npo-tegen-het-aanwijzingsbesluit-van-

sena/ 
   

4. Besluit op bezwaar van NPO 
tegen het WOB-besluit van 30 
april 2019 

 
Op 24 oktober jl. besloot het CvTA het bezwaar 

van Stichting Nederlandse Publieke Omroep 

(NPO) tegen het WOB-besluit van het College 

van 30 april 2019 gegrond te verklaren, waarbij 

het bestreden besluit in stand is gelaten met 

verbetering van de motivering. NPO verzocht 

eerder om openbaarmaking van diverse 

documenten die betrekking hebben op de 

bezwaarprocedure van NPO tegen het 

aanwijzingsbesluit van Sena (zie punt 3). 

U kunt het besluit op het bezwaar hier inzien: 

https://www.cvta.nl/besluit-op-bezwaar-van-npo-

tegen-wob-besluit-van-30-april-2019/. 
  

https://www.cvta.nl/besluit-op-bezwaren-van-sena-en-npo-tegen-het-aanwijzingsbesluit-van-sena/
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https://www.cvta.nl/besluit-op-bezwaren-van-sena-en-npo-tegen-het-aanwijzingsbesluit-van-sena/
https://www.cvta.nl/besluit-op-bezwaar-van-npo-tegen-wob-besluit-van-30-april-2019/
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5. Goedkeuring bestuurs,-, 
directie- en repartitiereglement 
UvO 
 

Op 16 juli jl. besloot het College goedkeuring te 

verlenen aan het bestuurs-, directie en 

repartitiereglement van de CBO Stichting 

Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties 

(UvO). Deze nieuwe CBO is ontstaan uit een 

afsplitsing van de sectie PRO Readerregeling 

Nederland van de CBO PRO (Publicatie- en 

Reproductierechten Organisatie).  

 

Het College besloot aan het begin van 2019 de 

statuten tot oprichting van Stichting UvO goed te 

keuren. 

U kunt hier het besluit van 16 juli jl. hier inzien:  

https://www.cvta.nl/wp-

content/uploads/2019/07/2019183-UvO-besluit-

op-verzoek-tot-instemming-met-bestuurs-directie-

en-repartitiereglement.pdf. 

 

6. Reactie CvTA op implementatie 
wetsvoorstel Richtlijn 
auteursrecht in de digitale 
eengemaakte markt 

 

Op 23 september jl. reageerde het College 

schriftelijk op het wetsvoorstel tot implementatie 

van de Europese Richtlijn auteursrecht in de 

digitale eengemaakte markt. Deze omzetting 

beoogt een wijziging van de Auteurswet, de Wet 

op de naburige rechten en de Databankenwet.  

De reactie van het College richt zich in het 

bijzonder op (het toezicht op) het verlenen door 

CBO’s van gebruikslicenties met verruimde 

werking (“extended collective licensing”) aan 

culturele erfgoedinstellingen en zogeheten 

algemene gebruikslicenties met een verruimde 

werking.  

 

U kunt de reactie van het College hier inzien: 

https://www.cvta.nl/reactie-cvta-op-

implementatiewetsvoorstel-richtlijn-auteursrecht-

in-de-digitale-eengemaakte-markt/. 

 

7. Voortgang toezichttraject bij 
Buma Stemra 

 
Op 3 oktober jl. voerde het College het vierde 

voortgangsgesprek met het bestuur en de Raad 

van Toezicht van Buma Stemra inzake het door 

Buma Stemra ingezette verbeteringstraject naar 

aanleiding van de uitkomsten van de door het 

CvTA ingestelde onderzoekscommissie 

Smits/Winter.  

 

Terugkerend in deze gesprekken zijn in de eerste 

plaats de voortgang ten aanzien van 

instrumentele maatregelen, zoals het op orde 

brengen van de financiële en juridische functie en 

in het bijzonder aanpassingen en verbeteringen 

in de IT-omgeving. Daarnaast komen in de 

gesprekken ook meer strategische thema’s aan 

de orde, zoals het door Buma Stemra in 

ontwikkeling zijnde beleid ten aanzien van het 

sneller uitkeren van gelden, het beheer en de 

omvang van de beleggingsportefeuille en het 

beleid met betrekking tot sociaal culturele doelen.  

 

Het College waardeert de wijze waarop het 

bestuur en de Raad van toezicht concrete 

voortgang realiseert ten aanzien van de 

vastgestelde verbeteringsplannen en de wijze 

waarop zij de interne organen (OR en Raad van 

Rechthebbenden), medewerkers en zo nodig 

externe stakeholders hierbij betrekt.   
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Op de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober jl. is 

de heer Bernhard Kobes unaniem als 

bestuursvoorzitter/CEO van Buma Stemra benoemd voor 

een periode van vier jaar. Tegelijkertijd is de heer Cees 

Van Steijn afgetreden als CEO a.i. Het College bedankt de 

heer Van Steijn voor zijn inzet, zijn constructieve opstelling 

en de transparante wijze waarop hij het CvTA in het 

afgelopen jaar heeft geïnformeerd. Het CvTA heeft er alle 

vertrouwen in dat de heer Kobes in het verdere verloop 

van dit toezichttraject, maar ook in onze contacten over 

andere zaken bij Buma Stemra, deze lijn zonder meer zal 

voortzetten en wenst hem veel succes als 

bestuursvoorzitter/CEO van Buma Stemra.  
 


