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  1. Corona maatregelen en het 
toezicht 
 
Het College van Toezicht collectieve 
beheersorganisaties Auteurs- en naburige 
rechten (CvTA) is zich er van bewust dat de 
gevolgen van het Covid-19 virus een zeer grote 
impact heeft op iedereen die werkzaam is in de 
culturele sector. Ook de betalingsplichtigen, het 
bedrijfsleven, in het bijzonder in de horeca en de 
evenementen branche, gaan hier zwaar onder 
gebukt. Met als gevolg dat de collectieve 
beheersorganisaties (CBO’s) te maken hebben 
met minder inkomsten.  
 
Het CvTA waardeert het zeer dat de collectieve 
beheersorganisaties en de diverse 
belangenorganisaties in de culturele sector zeer 
actief en betrokken zoeken naar mogelijkheden 
om daarin iets te kunnen betekenen voor hun 
achterban. We stellen het op prijs daarover actief 
te worden geïnformeerd.  
 
Zoals ook in het eerdere Extra Nieuwsbericht van 
26 maart 2020 is gemeld, zal ook het CvTA in 
haar toezicht in 2020 en 2021 rekening houden 
met de gevolgen van de corona crisis. Het CvTA 
zal op basis van het “pas toe of leg uit principe” 
coulance betrachten bij de beoordeling en 
handhaving van de 15% kosten norm.   
 
Tot slot: ook de organisatie van het CvTA heeft 
uiteraard haar werkwijze aangepast aan de 
Corona vereisten. De medewerkers van het 
CvTA werken vooral vanuit huis. Afspraken en 
hoorzittingen organiseren we digitaal, inclusief 
het seminar dat wij op donderdag 12 november 
a.s. organiseren naar aanleiding van de evaluatie 
van de governance. 
           

  2. Het CvTA is verhuisd 
 

Het CvTA is op 17 september jl. verhuisd van de 
Herengracht 566 naar de Krom Boomssloot 22-II, 
1011 GW  Amsterdam. Het postbusnummer 
15072 is per dezelfde datum komen te vervallen. 
Bovengenoemd nieuw adres is tevens het 

postadres. Ons telefoonnummer en overige 
gegevens blijven ongewijzigd. 

 
Hoewel de straatnaam misschien anders doet 
vermoeden, zijn we als CvTA met het nieuwe 
onderkomen bepaald niet van “de gracht in de 
sloot beland”. De kantoorruimte is gevestigd in 
een mooi monumentaal gebouw uit 1714. De 
Krom Boomssloot, is een gracht in de 
Nieuwmarktbuurt in het centrum van Amsterdam. 
Op Wikipedia wordt er het volgende over 
geschreven: “Het is een dwarsvaart van de 
Rechtboomssloot en werd daarom vroeger 
Dwarsboomssloot genoemd. Zoals de namen al 
aanduiden is de Rechtboomssloot kaarsrecht, 
terwijl er een bocht zit in de Kromboomssloot. De 
gracht werd in 2007 verkozen tot een van de 
mooiste straten van Amsterdam.” 
 
Vanwege de corona maatregelen kunnen we nu 
geen bezoekers ontvangen. Zodra de 
maatregelen het weer toestaan bent u uiteraard 
weer van harte welkom om ons op ons kantoor te 
bezoeken. 
 

  
 

3. Verscherpt toezicht en de 
verplichting tot uitvoeren 
onderzoek of opstellen 
verbeterplan 
 
In de, nog in behandeling zijnde, wijziging van de 
‘Wet Toezicht’ wordt het instrument van 
‘verscherpt toezicht’ vastgelegd. Een collectieve 



 

2/3 

  

3e kwartaal 2020 
  

beheersorganisatie of onafhankelijke 
beheersorganisatie is op verzoek van het College 
van Toezicht gehouden om onderzoek te laten 
uitvoeren naar de uitoefening van haar taken of 
om een verbeterplan in te dienen. Binnen zes 
weken na ontvangst van het verzoek van het 
College van Toezicht dient de 
onderzoeksopdracht of het verbeterplan, voorzien 
van de goedkeuring van het orgaan dat de 
interne toezichtfunctie uitoefent, te worden 
ingediend ter instemming van het College van 
Toezicht. 
 
Daarmee wordt een reeds ontstane 
toezichtspraktijk van het CvTA in de wet 
vastgelegd. In 2019 heeft het CvTA, naar 
aanleiding van het in opdracht van het CvTA 
verrichtte onderzoek door de Commissie 
Smits/Winter, waarvan de bevindingen zijn 
neergelegd in het onderzoeksrapport Nader 
Onderzoek Buma Stemra (september 2018), een 
traject van geïntensiveerd toezicht ingesteld. In 
2019 en 2020 heeft Buma Stemra een groot 
aantal maatregelen in gang gezet en met succes 
afgerond. Naar verwachting kan het 
geïntensiveerd toezicht in 2020 afgebouwd en 
begin 2021 beëindigd worden. 
 
Op grond van de regulier ter beschikking 
gestelde informatie lopen er nog trajecten van 
geïntensiveerd toezicht bij NORMA en FEMU. 
Met beide organisaties is het CvTA in goed en 
constructief overleg over een plan van aanpak 
om door het CvTA geadresseerde punten van 
zorg weg te nemen.  

 
4. Uitkering van thuiskopie en 

reprorecht gelden 
 
In het derde kwartaal zijn belangrijk stappen 
gezet ter afwikkeling van de definitieve uitkering 
van thuiskopiegelden. Deze vergoedingen waren 
gereserveerd naar aanleiding van het Reprobel 
arrest (HvJ EU 12 november 2015). Het CvTA 
heeft zich met onder meer de stichting Thuiskopie  
en stichting Stemra uiteengezet over de 
mogelijke, voortvarende en rechtmatige 

definitieve uitkering van deze gelden. Met 
inachtneming van de door het CvTA 
geformuleerde uitgangspunten en besluiten zijn 
deze stichtingen intussen overgegaan tot 
uitkering.  
 
Stichting Reprorecht heeft op basis van een naar 
aanleiding van het Reprobel arrest aangepast 
Reglement Uitkeringen de gelden, tot 2019, 
steeds uitgekeerd. Tegen de besluiten van het 
College met betrekking tot de in 2019 ter 
goedkeuring voorgelegde wijziging van de 
verdeelsleutel in het Reglement Uitkeringen heeft 
Reprorecht bezwaar gemaakt. Op 5 november 
heeft er een (online) hoorzitting plaatsgevonden, 
waarin Stichting Reprorecht haar bezwaren heeft 
kunnen toelichten. Het College streeft ernaar om 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 weken na de 
hoorzitting, een besluit te nemen op de 
bezwaarschriften. 
 

5. Wijziging van de Wet Toezicht 
 
Op 9 november heeft in een wetgevingsoverleg 
de behandeling plaatsgevonden van de Wet 
toezicht en geschillenbeslechting collectieve 
beheersorganisaties auteurs- en naburige 
rechten. 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 toezeggingsbesluit, het 
instrumentarium voor 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. Volgende week wordt de wet in 
stemming gebracht. 
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Daarnaast heeft het CvTA een reactie gegeven 
op een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur 
die betrekking heeft op de verdere invulling van 
de bestuurderstoets. 
 

6. Governance seminar 
 

Met ingang van dit jaar organiseert het CvTA 
jaarlijks een bijeenkomst met en voor de onder 
toezicht staande organisaties en stakeholders. 
Gelet op de Covid ontwikkelingen heeft dit 
vertraging opgelopen en heeft het College de 
geplande bijeenkomst in de Beurs van Berlage 
uiteindelijk moeten annuleren en besluiten de 
bijeenkomst dit jaar volledig online te houden. 
Datum en tijdstip: donderdag 12 november a.s.  
van 15.00 -17.00 uur. 
 
Het thema van deze bijeenkomst is ’Vertrouwen 
in toezicht’. We gaan daarbij met name in op de 
rol van governance en gedrag als het gaat om 
vertrouwen in intern- en het extern toezicht. 
Aanleiding voor dit thema is de aanpassing die 
cbo’s de afgelopen jaren hebben doorgevoerd in 
de governance vanwege de wijziging van de Wet 
toezicht in november 2016. 
 
Prof. dr. ir. Gerda van Dijk, Hoogleraar Publiek 
Leiderschap en directeur van het Zijlstra Center 
for Public Control, Governance and Leadership 
(VU Amsterdam) zal ons deze middag 
meenemen in dilemma’s, vraagstukken, good en 
bad practices en de rol van gedrag als het gaat 
om vertrouwen in toezicht.  
Deze bijeenkomst is tevens het startpunt van de 
door het CvTA aangekondigde evaluatie van de 
governance. Tijdens de bijeenkomst wordt de 
aanpak door het CvTA verder toegelicht. 
 
Het CvTA heeft in de uitnodigingen benadrukt dat 
deelname aan deze bijeenkomst vanuit alle 
geledingen CBO’s zeer welkom is. Iedereen die 
binnen CBO’s betrokken is bij governance is voor 
deze online bijeenkomst uitgenodigd, in het 
bijzonder leden van de dagelijkse leiding, het 
bestuur, de Raad van Toezicht, de Raad van 
Rechthebbenden of Vergadering van 

Aangeslotenen, de Ondernemingsraad en andere 
actief betrokkenen bij de governance.   
 
Hoewel de aanmeldingstermijn formeel gesloten 
is kunt u zich, op de valreep, nog tot uiterlijk 11 
november a.s. tot 11.00 uur aanmelden via e-mail 
bij Alma Grooff van het CvTA: a.grooff@cvta.nl. 
Aangemelde deelnemers ontvangen de middag 
voor het seminar een beveiligde link om in te 
loggen.  

mailto:a.grooff@cvta.nl

