
De governance verplichtingen

Mr. Alexandra van Ouwerkerk – secretaris College



26 november 2016
 Wet in werking getreden
 Europese richtlijn in Wet opgenomen

Richtlijn, normen t.a.v.:
Bestuur, financieel beheer, transparantie en verslaglegging

Lidstaten wordt niet belet om strengere normen te handhaven of op te 
leggen. NL: grondslag voor nadere voorschriften in artikel 2 bij AMvB
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Wet toezicht 2016



Algemeen
Verschillen in wetgeving voor functioneren van cbo’s:
 Slecht financieel beheer van geïnde inkomsten
 Uitoefening rechten door rechthebbenden (toegang)
 Ongelijkmatige opvolging eerdere aanbevelingen Europese Commissie

• billijke verdeling, gelijke behandeling verschillende categorieën 
belanghebbenden en vertegenwoordiging van belanghebbenden in 
besluitvormende organen
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Achtergronden



Bepalingen, t.a.v.:

 Intern toezicht
 Deelname van rechthebbenden aan besluitvormingsproces
 Rechten en bevoegdheden 
 Eisen aan dagelijkse leiding
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Wat is ingevoerd? 



Intern toezicht

Artikel 2e, lid 1, implementeert artikel 9, eerste lid, van de richtlijn dat 
voorschrijft dat:
Iedere collectieve beheersorganisatie beschikt over een toezichtfunctie 
voor permanent toezicht op de activiteiten en de taakuitvoering van de 
personen die leiding geven aan de activiteiten van de organisatie
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Intern toezicht



De wet volgt de richtlijn: geen voorgeschreven rechtsvorm

• Overweging 14: In de praktijk zijn er verschillende rechtsvormen
• In enkele uitzonderlijke gevallen is er vanwege de rechtsvorm van een 

cbo geen sprake van eigendom of zeggenschap (stichtingen, die geen 
leden hebben)

• De bepalingen van deze richtlijn gelden echter ook voor die organisaties
• Voorkomen dient te worden dat via de keuze van een rechtsvorm de uit 

deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen worden omzeild

6

Rechtsvorm



Nee
Afhankelijk van de organisatiestructuur cbo kan de toezichtfunctie worden 
uitgeoefend door een apart orgaan, zoals een raad van commissarissen, of 
door sommige of alle leden van het bestuursorgaan die geen leiding geven 
aan de activiteiten van de collectieve beheerorganisatie

Bepalingen BW kunnen aanvullend zijn (Wet toezicht heeft voorrang)
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Apart orgaan



De vertegenwoordiging van de verschillende categorieën rechthebbenden, zoals 
producenten en uitvoerenden, in het besluitvormingsproces moet billijk en 
evenwichtig zijn (artikel 2b lid 4)

Staat niet in de weg aan benoeming door de collectieve beheerorganisaties van 
derden, onder wie personen met vakkennis (overweging 24 richtlijn)

Wet of richtlijn geven geen voorschriften voor aantal toezichthoudende leden, 
procedure benoeming of (recht op) voordracht
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Deelname aan besluitvormingsproces



Artikel 2d Wet toezicht, ten minste:
 Algemene beleid inzake de verdeling verschuldigde bedragen
 Algemene beleid inzake gebruik van onverdeelde bedragen 
 Algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en 

inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten
 Algemene beleid inhoudingen op rechteninkomsten en inkomsten uit 

beleggingen
 Verdeling van gelden die wel geïnd zijn, maar waarvoor geen 

rechthebbenden zijn gevonden, en
 Risicobeheerbeleid + goedkeuring van fusies en 

samenwerkingsverbanden
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Rechten en bevoegdheden



Artikel 2f:
Solide, prudente en passende wijze met behulp van goede administratieve 
en boekhoudkundige procedures en interne controlemechanismen

Dat wil zeggen volgens MvT: het is aan dagelijkse leidinggevenden om 
risico’s te signaleren en in te schatten, financieel, maar ook ten aanzien 
van grote projecten, en hier op solide, prudente en passende wijze mee 
om te gaan
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Eisen leidinggevende



 MvT: voorschriften komen grotendeels overeen met de eisen die al in 
meer algemene termen in artikel 2 van de Wet toezicht zijn opgenomen 

 Handhaving: College ziet erop toe dat een cbo voldoende is toegerust 
om zijn taken naar behoren uit te oefenen 

 Bepaling beleggingsverbod (nog in werking getreden) is komen te 
vervallen (leidt tot kritiek RvS)

 Extra motivering: Richtlijn geeft voldoende garantie nu 
verantwoordelijkheid primair bij rechthebbenden komt te liggen
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Inperking/verruiming?



Kritisch op keuze voor bestuur met toezichtfunctie
Toegestaan mits:
 Bij belasten van bestuur met toezichtfunctie ziet het College toe op de 

beperkingen van de bevoegdheden van het bestuur (met 
toezichthoudende functie) en gepaste afstand van het uitvoeren van de 
dagelijkse leiding in opzet en werking

 Evaluatie na drie jaar
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Beleid CvTA



Vragen?
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