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Voorwoord 
 

Het jaar 2020 was voor velen geen makkelijk jaar, ook niet voor het CvTA. Als toezichthouder raakt 

het ons als de culturele sector zo zwaar wordt getroffen als gevolg van de corona pandemie. Door 

alle beperkende maatregelen vielen voor veel makers de werkzaamheden stil of nam de vraag sterk 

af. Naast de rechthebbenden op het gebied van auteursrechten werden ook de betalingsplichtigen 

in een aantal sectoren zwaar getroffen, zoals bijvoorbeeld de horeca- en evenementenbranche.   

Het gevolg van dit alles is dat veel collectieve beheersorganisaties (cbo’s) waar het CvTA toezicht op 

houdt, in 2020 minder inkomsten hadden en relatief hogere kosten.  

Als CvTA hebben wij er bewust voor gekozen om passende coulance te betrachten richting cbo’s en 

obo’s die als gevolg van de sterk teruglopende incasso inkomsten moeite hebben om te voldoen aan 

de 15% kosten norm. In de handhaving van deze norm wordt op basis van het principe “pas toe of 

leg uit”, rekening gehouden met de uitzonderlijke situatie waarin cbo’s en obo’s verkeren als gevolg 

van de coronacrisis. 

 

Corona had ook directe gevolgen voor de eigen organisatie van het CvTA. Vanaf maart is er door de 

medewerkers vanuit huis gewerkt. We hebben in 2020 door het vertrek van de secretaris/directeur 

en een auteursrecht jurist, te maken gehad met personele onderbezetting.  

In september is het CvTA verhuist van de Herengracht naar een nieuwe kantoorlocatie aan de Krom 

Boomssloot 22 in Amsterdam. Deze nieuwe huisvesting is kostenefficiënter en biedt wat betreft 

werkruimte en vergaderen meer mogelijkheden. 

  

Daarnaast hebben wij als CvTA in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid een proces in 

gang gezet met als doel de medewerkers van het CvTA in dienst te laten treden bij  het Rijk in plaats 

van de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA. Dit met als doel om ook op het gebied van personeel 

en organisatie een verdere professionaliseringsslag door te voeren. Wel op voorwaarde dat de 

positie van het CvTA als onafhankelijke toezichthouder volledig gewaarborgd blijft. We hopen deze 

overgang van personeel in 2021/2022 af te ronden. 

2020 is ook het jaar waarin de wijzigingen van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is vastgesteld in de Tweede en Eerste Kamer der 

Staten-Generaal. De wet is per 1 januari 2021 in werking getreden. Het CvTA krijgt met deze wet de 

beschikking over een aantal nieuwe instrumenten om het toezicht uit te voeren. Ook is er in de wet 

de verplichting vastgelegd tot het bijdragen in de kosten van het toezicht door de sector zelf (zoals 

dat in andere sectoren al gebruikelijk is). 

Conform afspraken naar aanleiding van de wijziging van de Wet toezicht (november 2016) heeft het 

CvTA in samenwerking met de cbo’s en onder begeleiding van het Zijlstra Center for Public Control, 

Governance and Leadership (VU Amsterdam) een aanvang gemaakt met de evaluatie van de 

Governance van cbo’s. Het startmoment vormde de op 12 november 2020 (online) georganiseerde 

bijeenkomst met zo’n 100 deelnemers uit de sector. Thema van deze bijeenkomst: Vertrouwen in 

toezicht. 

Omdat Europese richtlijnen en de vertaling daarvan in nationale wetgeving regelmatig ruimte laat 

voor verschillende interpretaties, heeft het CvTA behoefte aan meer duidelijkheid over de 

transparantieverplichtingen. Ter voorbereiding van een besluit van het CvTA waarin de inhoud en 
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reikwijdte van de transparantieverplichting van SENA moest worden bepaald, heeft het College een 

wetenschappelijke opinie laten opstellen door prof. Hugenholtz. SENA en NPO als belanghebbenden 

hebben een beroepsprocedure aangespannen tegen het besluit van het CvTA waarin de inhoud en 

reikwijdte van de transparantieverplichting van SENA moest worden bepaald. 

De rechtbank Den Haag heeft in een vonnis van 12 februari jl. uitleg gegeven aan haar interpretatie 

van de verplichting van cbo’s om standaard licentieovereenkomsten en normaal toepasselijke 

tarieven openbaar te maken.  

In 2020 zijn er diverse adviezen uitgebracht aan cbo’s en besluiten genomen over zaken die aan het 

College zijn voorgelegd. Er liepen drie trajecten waarin cbo’s onder geïntensiveerd toezicht zijn 

gesteld.  

Op Europees niveau waren er de RAAP PPI- en Atresmedia-arresten die de nodige impact hebben op 

de sector.  

2020 was een enerverend jaar waarin gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die grote gevolgen 

hebben gehad voor de sector van het auteursrecht en daarmee ook op het toezicht daarop. 

Als CvTA hebben wij ons het afgelopen jaar vanuit het toezicht ingezet om bij te dragen aan het zo 

goed mogelijk laten functioneren en presteren van de onder ons toezicht gestelde cbo’s en obo’s. 

Daarbij rekening houdend met de belangen van rechthebbenden en betalingsplichtigen.  

Ten slotte wil ik namens het College iedereen bedanken voor de goede samenwerking in het 

afgelopen jaar, waaronder de vertegenwoordigers van cbo’s en obo’s, VOICE, medewerkers van het 

ministerie van JenV, belangenorganisaties van rechthebbenden en makers en de 

vertegenwoordigers van betalingsplichtigen.  

 

Ad Koppejan 

Voorzitter College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 
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Overzicht van gebeurtenissen 2020, aangevuld met de actualiteit 

waar van toepassing 
 

Wijziging Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige 

rechten 

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 oktober 2019 een voorstel tot wijziging van de Wet 

toezicht ter behandeling in de Tweede Kamer aangeboden. Op 5 december 2019 is in het kader van 

de voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel een verslag van de schriftelijke inbreng 

van de Tweede Kamerfracties vastgesteld. Op 13 februari 2020 zijn de vragen van de fracties 

beantwoord in de Nota naar aanleiding van het verslag. De (aangepaste) wijzigingen van de wet zijn 

vastgesteld in de Nota van wijziging van dezelfde datum. De Wet toezicht en geschillenbeslechting 

collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten met wijzigingen is met ingang van 1 

januari 2021 in werking getreden.  

Achtergrond van de wijzigingen zijn de evaluatie van de Wet toezicht in opdracht van de WODC in 

2016. Een groot deel van de aanbevelingen/suggesties is door de wetgever overgenomen. 

Wat zijn de voornaamste wijzigingen per 1 januari 2021? Dat betreft de bevoegdheid die het CvTA 

krijgt om een organisatie de verplichting op te leggen een onderzoek te laten uitvoeren naar de 

uitoefening van haar taken of om een verbeterplan in te dienen en uit te voeren binnen een 

bepaalde termijn. 

Een nieuw instrument voor het CvTA is verder de bevoegdheid om een toezeggingsbesluit te nemen. 

Dat houdt in dat het College van Toezicht op aanvraag een toezegging bindend kan verklaren, onder 

meer als hij aannemelijk acht dat het naleven van de toezegging leidt tot het beëindigen of 

voorkomen van een overtreding. Zolang conform de toezegging wordt gehandeld vervalt de 

bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom of een boete. Als niet overeenkomstig de gedane 

toezegging wordt gehandeld riskeert de organisatie wel een boete. 

Een belangrijke wijziging is voorts dat niet langer is vereist dat eerst een advies moet worden 

gegeven voordat een aanwijzing kan worden uitgebracht en vervolgens mogelijk een bestuurlijke 

boete kan worden opgelegd. De mogelijkheid om een aanwijzing te geven is er dus direct. 

Ten slotte is er in de wet de verplichting vastgelegd tot het bijdragen in de kosten van het toezicht 

door de sector (zoals dat in andere sectoren al gebruikelijk is). 

Ook nieuw is de bestuurderstoets, op grond waarvan het CvTA de betrouwbaarheid en geschiktheid 

van dagelijks leidinggevenden en degenen die belast zijn met het toezicht kan toetsen. Deze 

bevoegdheid is uitgewerkt in een AMvB die op een nader te bepalen datum in werking treedt. 

Besluit op handhavingsverzoek en advies aan Videma 

Op 14 november 2019 heeft het College het besluit op een verzoek om handhaving van vier bij 

Videma betrokken belanghebbenden bekend gemaakt. De vier betrokken belanghebbenden 

verzochten het CvTA om handhavend op te treden jegens Videma, omdat Videma hen te kennen gaf 

de aan hen verschuldigde bedragen over de jaren 2017 tot en met 2019 niet uit te keren indien zij 

niet bereid bleken een nieuwe overeenkomst met Videma te ondertekenen. Bovendien was het 
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verzoek van belanghebbenden aan het CvTA om handhavend op te treden tegen het licenseren door 

Videma van zogeheten 'catch-up'-rechten, waartoe de belanghebbenden Videma geen toestemming 

gaven. 

Het verzoek om handhaving is deels afgewezen en deels toegewezen, in die zin dat het CvTA 

aanleiding heeft gezien om een advies uit brengen aan Videma om alsnog binnen een termijn van 

zes weken de verschuldigde bedragen betrekking hebbend op de incassojaren 2017 en 2018 aan de 

belanghebbenden uit te keren. 

Videma heeft aan dit advies van het CvTA gevolg gegeven en is met de betreffende partijen in (goed) 

overleg getreden. Wel heeft Videma bezwaar gemaakt tegen de constatering dat sprake was van 

overtreding van artikel 2i van de Wet toezicht. De hoorzitting in het kader van het bezwaar heeft, 

met Videma en de gemachtigden van de oorspronkelijke verzoekers, plaatsgevonden op 2 maart 

2020. 

Beroep tegen besluit op bezwaren van Sena en NPO inzake aanwijzingsbesluit van Sena 

Op 4 december 2019 heeft het College het algemeen repartitiereglement van Sena goedgekeurd. 

Aan deze goedkeuring is een groot aantal adviezen van het College in 2018 en 2019 voorafgegaan. 

De wijziging van het algemeen repartitiereglement betreft de codificatie van de wijze waarop gelden 

aan rechthebbenden worden verdeeld met een onderscheid naar werken die in 'prime time' en 'non- 

prime time' worden uitgezonden. De eerdere adviezen van het College waren onder meer gericht op 

het verbeteren van de transparantie van deze wijze van verdelen in het repartitiereglement en het 

geven van een toelichting op de door Sena gehanteerde berekeningssystematiek bij de toepassing 

van het onderscheid in 'prime time' en 'non-prime time'. 

Advies aan Merlin 

Het College heeft in 2019, mede in het licht van het in oktober 2019 gepubliceerde Jaarrapport 

Toezicht 2018, geconstateerd dat cbo Merlin het Transparantieverslag over 2018 nog niet openbaar 

heeft gemaakt. Hoewel de cbo in 2019 te kennen heeft gegeven de beheersactiviteiten niet langer in 

Nederland te willen voortzetten, heeft het College Merlin erop gewezen dat dit de verplichting om 

een Transparantieverslag te publiceren over het jaar dat het wel in Nederland was gevestigd 

onverlet laat. Aan Merlin is om die reden geadviseerd het Transparantieverslag over 2018 - conform 

de wettelijke vereisten - alsnog te publiceren. 

Merlin heeft in april 2021 gevolg gegeven aan het advies van het CvTA.  

Trajecten van geïntensiveerd toezicht 

Buma Stemra 

In 2019 is er naar aanleiding van het onderzoek door de Commissie Smits/Winter door het CvTA een 

traject van geïntensiveerd toezicht op Buma Stemra ingesteld. Dat houdt in dat het CvTA aan de 

hand van een door het bestuur en de Raad van Toezicht van Buma Stemra opgesteld plan van 

aanpak en daarop volgende voortgangsrapportages bijhoudt in welke mate, op welke wijze en met 

welk resultaat Buma Stemra uitvoering geeft aan de verbetermaatregelen naar aanleiding van de 

bevindingen en aanbevelingen in het onderzoeksrapport. Daartoe worden periodiek 

voortgangsgesprekken gevoerd. Daar Buma Stemra goede vorderingen maakt, werken het CvTA en 
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Buma Stemra in 2021 toe naar de afbouw van het geïntensiveerd toezicht, waarna weer regulier 

toezicht zal gelden. 

NORMA 

Ook in 2019 constateerde het College op grond van de regulier ter beschikking gestelde informatie 

van NORMA dat zich bij NORMA een aantal problemen en kwetsbaarheden voordeden. Deze 

ontwikkelingen bij NORMA zijn voor het CvTA aanleiding geweest het bestuur en de Raad van 

Toezicht van NORMA hierop aan te spreken en een traject van geïntensiveerd toezicht in te stellen. 

Inmiddels is NORMA bezig om een verbeterplan uit te voeren. In 2021 wordt dit toezichttraject 

voortgezet. 

FEMU 

Ten slotte loopt sinds medio 2020 een traject van geïntensiveerd  toezicht op FEMU. In 2020 heeft 

het College gesprekken met FEMU gevoerd over de verbeteringen die zij aan het doorvoeren zijn. 

Deze toezichtgesprekken gaan ook in 2021 door. 

Bijeenkomst cbo's, obo's en andere stakeholders 

Het CvTA is met ingang van 2020 gestart om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren met en voor de 

onder toezicht staande organisaties en stakeholders. Op 12 november 2020 vond (online) de door 

het CvTA georganiseerde  bijeenkomst  plaats, met als thema: Vertrouwen in toezicht. Aanleiding 

voor dit thema was 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), heeft een presentatie gegeven over gedrag, cultuur en governance, 

de theorie en de praktijk en de samenhang daartussen. Zij heeft de deelnemers meegenomen in 

dilemma’s, vraagstukken, good en bad practices en de rol van gedrag als het gaat om vertrouwen in 

toezicht. 

In de uitnodiging is benadrukt dat het CvTA het vertrouwen in toezicht een belangrijk onderwerp 

vindt om over in discussie te gaan met deelnemers vanuit alle geledingen van de onder toezicht 

staande collectieve beheerorganisaties. Het CvTA heeft daarom iedereen uitgenodigd die binnen de 

organisatie betrokken is bij governance om actief deel te nemen aan de bijeenkomst. Daaraan 

hebben dagelijks leidinggevenden, leden van het bestuur, de Raad van Toezicht, de Raad van 

Rechthebbenden of Vergadering van Aangeslotenen, de Ondernemingsraad en andere actief 

betrokkenen bij de governance gehoor gegeven. Er waren ruim 100 deelnemers. 

Naast mevrouw Van Dijk hebben ook de heer Koppejan, mevrouw Loonen en mevrouw Van 

Ouwerkerk van het CvTA een presentatie gegeven. Er zijn stellingen over governance getoetst en 

besproken met de aanwezigen om zo een beeld te krijgen van de verschillende denkbeelden over 

‘good governance’. De bijeenkomst was tevens het startpunt van de door het CvTA aangekondigde 

evaluatie van de governance. Een evaluatie die uitgevoerd wordt in samenwerking met de cbo’s en 

onder begeleiding van het Zijlstra Center van de VU Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst is de aanpak 

toegelicht. Alle presentaties zijn te vinden op de website van het CvTA. Het is de bedoeling dat het 

CvTA jaarlijks een bijeenkomst organiseert met deelnemers uit de sector waarop het CvTA toezicht 

houdt. 
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Afscheid Victor Eiff als secretaris/directeur van het CvTA 

Zoals eerder aangekondigd heeft Victor Eiff besloten om per 1 april 2020 zijn carrière buiten het 

CvTA voort te zetten. Het College is Victor zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij in de afgelopen 

zes jaar heeft geleverd aan de ontwikkeling van het toezicht op het auteursrecht en de naburige 

rechten en aan het CvTA in het bijzonder. 

Nieuwe huisvesting CvTA 

Het CvTA is op 17 september jl. verhuisd van de Herengracht 566 naar de Krom Boomssloot 22-II, 

1011 GW Amsterdam.  

Uitkering Thuiskopie en Reprorecht 

In het derde kwartaal van 2020 zijn belangrijke 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 met onder meer de stichting Thuiskopie 

en stichting Stemra gesproken 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. 

Bij besluit van 21 januari 2021 heeft het College beslist op de bezwaren van Stichting Reprorecht 

tegen de besluiten waarbij het College zijn instemming heeft onthouden aan wijziging van het 

Reglement Uitkeringen, vanwege een aanpassing van de verdeelsleutel. Aan het onthouden van 

instemming lag ten grondslag dat het College heeft geoordeeld dat geen gebruik kon worden 

gemaakt van de mogelijkheid die de toepasselijke Europese Richtlijn biedt, voor dat deze Richtlijn in 

de Auteurswet geïmplementeerd is. Voor een andere reden voor de aanpassing van de 

verdeelsleutel, te weten de substantiële daling van het aantal fotokopieën, was aanvankelijk te 

weinig onderbouwing geleverd. In bezwaar heeft het College het eerste argument gehandhaafd. 

Door de stichting Reprorecht is in de bezwaarprocedure alsnog voldoende feitelijke onderbouwing 

geleverd voor de afname van het relevante (wettelijke) deel van de reproductie en het College heeft 

alsnog ingestemd met het gewijzigde Reglement Uitkeringen, inclusief de gewijzigde verdeelsleutel. 

Belangwekkende uitspraak transparantieverplichtingen 

De rechtbank Den Haag heeft in een vonnis van 12 februari jl. uitleg gegeven aan haar interpretatie 

van de verplichting van cbo’s om standaard licentieovereenkomsten en normaal toepasselijke 

tarieven openbaar te maken. Het CvTA heeft besloten om het ingestelde hoger beroep tegen het 

bovenstaande vonnis van de rechtbank niet door te zetten. De procedure waarin de rechtbank 

vonnis heeft gewezen was het gevolg van een besluit van het CVTA gebaseerd op de insteek om de 

transparantiebepaling (art. 2p lid 1 sub c Wet toezicht) te gaan handhaven op basis van een 
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gezaghebbende onderbouwing die in de wetgeschiedenis ontbreekt, maar die gelet op het belang 

van de transparantieverplichting voor rechthebbenden en gebruikers wel mag worden verlangd. 

Het College meende die onderbouwing te hebben gevonden in de vorm van de op verzoek van het 

College vervaardigde rechtsvergelijkende opinie van prof. Hugenholtz, op de relevante punten 

ondersteund door prof. Hartkamp (verbintenissenrecht) en t.z.v. het mededingingsrecht door B.J. 

Drijber, A.G. bij de Hoge Raad. Door Sena en de NPO (belanghebbende) is hierop gereageerd met 

opinies en nadere opinies van prof, Quaedvlieg en prof. Senftleben gevolgd door een nadere opinie 

van prof. Hugenholtz. Met al deze opinies is er vanuit wetenschappelijk perspectief wat het CvTA 

betreft voldoende houvast geboden voor de interpretatie van de transparantieverplichting. 

Dat de rechtbank in eerste aanleg zich betrekkelijk summier uitlaat over de invalshoek die in de door 

Hugenholtz voorgestane interpretatie centraal stond, te weten de teleologische interpretatie, is niet 

bevredigend, maar vormt geen op zich staande reden om alsnog over de interpretatie van de 

transparantieverplichting te willen procederen. Het CvTA ziet af van doorzetten van het hoger 

beroep omdat het primaire doel van het CvTA was duidelijkheid te creëren met betrekking tot de 

toepassing van de transparantiebepaling uit de Europese Richtlijn. Met deze uitspraak van de 

rechtbank ligt er wat het CvTA betreft nu een voldoende onderbouwde basis voor de toepassing van 

de transparantieverplichting. 

 

Speerpunten uit het jaarplan 2020 
 

Naast de reguliere toezichtstaken, zoals in het jaarplan 2020  beschreven, heeft het CvTA voor 2020 

een aantal speerpunten geformuleerd. 

a. Het uitvoeren van een cbo-brede evaluatie naar de opzet en werking van de Governance 

binnen cbo’s. Deze evaluatie is in 2020 gestart met een online bijeenkomst met alle cbo´s, 

begeleid door het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership (VU 

Amsterdam). De uitkomsten van de evaluatie volgen medio 2021. 

b. Het actualiseren en de herijking van het in 2017 vastgestelde Beleidskader Toezicht CvTA 

2017. Met het actualiseren is in 2020, mede met het oog op de inwerkingtreding van de 

wijzigingen in de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 

auteurs- en naburige rechten een start gemaakt. Vanwege de beperkte capaciteit in 2020 zal 

dit project in 2021 worden afgerond.  

c. Het voorbereiden van beleid en instrumentarium n.a.v. wijzingen van de Wet toezicht. 

d. Het voorbereiden beleid en instrumentarium naar aanleiding van de implementatiewet 

Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. 

e. Het herzien van het rapportage format Jaarrapport Toezicht. In 2020 is het Rapport Toezicht 

2019 in een meer compacte vorm verschenen. Het rapport over 2020 zal nog meer gewijzigd 

worden, de focus zal meer komen te liggen op de compliance-presentaties van de 

individuele organisaties onder het toezicht van het CvTA. 

f. Versterking van internationale relaties; contacten met collega toezichthouders in Europa. 

Deels aangehouden vanwege de COVID-19 restricties. Het uitvoeren van onderzoek naar de 
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aansluiting tussen repartitiereglementen en de jaarlijkse individuele informatievoorziening 

over het gevoerde rechtenbeheer van cbo's. Dit onderdeel zal in 2021 opgepakt worden.   

g. Vermindering lastendruk van extern toezicht voor cbo's in combinatie met het VOI©E-

keurmerk. Met VOI©E is in 2020 meerdere malen overlegd met betrekking tot het VOI©E-

keurmerk, waarbij de insteek was om “dubbele” controles in het kader van het VOI©E 

keurmerk en bij het voldoen van cbo’s aan de vereisten aan de Wet toezicht te voorkomen. 

De verwachting is dat er in 2021 aangepaste VOI©E-keurmerk criteria zijn opgesteld.  

h. Het bijdragen aan de ontwikkeling van een kostenbenchmark door VOI©E.  

Het CvTA heeft zich meermalen laten voorlichten over de vorderingen van een werkgroep 

van VOI©E om door middel van het ontwikkelen van een kostenbenchmark tot een 

alternatief voor de kostennormen te komen. De AMvB Besluitkostennormering liep tot 1 

januari 2020. 

i. De verdere (interne) versterking van de juridische functie van het CvTA. 

In 2019 is de staf van het CvTA uitgebreid met een senior jurist/plaatsvervangend 

secretaris/directeur. Tegelijkertijd zijn er in 2020 vacatures ontstaan voor de functies van 

secretaris/directeur en een jurist auteursrecht. Daardoor heeft het CvTA in 2020 te maken 

gehad met onderbezetting van de staf en is er  deels tijdelijk een beroep gedaan op externe 

ondersteuning. 

Publicaties 
 

Rapport Toezicht 2019 

In een lastig jaar voor iedereen, maar voor de culturele sector in het bijzonder, heeft het CvTA in een 

iets compactere vorm het rapport CvTA Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 

2019 in december 2020 uitgebracht. Hierin staan de bevindingen van het CvTA ten aanzien van de 

naleving van de Wet toezicht door de organisaties die onder het toezicht vallen, 21 cbo’s en 2 obo’s, 

en is een hoofdstuk gewijd aan de handhavende taken van het CvTA. 

Nagenoeg alle cbo’s voldoen aan de naleving van de wettelijk vereisten op het gebied van de interne 

governance waarbij de toezichtfunctie en dagelijkse leiding van elkaar gescheiden zijn. Het CvTA 

hecht grote waarde aan good governance; het is één van de drie speerpunten van het beleid van het 

CvTA voor 2020 en 2021. 

Ten aanzien van het betrachten van afdoende transparantie, het openbaar maken van informatie via 

de eigen website of via het transparantieverslag, voldeden de meeste cbo’s reeds aan de vereisten 

en heeft een aantal organisaties verbeteringen aangebracht ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Toch heeft het CvTA onder andere moeten constateren dat niet alle cbo’s alle 

transparantieverslagen van de afgelopen vijf jaren op de eigen website hebben geplaatst. 

De informatievoorziening aan de individuele rechthebbenden kan nog verbeterd worden door cbo’s 

en obo’s. De klantgerichtheid van cbo’s is eveneens één van de speerpunten van het CvTA in 2020 en 

2021. De informatievoorziening aan individuele rechthebbenden maakt daar onderdeel van uit. 

Hoewel de transparantieverslagen van de cbo’s over het algemeen aan de wettelijke vereisten 

voldoen, dient in een aantal gevallen de inzichtelijkheid en leesbaarheid te worden verbeterd. Nog 

niet alle cbo’s geven voldoende aan wat de wettelijke verdeeltermijnen zijn en in welke mate zij erin 

zijn geslaagd om deze termijnen te eerbiedigen. Van de onverdeelde rechtengelden wordt wel beter 

aangegeven wat de redenen zijn voor het nog niet verdelen ervan. 
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De kosten van de sector als geheel bevinden zich in 2019 onder de wettelijke drempel van 15% ten 

opzichte van de incasso en de repartitie van de sector als geheel. In vijf individuele gevallen wordt de 

wettelijke drempel wél overschreden. In de vier ketens waarbij meerdere cbo’s betrokken zijn bij de 

incasso en repartitie van gelden, wordt bij twee ketens, nagenoeg structureel, de 15%-norm 

overschreden. 

Van alle cbo’s overschrijdt de bezoldiging van één topfunctionaris de maximale Wet Normering 

Topinkomens (WNT)-norm. In dit specifieke geval is de wettelijke overgangsregeling nog van 

toepassing, waardoor alle cbo’s compliant zijn met de WNT met betrekking tot 2019. 

Nieuwsbrieven 

In 2020 heeft het CvTA de aangemelde ‘abonnees’ per kwartaal op de hoogte gehouden van de 

recente ontwikkelingen waarbij het CvTA betrokken was via kwartaalberichten. Deze 

kwartaalberichten zijn ook steeds op website van het CvTA gepubliceerd.  

Jaarplan 2021 CvTA op hoofdlijnen 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het CvTA gevraagd een Jaarplan 2021 op te stellen. Dit 

Jaarplan is op 16 december, in het bestuurlijk overleg van het CvTA met het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid, vastgesteld. Het CvTA heeft drie hoofdthema’s voor dit jaar op de agenda gezet, te 

weten: 

1. Goed bestuur 

2. Klantgerichtheid cbo’s 

3. Samenwerking en Verbinding. 

Per thema is in het jaarplan uitgewerkt hoe wij daar aandacht aan zullen besteden in 2021. Bij het 

bepalen van deze thema’s heeft het CvTA de belangrijkste signalen en knelpunten uit de afgelopen 

jaren betrokken. Daarnaast is in 2021 een belangrijk aandachtspunt de implementatie van de 

wijzigingen van de Wet toezicht. Deze wetswijziging biedt het CvTA een aantal nieuwe instrumenten 

die uitgewerkt moeten worden in het beleidskader Toezicht. 

Bij het thema Goed bestuur zal het CvTA in samenwerking met de betrokken cbo’s een bijdrage 

leveren aan de totstandkoming van de AMvB inzake de Bestuurderstoets. Daarnaast is, zoals 

bekend, het CvTA in 2020 gestart met de evaluatie van de governance verplichtingen zoals die met 

de wijziging van de Wet toezicht in november 2016 zijn ingevoerd. Bij de invoering van deze 

verplichtingen is reeds aangekondigd dat het CvTA de werking ervan na drie jaar zal evalueren. In 

samenwerking met het Zijlstra Center is een zelfevaluatie ontwikkeld aan de hand waarvan de 

organisaties gevraagd worden informatie te verschaffen over de werking van de governance in hun 

organisaties. De uitkomsten zullen worden besproken in focusgroepen waarin met de collectieve 

beheersorganisaties dieper ingegaan zal worden op de rode draden, die door het Zijlstra Center uit 

de zelfevaluatie zullen worden gehaald. Het streven is om het eindrapport voor de zomer van 2021 

gereed te hebben. De opvolging van de uitkomsten en aanbevelingen zal ook dit jaar gebeuren. 

Bij het thema Klantgerichtheid bij cbo’s gaat het CvTA onderzoeken hoe de rechthebbenden en 

betalingsplichtigen de dienstverlening van de cbo’s (de gebruikers) ervaren. Het CvTA zal 

belanghebbenden en stakeholders nadrukkelijk uitnodigen om mee te denken over de uitvoering 

van dit thema en hen vragen om tips, ervaringen en suggesties voor onderzoek te delen, zodat het 

CvTA aandachtspunten in haar toezichtbeleid kan afstemmen op de behoeften die uit de dagelijkse 

praktijk voortkomen. U kunt uw bijdrage mailen naar info@cvta.nl, o.v.v. Bijdrage Jaarplan CvTA 

2021.  
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Het CvTA wil in 2021 een begin maken met onderzoek naar de kwaliteit en de transparantie van de 

repartitie. Hierbij wil het College van Toezicht onder meer betrekken: de helderheid over waar men 

recht op heeft, de begrijpelijkheid van de reglementen, de duidelijkheid van de procedures om 

bijvoorbeeld bepaalde rechten terug te kunnen trekken, de ruimte voor het bestuur om de 

uitkeringssystematiek aan te passen, de voorspelbaarheid en tijdigheid van de uitkering van de 

gelden en inzicht in de kosten en inhoudingen. 

Ten slotte vindt het CvTA het belangrijk in 2021 nog verder in te zetten op samenwerking en 

verbinding met de onder toezicht gestelde organisaties en andere toezichthouders, zowel in 

Nederland als ook in Europa (o.a. voor lessons learned en best practices). In dat kader is het CvTA in 

2020 gestart met het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten met de onder toezicht staande 

organisaties en stakeholders. Elk jaar zal daarin een inhoudelijk thema centraal staan en de 

interactie worden gezocht. Dat staat ook voor 2021 op de rol. Het CvTA nodigt belanghebbenden en 

stakeholders van harte uit om mee te denken over mogelijke onderwerpen. 

Reguliere toezichttaken van het CvTA: Handhaving 
 

Het College is een toezichthouder en geen klachtorgaan ten behoeve van de collectieve 

beheersorganisaties en onafhankelijke beheersorganisaties. De Wet toezicht voorziet niet in de 

mogelijkheid om klachten met betrekking tot individuele geschillen in te dienen bij het College. De 

cbo’s zijn wel verplicht over een deugdelijke geschillenregeling voor rechthebbenden te beschikken 

(artikel 2 lid 2 sub e Wet toezicht). Hierop houdt het College toezicht, evenals op de in de praktijk 

voorkomende klachtenregelingen. 

Het CvTA heeft net als in voorgaande jaren klachten ontvangen over het functioneren van cbo’s. Het 

CvTA heeft de klagers gewezen op de klachtenregelingen van de cbo’s. Na doorverwijzing volgt het 

CvTA de afhandeling van de klacht wel. In een enkel geval heeft het College een gesprek gevoerd 

met de klagers en de betreffende cbo verzocht om te verkennen of een minnelijke regeling tot de 

mogelijkheden behoorde. 

Belanghebbenden (rechthebbenden en gebruikers of betalingsplichtigen) kunnen het CvTA wijzen op 

inbreuken of overtredingen van vereisten waaraan de collectieve beheersorganisaties dienen te 

voldoen volgens de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- 

en naburige rechten. Het dient dan wel te gaan om vereisten waarop het College volgens dezelfde 

Wet toezicht dient te houden. Concreet doen deze belanghebbenden dan een beroep op het College 

van Toezicht als ‘handhaver’.  

 

Signalen (verzoeken om handhaving) 
 

In 2020 heeft het College 5 signalen/klachten ontvangen (2019: 2 signalen, 2018: 10 signalen, 2017: 

9 signalen, 2016: 13 signalen, 2015: 9 signalen). 

Het betrof signalen/verzoeken om handhaving wegens door de cbo toegepaste tarieven,  het 

overtreden van artikel 2i, derde lid, van de Wet toezicht, het niet uitkeren van gelden aan 

rechthebbenden binnen de wettelijke termijnen en over de statuten van een cbo. 

Eén van de signalen is nog in behandeling bij het CvTA. 
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1 Signalen betalingsplichtigen 

 

2 Signalen rechthebbenden 

 

 

(Non) Compliance gesprekken 

 
In het kader van de non-compliance naar aanleiding van de bevindingen in het Jaarrapport toezicht 

over het jaar 2019, hebben in 2021 gesprekken plaatsgevonden met 6 afzonderlijke cbo’s en 1 obo. 

 

Geïntensiveerd toezicht en de verplichting tot uitvoeren onderzoek of 

opstellen verbeterplan 
 

Het CvTA heeft in 2020 6 gesprekken gevoerd met 3 cbo’s te weten Buma Stemra, Stichting Norma 

en Femu vanwege ‘geïntensiveerd toezicht’-trajecten. Het ‘geïntensiveerd toezicht’ traject met 

Buma Stemra is medio 2021 afgerond.  

 

Adviezen 
In 2020 heeft het CvTA 34 maal (2019: 32 maal) een advies uitgebracht aan een cbo of obo. Hiervan 

waren 9 adviezen op grond van artikel 3, tweede lid, Wet toezicht en 20 op grond van artikel 6, 

tweede lid, Wet toezicht.  

 

Nummer Cbo Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Sena Persoon D 27-11-2020 Verzoekt het College van gedachten te wisselen 

over of een vergoeding aan Sena verschuldigd is in 

het geval van geen muziek wordt gebruikt 

(vanwege COVID-19).

Het CvTA heeft het signaal onder de aandacht gebracht van 

VNO NCW aangezien zij een overeenkomst hebben 

gesloten met ondermeer Sena over aangepaste 

vergoedingen in verband met de COVID-19 maatregelen.

4-12-2020 Afgehandeld

2 Videma Organisatie AC 5-4-2020 Klacht over in rekening gebrachte vergoedingen 

door Videma.

Op 30 april 2020 heeft Videma, na  op de klacht aan klagers 

gereageerd. Videma stelt dat de klacht niet ontvankelijk is 

wegens overschrijding van de fatale termijn voor het 

indienen van de klacht. Bovendien zou de klacht – bij 

ontvankelijkheid – ongegrond zijn verklaard. Videma heeft 

de klagers gewezen op de mogelijkheid om de klacht voor 

te leggen aan de Geschillencommissie Auteursrechten 

Zakelijk (de “Geschillencommissie”).

30-4-2020 Afgehandeld

3 Sena Organisatie AD 18-3-2020 Klacht over standpunt van Sena inzake doorgifte 

van programma's (Nederlanse of buitenlandse) en 

de gehanteerde tarieven.

De klager heeft nog geen klacht bij Sena ingediend. 18-mrt Afgehandeld

Nummer Cbo Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Videma Organisatie AB 3-12-2020 Signaal over bezwaren van vertegenwoordigers van 

internationale producenten tegen de wijziging van 

de statuten van Stichting Videma

Videma is door het CVTA geadviseerd een toelichting te 

verstrekken op de totstandkoming van het voorstel tot het 

wijzigingen van de statuten van Videma en daarbij in te 

gaan op zienswijzen van rechthhebbenden van Videma op 

de aanpassing van de bestuursstructuur en governance van 

Videma.

22-6-2021 In behandeling

2 Stichting Reprorecht Persoon E 4-9-2020 Klacht over het  aanhouden van de repartitie m.b.t. 

het jaar 2019 door Stichting Reprorecht.

Op 1 juli 2020 heeft het CvTA overleg gevoerd met het 

bestuur van Stichting Reprorecht. De cbo heeft het CvTA 

toegezegd de gelden die in 2018 en 2019 zijn geïncasseerd 

voor 15 juli 2020 te reparteren.

1-7-2020 Afgehandeld
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Nummer Cbo/Obo Datum advies Besluit Soort advies

1 Stichting Lira 5-2-2020 Het CvTA adviseert Stichting Lira de met de verdeling van Reprorecht te 

ontvangen vergoedingen samenhangende reglementen tezamen met 

Reprorecht en en gelijktijdig met het Reglement Uitkeringen van Reprorecht, 

gecoördineerd voor te leggen.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

2 Videma 10-2-2020 Het CvTA adviseert Videma een toelichting te verstrekken op de besluitvorming 

omtrent de wijziging van de op 17 december 2019 aan het College ter 

goedkeuring voorgelegde repartitiereglementen Doorgifte en Groepsvertoning.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

3 Stichting Reprorecht 23-3-2020 Het CvTA vraagt om een schriftelijke reactie van Stichting Reprorecht op de 

vragen van het CvTA met betrekking tot het Reglement Uitkeringen.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

4 Buma Stemra 24-3-2020 Het CvTA vraagt om een gemotiveerde reactie op de vraag of de coronacrisis  

van invloed is op het eerdere voorstel tot tariefsverhoging.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

5 Buma Stemra 15-4-2020 Het CvTA vraagt om een schriftelijke reactie van Buma Stemra op de vragen van 

het CvTA met betrekking tot de wijziging van het proces van incasso en 

repartitie.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

6 Buma Stemra 6-5-2020

7 Femu 6-5-2020

8 IPRO 6-5-2020

9 Stichting Leenrecht 6-5-2020

10 Stichting Lira 6-5-2020

11 Norma 6-5-2020

12 Stichting Pictoright 6-5-2020

13 Stichting Pro 6-5-2020

14 Stichting Reprorecht 6-5-2020

15 SCGO 6-5-2020

16 Sekam Video 6-5-2020

17 Sekam   6-5-2020

18 Sena 6-5-2020

19 STAP 6-5-2020

20 StOPnl 6-5-2020

21 SVVP 6-5-2020

22 Stichting de Thuiskopie 6-5-2020

23 Vevam 6-5-2020

24 Videma 6-5-2020

25 Sekam 19-6-2020 Het CvTA adviseert Sekam om besluitvorming omtrent het aanpassen van de 

governance voortvarend op te pakken en de benodigde aanpassingen in 

statuten en regelementen ter goedkeuring voor te leggen aan het College.

PM

26 Sekam Video 19-6-2020 Het CvTA adviseert Sekam Video om besluitvorming omtrent het aanpassen van 

de governance voortvarend op te pakken en de benodigde aanpassingen in 

statuten en regelementen ter goedkeuring voor te leggen aan het College.

PM

27 StOP.nl 19-6-2020 Het CvTA adviseert StOPnl om besluitvorming omtrent het aanpassen van de 

governance voortvarend op te pakken en de benodigde aanpassingen in 

statuten en regelementen ter goedkeuring voor te leggen aan het College.

PM

28 Stichting Reprorecht 17-7-2020 Het CvTA adviseert om met betrekking tot de aanwijzingsovereekomsten tussen 

Reprorecht en de verdeelorganisaties aan te passen t.a.v. van de verdeelsleutel 

zoals neergelegd in het Regelment Uitkeringen 2019.

PM

29 Stichting Pro 18-8-2020 Het CvTA adviseert de termijn in artikel 10 van het Reglement ongewijzigd te 

laten en in lijn met de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten een termijn van drie jaar te 

handhaven.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

30 Merlin 2-9-2020 Het CvTA adviseert Merlin het transparantieverslag van Merlin over het jaar 

2018 en de aangegeven ontbrekende informatie als nog schriftelijk aan te 

leveren.

Artikel 6, eerste lid, Wet toezicht 

31 Buma Stemra 5-10-2020 Het CvTA adviseert Buma en Stemra nader toe te lichten op welke wijze en op 

welke termijn een eventueel overschot aan geïncasseerde 

administratievergoedingen op basis van een vast kostenpercentage via de 

bestemmingsreserve alsnog en tijdig wordt uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

32 Stichting Pro 19-10-2020 Het CvTA adviseert Stichting Pro om in het Reglement nadere verdeling 

Reprorechtvergoedingen met betrekking tot de verdeling van de ontvangen 

Reprorechtvergoedingen alleen te verwijzen naar de verdeelsleutel zoals 

opgenomen in het Reglement Uitkeringen van Reprorecht.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

33 Videma 21-12-2020 Het CvTA adviseert Videma een nadere schriftelijke toelichting te verstrekken 

op de de totstandkoming van het voorstel tot het wijzigen van de statuten van 

Videma en daarbij in te gaan op de zienswijzen van rechthebbenden van 

Videma op de aanpassing van de bestuursstructuur en governance van Videma.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

34 Stichting Norma 23-12-2020 Het CvTA adviseert de Raad van Toezicht van Norma om voor 15 januari 2021 een 

voorstel aan te leveren waarin het besluitvormingstraject inclusief data worden 

beschreven inzake de toekomst van Norma en de keuze voor een 

samenwerkingspartner als mede de keuze voor het ICT-systeem van Norma.

PM

Het CvTA adviseert de betrokken organisatie in het kader van het non-

compliance traject naar aanleiding van de bevindingen in het Rapport Toezicht 

op Collectief Beheer 2018 om o.a. het transparantieverslag over 2018 aan te 

passen aan de wettelijke vereisten, het alsnog aanleveren van ontbrekende 

informatie, het comformeren aan de wettelijke transparantievereisten.

Artikel 6, eerste lid, Wet toezicht 
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Bezwaren tegen besluiten van het CvTA 
 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen besluiten genomen door het CvTA. Na de beslissing 

op bezwaar door het CvTA kan de belanghebbende vervolgens in beroep gaan tegen deze beslissing, 

de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing: wetten.nl - Informatie - Algemene wet 

bestuursrecht - BWBR0005537 (overheid.nl). 

In 2019 is een bezwaar ontvangen tegen een besluit van het CvTA. In het kader van dit bezwaar 

heeft in het voorjaar van 2020 een hoorzitting plaatsgevonden. Tevens is in 2019 in een geval de in 

2018 gestarte bezwaarprocedure afgehandeld, maar is beroep ingesteld. Dit beroep is aangehouden. 

 

 

Beroepen en Voorlopige Voorzieningen 
 

 

 

Verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob-

verzoeken) 
 

Het CvTA heeft in 2020 geen Wob-verzoeken ontvangen. In 2019 werden 2 Wob-verzoeken 

ontvangen die beide ook in 2019 zijn afgehandeld. 

 

Klachten jegens de handelswijze van het CvTA 
 

In 2020 zijn geen klachten ingediend jegens de handelswijze van het CvTA. 

 

Voorafgaande schriftelijke instemming 
 

De besluiten van cbo's zoals beschreven in artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht cbo's behoeven 

de voorafgaande schriftelijke instemming van het CvTA. In 2020 heeft het CvTA verzoeken tot in 

Nummer Cbo Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Videma Organisatie Y 23-12-2019 Bezwaar tegen besluit CvTA van 14 november 2019 Op 2 maart 2020 heeft de hoorzitting plaats gevonden voor 

belanghebbenden. Het CvTA heeft op 14 mei 2020 een 

besluit genomen op het bezwaar van Videma. In het 

besluit heeft het CvTA geconcludeerd dat het bezwaar niet-

ontvankelijk is.

14-5-2020 Afgehandeld

2 Stichting Reprorecht 6-7-2020 Bezwaar tegen besluit van het CvTA van 19 mei 

2020, inhoudende de onthouding van instemming 

aan de met het Reglement Uitkeringen 

voorgestelde wijziging van de verdeelsleutel.

zie punt 3

3 Stichting Reprorecht 31-7-2020 Bezwaar tegen besluit van het CvTA van 17 juli 

2020, inhoudende de onthouding van instemming 

aan de met het Reglement Uitkeringen 

voorgestelde wijziging van de verdeelsleutel.

Het CvTA constateert (19 april 2021) dat in het door 

Reprorecht aan de beslissingen op bezwaar aangepaste 

Reglement Uitkeringen, versie 21 januari 2021, alle 

aanpassingen die gedurende het instemmingstraject zijn 

doorgevoerd daarin zijn opgenomen.

19-4-2021 Afgehandeld

Nummer Cbo Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Sena Organisatie AA 31-1-2020 (Pro forma) Beroep tegen beslissing op bezwaar 

Sena aanwijzingsbesluit d.d. 24 oktober 2019 

(gronden aangevuld in februari 2020).

In die zaak Sene/organisatie AA m.b.t. 

transparantieverplichtingen is op 12 februari 2021 uitspraak 

gedaan door de Rechtbank Den Haag op het door Sena 

ingestelde beroep en is het beroep van Sena gegrond 

verklaard. Ook heeft het College uiteindelijk besloten 

geen hoger beroep in te stellen tegen die uitspraak.

12-2-2021 Afgehandeld

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-04-01/0/informatie
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-04-01/0/informatie
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stemming ontvangen ten behoeve van statuten, licentievoorwaarden, repartitiereglementen en 

aansluitovereenkomsten.  

Het CvTA heeft in 2020 33 maal ingestemd (2019: 48 maal) met voorgelegde verzoeken tot 

instemming. 

Goedkeuring (gewijzigde) statuten 
 

 
 

Besluiten en besluiten op verzoeken om goedkeuring, diverse 

reglementen en aanwijzingsbesluiten 
 

 

 

Nummer Cbo/Obo Datum verzoek Reden van aanpassing Besluit tot goedkeuring

1 Stichting Pictoright 12-12-2019 Goedkeuring gewijzigde statuten Stichting Pictoright 6-2-2020

2 Buma Stemra 16-7-2020 Goedkeuring gewijzigde statuten Buma Stemra 26-9-2020

Nummer CBO/OBO Verzoek Besluit Datum

1 Stichting Pictoright 12-12-2019 Het CvTA stemt in met het op 12 december 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

wijzigingen van de statuten van Stichting Pictoright

6-2-2020

2 Stichting Leenrecht 31-12-2019 Het CvTA stemt in met de op 31 december 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

wijzigingen van het Aanwijzingsbesluit Verdelingsorganisaties Leenrechtgelden

24-2-2020

3 Buma Stemra 27-1-2020 Het CvTA stemt in met de op 27 januari 2020 ter goedkeuring voorgelegde 

verhoging van het standaardtarief voor multi-territoriale licenties voor online 

muziekstreamingsdiensten.

1-4-2020

4 Buma Stemra 5-3-2020 Het CvTA stemt in met de op 5 maart 2020 ter goedkeuring voorgelegde 

aangepaste profielschetsen en het aangepast reglement van de Raad van 

Toezicht van Buma Stemra

30-4-2020

5 Stichting Lira 12-11-2019 Het CvTA stemt in met het op 12 november 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde aansluitingscontract.

19-5-2020

6 Stichting Reprorecht 4-11-2019 Het CvTA onthoudt zijn instemming aan de met het Reglement Uitkering 

voorgestelde wijziging van de verdeelsleultel. Met de overige wijzig stemt het 

CvTA wél in.

19-5-2020

7 Sekam Video 27-3-2020 Het CvTA stemt in met het op 27 maart 2020 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde repartitiereglement

29-5-2020

8 Stichting Reprorecht 1-7-2020 Het CvTA stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde aanpassing van de 

verdeelsleutel in het Reglement Uitkeringen 2019

17-7-2020

9 Stichting PRO 3-7-2020 Het CvTA stemt in met het Reglement van nadere verdeling 

Reprorechtvergoedingen

17-7-2020

10 Stichting Lira 3-7-2020 Het CvTA stemt in met het Reglement Reprorechtvergoeding. 17-7-2020

SVVP 3-7-2020 De aangepaste machtiging voor verdeling van de Leenrechtvergoedingen aan bij 

SVVP aangesloten rechthebbenden, is van rechtwege goedgekeurd.

3-7-2020

11 Videma 17-12-2019 Het CvTA stemt in met de inhoudelijke wijzigingen in de ter goedkeuring 

voorgelegde repartitiereglementen Groepsvertoning en Doorgifte

27-7-2020

12 Sena 13-7-2020 Het CvTA stemt in met de door Sena ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen in 

artikel 7 van het Deelrepartitiereglement Uitvoerende Kunstenaars

7-9-2020

13 Buma Stemra 16-7-2020 Het CvTA stemt in met de voorgelegde wijzigingen van de statuten van Buma 

Stemra

26-9-2020

14 Stemra 13-8-2020 Het CvTA stemt in met de voorgestelde wijzigingen van het repartitiereglement 14-10-2020

15 Buma Stemra 15-4-2020 Het CvTA stemt in mde de voorgestelde aanpassing van artikel 6 

Tariefbepalingen van het Algemeen Tarief Muziekgebruik

26-10-2020

16 Buma Stemra 21-9-2020 Het CvTA stemt in de ter goedkeuring voorgelegde Voorwaarden 

Starterslicentie Livestreaming Muziekevenementen

30-11-2020

17 Videma 28-10-2020 Het CvTA stemt in de ter goedkeuring voorgelegde licentievoorwaarden per 

1/1/2021

21-12-2020
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Licentievoorwaarden 

 

 

Goedkeuring (gewijzigde) repartitiereglementen 
 

 

 

Goedkeuring (gewijzigde) overige reglementen 
 

 

 

Goedkeuring (gewijzigde) aansluitcontracten 
 

 

 

Personele bezetting 
 

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteur- en naburige rechten bestond in 

2020 uit 3 leden. Het College wordt ondersteund door de secretaris/directeur en een staf.  

De staf is in dienst bij de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA. De staf bestaat uit de 

secretaris/directeur, de senior jurist/plaatsvervangend secretaris/directeur, twee juristen, een 

financieel specialist en een office manager.  

Nummer Cbo/Obo Datum besluit Besluit Datum

1 Buma Stemra 21-9-2020 Het CvTA stemt in de ter goedkeuring voorgelegde Voorwaarden 

Starterslicentie Livestreaming Muziekevenementen

30-11-2020

2 Buma Stemra 15-4-2020 Het CvTA stemt in mde de voorgestelde aanpassing van artikel 6 

Tariefbepalingen van het Algemeen Tarief Muziekgebruik

26-10-2020

3 Videma 28-10-2020 Het CvTA stemt in de ter goedkeuring voorgelegde licentievoorwaarden per 

1/1/2021

21-12-2020

Nummer Cbo/Obo Datum verzoek Reden van aanpassing Betreffende reglement Status Besluit tot goedkeuring

1 Stichting Reprorecht 4-11-2019 O.a. wijziging van de verdeelsleutel Reglement Uitkeringen Onthouding instemming, 

deels goedgekeurd

19-5-2020

2 Stichting Leenrecht 31-12-2019 Aanpassing bewoordingen van de aanwijzingsbesluiten Verdeelreglement Goedgekeurd 24-2-2020

3 Sekam Video 27-3-2020 Het laten vervallen van een artikel zodat meer recht wordt gedaan aan het 

uitgangspunt dat bij de verdeling van de Thuiskopievergoeding het streven is 

om te komen to een verdeling die het daadwerkelijke kopieergedrag benadert.

Algemeen Repartitiereglement Goedgekeurd 29-5-2020

4 Stichting Reprorecht 1-7-2020 Het CvTA stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde aanpassing van de 

verdeelsleutel in het Reglement Uitkeringen 2019

Reglement Uitkeringen Goedgekeurd 17-7-2020

5 Stichting PRO 3-7-2020 Het CvTA stemt in met het Reglement van nadere verdeling 

Reprorechtvergoedingen

Reglement Nadere verdeling 

Reprorechtvergoedingen 

Goedgekeurd 17-7-2020

6 Stichting Lira 3-7-2020 Het CvTA stemt in met het Reglement Reprorechtvergoeding. Reglement Reprorechtvergoeding Goedgekeurd 17-7-2020

7 Videma 17-12-2019 Het CvTA stemt in met de inhoudelijke wijzigingen in de ter goedkeuring 

voorgelegde repartitiereglementen Groepsvertoning en Doorgifte

Repartitiereglement Doorgifte en 

Groepsvertoning

Goedgekeurd 27-7-2020

8 Sena 13-7-2020 Het CvTA stemt in met de door Sena ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen in 

artikel 7 van het Deelrepartitiereglement Uitvoerende Kunstenaars

Deelrepartitiereglement Uitvoerende 

Kunstenaars

Goedgekeurd 6-1-1900

9 Stemra 13-8-2020 Het CvTA stemt in met de voorgestelde wijzigingen van het repartitiereglement Algemeen Repartitiereglement Goedgekeurd 14-10-2020

Nummer Cbo/Obo Verzoek Besluit Datum

1 Buma Stemra 5-3-2020 Het CvTA stemt in met de op 5 maart 2020 ter goedkeuring voorgelegde 

aangepaste profielschetsen en het aangepast reglement van de Raad van 

Toezicht van Buma Stemra

30-4-2020

Nummer Cbo/Obo Datum verzoek Titel Betreft Besluit tot goedkeuring

1 Stichting Lira 12-11-2019 Aansluitingscontract Het CvTA stemt in met het op 12 november 2019 ter goedkeuring 

voorgelegde gewijzigde aansluitingscontract.

19-5-2020
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In 2020 zijn twee vacatures ontstaan. Eén voor de positie van secretaris/directeur, de ander voor de 

positie van jurist met expertise auteursrecht. De positie van de secretaris directeur is in 2020 

waargenomen door de plaatsvervangend secretaris/directeur.   

 

 

Financiële verantwoording 

 
Balans per 31 december 2020 

 

Ultimo 2020 bedraagt het overschot/tekort nihil. Dit is opgebouwd uit een overschot van € 9.201 

ontstaan in 2015, een overschot van € 53.555 ontstaan in 2016, een tekort van  

€ 44.987 ontstaan in 2017, een overschot van € 37.738 ontstaan in 2018, een tekort van € 119.511 

ontstaan in 2019 en een overschot van € 64.003 ontstaan in 2020. 

2020 Functie fte in dienst bij

 Collegelid 0,40          benoemd bij CvTA

 Collegelid 0,30          benoemd bij CvTA

Collegelid 0,20          benoemd bij CvTA

Secretaris/directeur 1,00          Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

Jurist 0,89          Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

Jurist extern 0,50          Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

Sr. Jurist/Plv secr./dir. 1,00          Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

Financieel 0,89          Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

Officemanager 0,78          Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

Totaal 5,96          

0,90          Totaal College

5,06          Totaal Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA

5,96          Totaal 

 

EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa

RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA 92.362 -

92.362 0

 92.362 0

Overschot/tekort

Overschot 2015 9.201 9.201

Overschot 2016 53.555 53.555

Tekort 2017 -44.987 -44.987

Overschot 2018 37.738 37.738

Tekort 2019 -119.510 -119.510

Overschot 2020 64.003 -

0 -64.003

Schulden Schulden korte termijn   

Loonheffing 21 -

Te betalen accountantskosten 5.890 5.890

Overige 724 745

Bestede gelden 2021 85.727 -

92.362 6.635

RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA 0 57.367

0 57.367

 92.362 0

20192020
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In 2020 is een exploitatieoverschot ontstaan van € 64.003 vanwege het nog niet kunnen invullen van 

twee vacatures, het uitstel van projecten door andere prioriteiten, waaronder de verhuizing, Covid-

19 en de teruggave van BTW op grond van een schikking met de belastingdienst.  

 

Staat van baten en lasten 

 

  

Realisatie Begroting verschil t.o.v. 

 2020 2020 begroting

Baten EUR EUR EUR

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie 1.011.000         1.011.000         -                      

 -                      

Restitutie Belastingdienst BTW 117.529             0 117.529             

Totaal Baten 1.128.529         1.011.000         117.529             

 Realisatie Begroting verschil t.o.v. 

2020 2020 begroting

Lasten EUR EUR EUR

 

Vergoeding leden en secretaris College 236.173             268.165             -31.992              

Ingeleend personeel (via Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA) 444.138             499.837             -55.699              

Vergoeding staf 35.271               77.185               -41.914              

Totaal personele kosten 479.409             577.022             -97.613              

Reis-en verblijfkosten -290                    12.440               -12.730              

Huisvesting 49.692               57.691               -8.000                

Automatisering 22.822               8.261                 14.561               

Accountant 11.911               12.246               -335                    

Advies en deskundigheid 94.694               49.416               45.278               

Verhuiskosten 39.503               -                       39.503               

Overige kosten 44.887               25.758               19.128               

Nog te besteden gelden 2021 85.727               -                      85.727               

Totale lasten 1.064.527         1.011.000          53.527               

Overschot/tekort 64.003               0                          64.003               
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Toelichting 

Vergoeding leden en secretaris College 

Op de vergoeding 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. 
 
Vergelijking ten opzichte van 2019 
De functie van secretaris is met ingang van 1 april 2020 vacant. De functie is geheel 2020 
waargenomen door de plaatsvervangend secretaris/directeur. 
 
Personele kosten 

De personele kosten bestaan uit de kosten voor de directeur, via de Stichting Facilitaire 

Voorzieningen CvTA, de senior jurist/plaatsvervangende secretaris/directeur, de medewerker 

toezicht met aandachtsgebied juridische zaken, de medewerker toezicht met aandachtsgebied 

financiën, de secretariële ondersteuning en de ingehuurde expertise voor juridische 

aangelegenheden.  

De functie van directeur is met ingang van 1 april 2020 vacant. De functie is geheel 2020 

waargenomen door de plaatsvervangend secretaris/directeur. Met ingang van juni 2020 is geen 

gebruik meer gemaakt van de ingehuurde expertise voor juridische aangelegenheden. Voor deze 

ontstane vacature is eind 2020 een start gemaakt met een werving en selectie-traject via een extern 

bureau. Dit heeft in 2020 niet geleid tot invulling van de vacature.  

In de personele kosten is de beëindigingsvergoeding verband houdend met de secretaris/ directeur 
ter hoogte van € 53.653 verantwoord. 

De kosten voor de voorziening “nog niet opgenomen vakantiedagen” zijn in 2019 voor het eerst 

verantwoord. Deze voorziening is in 2019 bij Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA aangelegd en 

voor 2020 geactualiseerd. 

 

Automatisering 

De kosten in 2020 betreffen het in stand houden van het netwerk en apparatuur, het beheer van de 

website en telefonie. In 2018 heeft er een éénmalige algehele ICT-security monitor plaatsgevonden 

op de ICT-configuratie van het CvTA. In 2019 zijn de kosten van de acties in 2019 naar aanleiding van 

de bevindingen verantwoord. In 2020 is de CISO-functie structureel belegd bij een externe 

functionaris. 

 

Accountant 

De kosten in 2020 betreffen zowel de geschatte kosten van de controle van de jaarrekening 2020 

van het CvTA als van de stichting. 

 

Advies en deskundigheid 

De kosten in 2020 zijn incidenteel van aard en houden grotendeels verband met langlopende 

juridische procedures waarbij het CvTA betrokken is, ondersteuning ten behoeve van de (juridische) 

professionalisering van het CvTA en de inhuur van de externe functionaris gegevens bescherming. 

Tevens heeft het College incidentele kosten gemaakt voor een deskundigen opinie ten behoeve van 

het geschil met Sena en voor de beroepszaak tegen de Belastingdienst met betrekking tot de 
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omzetbelasting.  

 

Verhuiskosten  

In 2020 liep het huurcontract van het kantoor van het CvTA aan de Herengracht te Amsterdam af. 

Vanwege huurverhoging is het CvTA verhuist naar een kantoor aan de Krom Boomssloot te 

Amsterdam. De verantwoorde kosten betreffen onder andere het aanpassen van de technische 

infrastructuur, de aanschaf van meubilair om te voldoen aan de Arbo-vereisten en ten behoeve van 

het houden van besprekingen. 

 

Overige kosten 

Onder de post Overige kosten wordt inkoop van onder andere kantoorbenodigdheden, huurkunst en 

de productie van het CvTA Jaarrapport verantwoord. In 2020 heeft onder begeleiding van het Zijlstra 

Center de bijeenkomst plaatsgevonden en zijn de vervolgstappen gemaakt ten behoeve van de 

evaluatie van de governance bij cbo’s. De afronding van de evaluatie is voor medio 2021 voorzien. 

Nog te besteden gelden 2021 

In de staat van baten en lasten is een bedrag van € 85.727 verantwoord ten behoeve van extra 
activiteiten in 2021. Dit is zo verantwoord op specifieke instructie van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid in zijn brief van juli 2021. 

 

WNT-verantwoording 2020 - 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 semipublieke 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 

bezoldigings-maximum bedraagt in 2020 € 201.000. 

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt onder meer 

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. 
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Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen 

2020 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) 

 

 

 

 

Opmerkingen bij bovenstaande overzichten: 

• 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 omvang van de functies van de collegeleden is in 2019 aangepast van 0,3 fte naar 0,4 fte 

voor de voorzittersrol en de omvang van de twee andere collegeleden respectievelijk van 

0,25 fte naar 0,3 fte en van 0,25 fte naar 0,2 fte.  

• Het WNT-maximum voor 2020 bedraagt € 201.000 voor een volledige fte. De bezoldiging van 

alle leden van het College overstijgt het individueel herrekend WNT-maximum1 in 2020 niet. 

Zij voldoen hiermee aan de vereisten die worden gesteld door de WNT. 

 
1 Het WNT-maximum bedraag voor 2020 € 201.000. 

Naam 

instelling
Functie

Datum aanvang 

dienstverband 

(indien van 

toespassing)

Datum einde 

dienstverband (indien 

van toepassing)

Omvang 

dienstverband (fte) (+ 

tussen haakjes 

omvang in 2019)

Beloning plus 

onkostenvergoedinge

n (belast)  (+ tussen 

haakjes omvang in 

2019) in € 

Voorzieningen t.b.v. 

beloningen betaalbaar 

op termijn(+ tussen 

haakjes bedrag in 

2019)

Totale bezoldiging in 

2020 (+ tussenhaakjes 

bedrag in 2019) in € 

 CvTA  Voorzitter  0,4 (0,4) 57.048 (55.658) 57.048 (55.658)

 CvTA  Collegelid  0,3 (0,3)  41.883 (40.588) 41.883 (40.588)

 CvTA  Collegelid  0,2 (0,2)  28.224 (28.422)  28.224 (28.422)

 CVTA Secretaris/Directeur  31/03/2020  1,0 (1,0)  46.045 (142.207) 46.045 (142.207)

 CVTA Secretaris/Directeur w.n.  1,0 (1,0)  123.430 (29.625) 122.439 (29.625)Mw. A.G.J. van Ouwerkerk

Naam functionaris

Dhr. A.J. Koppejan

Dhr. M.R. de Zwaan

Mw. N.C.G. Loonen – van Es

Dhr. V.L. Eiff
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De heer Eiff is per 1 april 2020 niet meer in dienst bij het CvTA en de Stichting Facilitaire 

Voorzieningen CvTA. De beëindigingsvergoeding ter hoogte van € 52.653 is verantwoord onder de 

kosten Personeel in dienst en Staf. Het WNT-overzicht bevat betreffende de heer Eiff de reguliere 

salarissom tot en met 31 maart 2020. Mevrouw Van Ouwerkerk heeft de functie van 

secretaris/directeur geheel 2020 waargenomen. 

 

Controleverklaring 
p.m. 

 


