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1 Algemeen 

Het College is in 2013 zes maal bijeengekomen in reguliere vergadering. Voorts heeft het College op 

meerdere momenten overleg gevoerd met de organisaties onder zijn toezicht en met VOICE. 

 

2 Financieel rapport 2011 

In februari 2013 publiceerde het College het financieel rapport over het jaar 2011. Dit rapport 

verschaft informatie over de omvang van de incasso, inhoudingen en toevoegingen aan de te 

verdelen (reparteren) som aan rechthebbenden en de daadwerkelijke repartitie aan rechthebbenden 

(en/of verdeelorganisaties). Voorts geeft het rapport inzicht in de nog te verdelen gelden aan het 

einde van het rapportagejaar en de effectiviteit van de verdeling (zie www.cvta.nl onder Publicaties). 

 

3 Tweede Onderzoek Buma/Stemra 

Op 26 april 2013 publiceerde het College zijn bevindingen naar aanleiding van een onderzoek naar de 

geldstromen binnen Buma/Stemra en de kwaliteit van de incasso- en repartitieprocessen. Het 

rapport is mede gebaseerd op een onderzoek van KPMG dat gelijktijdig verscheen. 

In mei 2012 publiceerde het College een onderzoek betreffende de vragen die de behandeling door 

Buma/Stemra van de claim van de componist de heer Rietveldt had opgeroepen, mede in verband 

met de betrokkenheid van een toen net afgetreden bestuurslid van Stemra. Naar aanleiding van deze 

kwestie werden verdergaande vragen gesteld bij de werkprocessen bij Buma die betrekking hadden 

op de transparantie bij incasso, de wijze van beheer van de individuele rechten door Buma en de 

verdeling van de geïncasseerde middelen onder rechthebbenden. Deze vragen hebben geleid tot het 

tweede onderzoek en het rapport dat in april 2013 is gepubliceerd. 

Het College is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van financiële misstanden bij 

Buma/Stemra, maar dat er in de kwaliteit van de processen nog ruimte bestaat voor verbetering. Het 

College geeft in dat kader een drietal adviezen aan Buma/Stemra: een herijking van het aan de 

incasso en repartitie ten grondslag liggende beleid, het instellen van een bestuurlijke auditcommissie 

en de beleidskeuzes duidelijker aan rechthebbenden en betalingsplichtigen bekendmaken en 

uitleggen. 

Buma/Stemra heeft aangegeven de aanbevelingen van het College te zullen overnemen. Het College 

zal de implementatie en effecten van de door Buma/Stemra getroffen maatregelen blijven 

monitoren.  

http://www.cvta.nl/
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4 Wijziging wet toezicht  

Het jaar 2013 heeft voor het College in grote mate in het teken gestaan van de wijziging van de Wet 

Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs – en Naburige rechten, welke wijziging per 1 juli 

2013 is ingegaan.  

De nieuwe wet schept een strak toezichtskader en zal leiden tot meer transparantie bij de 

activiteiten van de auteursrechtorganisaties, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het 

groeiende economische belang van de sector rechtvaardigt een veel sterker onafhankelijk toezicht 

op de activiteiten van deze instanties. 

Overeenkomstig de nieuwe wet moet het College vooraf instemmen met een eenzijdige stijging van 

de tarieven en moeten de tarieven, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten 

en nevenfuncties van de bestuurders openbaar worden gemaakt. Ook wordt het mogelijk om 

grenzen te stellen aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties, worden topsalarissen 

aangepakt en mag het College zo nodig een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete 

opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse incasso. 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft het College een beleidskader 

opgesteld (zie www.cvta.nl onder Publicaties). Dit beleidskader is aan de CBO’s voorgelegd en 

besproken in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle CBO’s die op 18 september 2013 

heeft plaatsgevonden. 

 

5 Klachten 

Onder de oude wet toezicht konden rechthebbenden en betalingsplichtigen, indien zij de 

geschillenprocedure bij de betreffende CBO hadden doorlopen, een klacht indienen bij het College, 

naar aanleiding waarvan het College een niet-bindend advies kon geven. Deze klachtprocedure is 

met de inwerkingtreding van de nieuwe wet afgeschaft.  

Collectieve beheersorganisatie zijn verplicht een dergelijke geschillenregeling voor rechthebbenden 

te kennen. Voor geschillen tussen collectieve beheersorganisaties en gebruikers of 

betalingsplichtigen heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Geschillencommissie 

Auteursrechten zakelijk aangewezen. 

In 2013 heeft het College acht klachten ontvangen, welke alle in 2013 zijn afgehandeld. Zes klachten 

zijn ongegrond bevonden. De overige twee hebben niet geleid tot een beslissing van het College, 

maar hebben geleid tot een regeling tussen de klager en de betreffende CBO.  

 

 

http://www.cvta.nl/
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6 Personele bezetting 

Het College kent thans vier leden, de heer drs. J.W. Holtslag (voorzitter), de heer dr. M. Sanders, de 

heer H.B. van der Veen RA en de heer mr. J.L.R.A. Huydecoper.  

Het College wordt ondersteund door een secretaris, de heer mr. H.F.R. van Heemstra en een staf 

bestaande uit een financieel specialist, een jurist en een secretaresse.  

In verband met de toegenomen activiteiten van het College naar aanleiding van de nieuwe wet 

toezicht, heeft het College in 2013 een nieuwe directeur aangezocht. Op 1 december 2013 is de heer 

dr. V. Eiff aangetreden als directeur van het CvTA. 
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7 Financiële verantwoording 

7.1 Balans 

 

EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa

RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA 258.250 156.382

258.250 156.382

 258.250 156.382

Overschot Overschot t/m 2009 24.216 24.216

Overschot 2010 59.417 59.417

Overschot 2011 53.243 53.243

Overschot 2012 12.304 12.304

Overschot 2013 95.368 0

244.549 149.181

Schulden Schulden korte termijn   

Te betalen accountantskosten 13.000 6.500

Overige 701 701

 13.701  7.201

 258.250 156.382

2013 2012

 

 

Op 28 september 2010 is de verbonden stichting, Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA (hierna 

genoemd: de stichting), opgericht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de leden van 

het College van Toezicht. De stichting is belast met de zorg voor de facilitaire voorzieningen van het 

College van Toezicht. Vanuit de stichting worden alle gemaakte kosten voor het College van Toezicht 

aan het College doorbelast. Deze kosten zijn inclusief BTW (waar van toepassing). 
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7.2 Staat van baten en lasten 2013 

Realisatie Begroting verschil t.o.v. Realisatie 

 2013 2013 begroting 2012

Baten EUR EUR EUR EUR

 

Subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie 548.550 548.550 0 250.772

     

Bijdragen CBO 136.450 136.450 0 272.899

Totaal Baten 685.000 685.000 0 523.671

Lasten

 

Vergoeding leden en secretaris College 182.119 208.059 -25.940 164.721

Ingeleend personeel 155.944 224.791 -68.847 55.958

Vergoeding staf 165.889 125.593 40.296 124.764

Totaal personele kosten 321.833 350.384 -28.551 180.722

Reis-en verblijfkosten 158 0 158 1.619

Huisvesting 0 0  

Huisvesting 46.443 43.529 2.914 42.096

 

Automatisering 8.259 9.936 -1.677 9.842

Accountant 14.629 10.100 4.529 18.426

 

Onderzoekskosten Buma/Stemra 0 0 0 83.699

Overige kosten 16.189 62.992 -46.803 10.244

Totale kosten 589.632 685.000 -95.368 511.368

Overschot 95.368 0 95.368 12.303  

7.3 Toelichting op enkele afwijkingen  

(Vergelijking realisatie staat van baten en lasten ten opzichte van begroting en de realisatie over het 

voorgaande jaar) 

Vergoeding leden en secretaris College 

De toekenning van de vergoeding aan de benoemde voorzitter is per 1 augustus 2013 in gegaan. In 

de begroting 2013 is rekening gehouden met een vergoeding gedurende het gehele jaar. 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. 

De werkelijke ingezette capaciteit van de secretaris is nagenoeg conform de begrote inzet. 
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Personele kosten 

De personele kosten bestaan uit de kosten voor de secretariële ondersteuning, de per 1 december 

2013 in dienst getreden directeur, via de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA en de ingehuurde 

expertise voor juridische en financiële aangelegenheden.  

Voor het jaar 2013 werd er uitgegaan van een uitgebreidere personele bezetting (plus 1 fte). De 

invulling van de positie vond pas per 1 december 2013 plaats, terwijl er rekening werd gehouden in 

de begroting met personele kosten voor deze uitbreiding voor een geheel jaar.  

Voor de werving van de directeur werd gebruik gemaakt van een extern bureau, de kosten van deze 

diensten zijn opgenomen onder de personele kosten. 

In mei 2013 heeft de Belastingdienst bepaald dat de Stichting BTW-plichtig is; dit geldt ook voor de 

jaren 2011 en 2012 . De extra kosten die dit vanwege de doorfacturatie vanuit de Stichting aan het 

CvTA met zicht meebrengt worden in 2013 ten laste van de exploitatie gebracht. Voor 2012 bedraagt 

deze extra last € 10.912, voor het jaar 2011 € 10.169 (totaal € 21.081). 

Er was meer ureninzet nodig voor de juridische en financiële expertise, gezamenlijk € 40.296 boven 

begroting. 

 

Juridische ondersteuning 

Er is in 2013 geen noodzaak geweest om juridische ondersteuning in te huren. 

Automatisering 

De kosten in 2013 betreffen het in stand houden van het netwerk en apparatuur, het beheer van de 

website en telefonie. Voor de nieuwe werknemer is een enige ICT  hardware aangeschaft. 

Accountant 

De kosten in 2013 betreffen zowel de kosten van de controle van de jaarrekening 2013 van het CvTA 

als van de stichting alsmede enige fiscale adviezen (€ 4.378).  

Overige kosten 

In de overige kosten is in de begroting rekening gehouden met advieskosten en onvoorziene kosten. 

De begrote bedragen worden aangewend voor de gedeeltelijke dekking van de niet voorziene 

werving- en selectiekosten en de niet voorziene ingehuurde expertise voor belastingvraagstukken. 

 


