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1 Algemeen 

Het College is in 2014 zes maal bijeengekomen in reguliere vergadering. Voorts heeft het College op 

meerdere momenten overleg gevoerd met de organisaties onder zijn toezicht en met VOI©E. 

2 Financiële rapporten 

Financiële rapporten 2012 en 2014 

In februari 2014 publiceerde het College het financieel rapport over het jaar 2012. De oplevering van 

het rapport over 2012 is verlaat door toepassing van de vereisten van de nieuwe Wet toezicht die op 

1 juli 2013 van kracht zijn geworden. Deze nieuwe wet voegt 12 nieuwe collectieve 

beheersorganisaties aan het toezicht toe die alle vrijwillig informatie hebben aangeleverd over het 

jaar 2012; een jaar waarin de nieuwe vereisten van de Wet toezicht nog niet golden. Dit betekent dat 

het CvTA in het rapport wel gegevens over deze 12 nieuwe CBO’s onder toezicht heeft opgenomen, 

maar zich onthouden heeft van oordelen. Het rapport over 2012 bevat 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. 

In september 2014 publiceerde het CvTA het financieel rapport over 2013. Net als het rapport over 

2012 is in dit rapport wel informatie opgenomen over het geheel van de 17 onder toezicht staande 

CBO’s, maar is bij het oordelen over dit functioneren rekening gehouden met het van kracht worden 

van de nieuwe vereisten van de wet per 1 juli 2013. De rapporten zijn te vinden op www.cvta.nl 

onder Publicaties. 

Financieel rapport 2014 

Het financieel rapport 2014 zal in september 2015 worden gepubliceerd. Voor een uitgebreid 

overzicht van het door het College gevoerde beleid en de resultaten van zijn activiteiten wordt naar 

dit rapport verwezen. 

3 Nieuwe Wet toezicht  

Het jaar 2014 was het eerste volledige jaar waarin het College opereerde onder de werking van de 

nieuwe wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige 

rechten. In februari 2014 publiceerde het College het Beleidskader toezicht CBO’s, waarin nader 

invulling wordt gegeven aan de wijze waarop het College zijn toezichtstaak onder de nieuwe wet 

uitvoert. 

Naar aanleiding van de resultaten van het toezicht over het jaar 2013 (zoals opgenomen in het 

jaarrapport over 2013) heeft het CvTA een zogeheten ‘non-compliance’ traject uitgevoerd in de 

tweede helft van 2014. Hierbij zijn de individuele CBO’s die niet of niet volledig voldeden aan de 

vereisten van de nieuwe wet aangeschreven, zijn er vervolgens door het College gesprekken gevoerd 
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met besturen van deze organisaties en zijn de organisaties geadviseerd maatregelen te nemen om 

het functioneren in overeenstemming te brengen met de vereisten. De resultaten en de beoordeling 

hiervan neemt het College op in het jaarrapport over 2014.  

 

4 Klachten 

Het College is een toezichthouder en geen klachtorgaan van de collectieve beheersorganisaties. De 

Wet toezicht voorziet niet in de mogelijkheid om klachten met betrekking tot individuele geschillen 

in te dienen bij het College. Wel zijn de collectieve beheersorganisaties verplicht een deugdelijke 

geschillenregeling voor rechthebbenden te kennen (artikel 2 lid 2 sub e WTCBO). Hierop houdt het 

College toezicht. 

Hoewel geen klachtorgaan, kunnen belanghebbenden (o.a. rechthebbenden, 

gebruikers/betalingsplichtigen) het CvTA wijzen op inbreuken of overtredingen van vereisten 

waaraan de collectieve beheersorganisaties dienen te voldoen volgens de Wet toezicht collectieve 

beheersorganisaties. Het dient dan wel te gaan om vereisten waarop het College van Toezicht 

volgens dezelfde wet toezicht dient te houden. Het College maakt vervolgens een afweging of het 

deze signalen in behandeling neemt. 

In 2014 heeft het College zes klachten ontvangen over CBO’s, waarvan in 2014 vier zijn afgehandeld. 

Van deze vier klachten zijn drie klachten ongegrond bevonden. De andere klacht heeft geleid tot een 

advies van het College hetgeen heeft geresulteerd in overeenstemming tussen de betreffende 

partijen.  

Er zijn in 2014 geen klachten ingediend over het College zelf. 

5 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 werd in 2013 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. De organisatie van het 

College werd geleid door de heer dr. V.L. Eiff. Per 1 augustus 2014 verving de heer Eiff de heer Van 

Heemstra als secretaris van het College. De heer Van Heemstra fungeert per die datum als senior 

jurist van het College. 
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6 Financiële verantwoording 

Balans 

 

EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa

RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA 247.320 258.250

247.320 258.250

 247.320 258.250

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 95.368

Tekort 2014 -8.888 0

235.662 244.549

Schulden Schulden korte termijn   

Te betalen accountantskosten 10.958 13.000

Overige 700 701

 11.658  13.701

 247.320 258.250

2014 2013
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Staat van baten en lasten 

Realisatie Begroting verschil t.o.v. Realisatie 

 2014 2014 begroting 2013

Baten EUR EUR EUR EUR

 

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie 685.000 685.000 0 548.550

  

Bijdragen CBO  136.450

Totaal Baten 685.000 685.000 0 685.000

Lasten

 

Vergoeding leden en secretaris College 218.583 201.810 16.773 182.119

Ingeleend personeel (via Stichting) 178.201 271.472 -93.271 151.310

Vergoeding staf 204.928 170.000 34.928 165.890

Totaal personele kosten 601.712 643.282 -41.570 499.319

Reis-en verblijfkosten 3.560 2.700 860 4.792

Huisvesting

Huisvesting 44.175 44.923 -748 46.443

 

Automatisering 6.207 6.000 207 8.259

Accountant 16.940 10.100 6.840 14.629

 

Overige kosten 21.294 18.356 2.938 16.190

Totale Lasten 693.888 725.361 -31.473 589.632

Overschot/Tekort -8.888 -40.361 31.473 95.368  

 

Toelichting op enkele afwijkingen  

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

1. 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. 

In de begroting van 2014 is er geen rekening gehouden met benoeming van de heer V. Eiff tot 

secretaris. De inzet van de heer V. Eiff wordt verdeeld tussen het College en de Stichting. 

De verhouding met betrekking tot de inzet bedraagt 80% van de totale inzet ten behoeve van het 

College en 20% van de totale inzet bedraagt de inzet voor de Stichting. Dientengevolge wordt, met 

ingang van 1 augustus 2014, 80% van de kosten in verband met salariskosten direct ten laste van de 

exploitatie van het College gebracht.  
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Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van hogere kosten voor het salaris en de 

bijkomende kosten van de directeur (in dienst per 1 december 2013), en hierdoor ook een hoger 

aandeel BTW. 

2. 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.  

Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van hogere kosten voor het salaris en de 

bijkomende kosten van de directeur, en hierdoor ook een hoger aandeel BTW. 

3. Vergoedingen staf 

De vergoeding voor de staf betreft de inhuur van juridische en financiële expertise. Voor beide 

expertise gebieden was meer ureninzet nodig dan begroot en dit heeft geleid tot een afwijking van 

gezamenlijk € 34.928 ten opzichte van de begroting.  

4. Juridische ondersteuning 

De kosten in verband met de inhuur van juridisch advies bedroegen € 2.343 en zijn onder Overige 

Kosten verantwoord. 

5. Automatisering 

De kosten in 2014 betreffen het in stand houden van het netwerk en apparatuur, het beheer van de 

website en telefonie. Voor de nieuwe directeur is enige ICT-hardware aangeschaft. 

6. Accountant 

De kosten in 2014 betreffen zowel de geschatte kosten van de controle van de jaarrekening 2014 van 

het CvTA als van de stichting, € 16.940.  

7. Overige kosten 

Onder de post Overige kosten wordt inkoop van onder andere telefonie en de huur van 

kantoorapparatuur verantwoord. In de begroting is tevens rekening gehouden met advieskosten en 

onvoorziene kosten (€ 11.745). 
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7 WNT: Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector 

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 

Organisatie Functie Aard functie Naam Beloning Onkosten Pensioen Datum Datum FTW Interim

CvTA voorzitter Topfunctionaris J.W. Holtslag  €       36.745  €                 -    €                 -   1-1-2014 31-12-2014 0,20 nee

CvTA Lid college Topfunctionaris H.B van der Veen  €       30.618  €                 -    €                 -   1-1-2014 31-12-2014 0,20 nee

CvTA Lid college Topfunctionaris M Sanders  €       30.618  €                 -    €                 -   1-1-2014 31-12-2014 0,20 nee

CvTA Lid college Topfunctionaris J L R A Huydecoper  €       30.618  €                 -    €                 -   1-1-2014 31-12-2014 0,20 nee

CvTA Secretaris Topfunctionaris H.F.R. van Heemstra  €       26.722  €                 -    €                 -   1-1-2014 31-7-2014 0,20 nee

CvTA Directeur/secretaris Topfunctionaris V.L. Eiff  €     105.473  €          3.184  €       18.155 1-12-2013 31-12-2014 1,00 nee  

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de heer dr. V.L. Eiff benoemd tot secretaris van het College. De 

heer mr. H.F.R. van Heemstra is per dezelfde datum ontslag verleend.  

De beloningen van de functionarissen zijn inclusief loonheffingen. De heer Van Heemstra had geen 

dienstverband bij het College en ontving vergoedingen op basis van declaraties. In bovenstaande 

tabel zijn de vergoedingen aan de heer Van Heemstra exclusief BTW. 
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8 Controleverklaring 

De controleverklaring is weergegeven op de volgende pagina’s en betreft de verklaring van de 

accountant met betrekking de originele jaarrekening over 2014 van het College van Toezicht 

collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten.  


