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1 Algemeen 

Het College is in 2015 zesmaal bijeengekomen in reguliere vergadering. Voorts heeft het College op 

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

2 Publicaties 

Rapport Toezicht 2014 

In september 2015 publiceerde het College het Rapport toezicht over het jaar 2014. In dit rapport is 

financiële en niet-financiële informatie opgenomen over de 17 onder toezicht staande CBO’s. Het 

rapport is te vinden op www.cvta.nl onder Publicaties. 

Naar aanleiding van de resultaten van het toezicht over het jaar 2014 (zoals opgenomen in het 

jaarrapport over 2014) heeft het CvTA een zogeheten ‘non-compliance’ traject uitgevoerd in de 

tweede helft van 2015. 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 

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 2015.  

Rapport Toezicht 2015 

Het financieel rapport 2015 zal in september 2016 worden gepubliceerd. Voor een uitgebreid 

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

dit rapport verwezen. 

Rapport Goed Bestuur en Integriteit 2015 

In april 2016 is het Rapport Goed Bestuur en Integriteit 2015 gepubliceerd. De rapportage over het 

jaar 2015 is de tweede rapportage sinds de introductie van de rapportageverplichting in 2013. De 

bevindingen vanuit de individuele rapportages zijn in dit rapport opgenomen en geven een stand van 

de ‘staat’ van goed bestuur en integriteit bij de 18 CBO’s die onder het toezicht van het CvTA staan.  

3 Signalen en 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 

http://www.cvta.nl/
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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 2015 heeft het College negen signalen ontvangen over CBO’s, waarvan in 2015 zes zijn 

afgehandeld. Drie signalen hebben geleid tot een doorverwijzing naar de Geschillencommissie 

Auteursrechten Zakelijk. Twee signalen zijn ongegrond bevonden en een signaal heeft geresulteerd 

in een advies aan de betreffende CBO. Het laatste signaal is nog in behandeling. 

Tabel signalen 

CBO Betrokkene Ingekomen Betreft Laatste actie CvTA Datum Status

Buma/Stemra Mojo, VNPF, Paradiso 17-3-2015 kortingsregeling Advies 7-7-2015

Partijen zijn in gesprek over 

nieuwe regeling

Buma/Stemra Buitenbeentjes Aerobics 28-4-2015 Klacht over tarief Verwezen naar GC 29-4-2015 Afgehandeld

Buma/Stemra KBO Brabant 15-4-2015

Vergoeding muziekgebruik 

ouderenverenigingen Klager gehoord 31-8-2015

Partijen zijn met elkaar in 

gesprek

Sena VNPF 3-7-2015

Tarief achtergrondmuziek 

poppodia Verwezen naar GC 13-8-2015 Afgehandeld

Thuiskopie

Transglobe 

Communications 7-12-2015 Restitutieregeling Afgewezen 10-3-2016 Afgehandeld

CBO Betrokkene Ingekomen Betreft Laatste actie CvTA Datum Status

Buma/Stemra De heer A 2013

Opzeggen 

exploitatiecontract Afgewezen 16-1-2016 Afgehandeld

Buma/Stemra Ratel Music Publishing 9-12-2015

Arbitraal vonnis inzake 

verschuldigde repartitie Afgewezen 22-3-2016 Afgehandeld

Norma, Thuiskopie DAMD 24-9-2015

Vergoeding character 

animators Afgewezen 16-11-2015 Afgehandeld

Buma/Stemra De heer B 17-12-2015

Achtergrondmuziek 

parkeerplaatsen Verwezen naar GC 15-1-2016 Afgehandeld

Buma/Sterma De heer C 17-9-2015

Repartitie buitenlandse 

inkomsten Uitvraag aan CBO 30-5-2016 In behandeling

Betalingsplichtigen

Rechthebbenden 

 

Er zijn in 2015 is één ingediend over het College zelf door een CBO. Deze klacht is door het College als 

ongegrond beoordeeld. 

 

4 Personele bezetting 

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) bestond in 2015 tot 15 juli 2015 uit 4 leden. De heer 

Sanders is geen lid meer van het CvTA per 15 juli 2015 vanwege het bereiken van de maximale 

zittingsduur.  

Het College wordt ondersteund door een secretaris en een staf. 

De staf is in dienst bij de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA, of wordt extern ingehuurd. De 

stichting staat volledig ten dienste van het CvTA. 

Hieronder staat het overzicht met betrekking tot de situatie in 2015 met de FTE-aantallen dat 

gemoeid is met het toezicht op collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. 
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FTE-aantallen ten behoeve van CvTA 
CvTA* Stichting, in dienst Stichting, inhuur

Functie

Voorzitter 0,3

Lid 0,2

Lid 0,2

Lid 0,2

Secretaris/Directeur 1,0

Secretaresse 0,7

Jurist, senior 0,4

Jurist, junior 0,4

Stafmw. Financiën 0,7

Totaal 0,9 1,7 1,5

Totaal generaal 4,1  
1 FTE = 36 uren per week 
*( De formele tijdsbesteding dienst door het Ministerie van Veiligheid en Justitie te worden vastgesteld. 

 

 

5 Financiële verantwoording 

Balans 

 

EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa

RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA 118.903 247.320

118.903 247.320

 118.903 247.320

Tekort 2014 0 -8.888

Overschot 2015 9.201 0

9.201 235.662

Schulden Schulden korte termijn   

Te betalen accountantskosten 9.000 10.958

Overige 100.702 700

 109.702  11.658

 118.903 247.320

2015 2014
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Staat van baten en lasten 
Realisatie Begroting verschil t.o.v. Realisatie

 2015 2015 begroting 2014

Baten EUR EUR EUR EUR

 

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie 685.000 695.275 -10.275 685.000

  

Bijdragen CBO  

Totaal Baten 685.000 695.275 -10.275 685.000

Lasten

 

Vergoeding leden en secretaris College 238.459 257.710 -19.251 218.583

Ingeleend personeel (via Stichting) 83.925 99.200 -15.275 178.201

Vergoeding staf 235.218 242.271 -7.053 204.928

Totaal personele kosten 557.602 599.181 -41.579 601.712

Reis-en verblijfkosten 7.906 4.500 3.406 3.560

Huisvesting

Huisvesting 45.571 44.775 796 44.175

 

Automatisering 8.371 5.883 2.488 6.207

Accountant 15.567 11.100 4.467 16.940

 

Onderzoekskosten Buma/Stemra 0 0 0 0

Overige kosten 40.781 29.836 10.945 21.294

Totale Lasten 675.799 695.275 -19.476 693.888

Overschot/Tekort 9.201 0 9.201 -8.888  
 

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. 

 

De heer M. Sanders is geen collegelid meer van het CvTA per 15 juli 2015 vanwege het bereiken van 

de maximale zittingsduur. Er is geen vervangend lid benoemd. 

 

 

 

 

Vergelijking ten opzichte van 2014 
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Per 1 augustus 2014 is de heer V. Eiff benoemd tot secretaris van het College. Tot 1 augustus 2014 

werd de positie van secretaris door de heer Van Heemstra ingevuld. Hij wordt per declaratiebasis 

ingehuurd door het College.  

 

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.  

 

In vergelijking tot 2014 is het salaris van de heer Eiff voor het gehele jaar voor 80% ten laste van het 

CvTA gekomen. In 2014 betrof dit 5 maanden.  

 

2. Personele kosten 

De personele kosten bestaan uit de kosten voor de secretariële ondersteuning, de directeur, via de 

Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA en de ingehuurde expertise voor juridische en financiële 

aangelegenheden.  

Kosten ingeleend personeel via Stichting 

In navolging van de salariswijzigingen voor de Rijksambtenaren zijn de salarissen in 2015 aangepast 

voor het personeel in dienst van de ondersteunende stichting van het CvTA met: 

 Een eenmalige uitkering van € 500 (naar rato van fte). 

 Een structurele verhoging per 1 september 2015 van 1,25%. 
 

3. Automatisering 

De kosten in 2015 betreffen het in stand houden van het netwerk en apparatuur, het beheer van de 

website en telefonie.  

4. Accountant 

De kosten in 2015 betreffen zowel de geschatte kosten van de controle van de jaarrekening 2015 van 

het CvTA als van de stichting, € 15.567.  

5. 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. 

In de overige kosten zijn kosten met betrekking tot het ontwikkelen van de nieuwe website en het 

opmaken van het jaarrapport van het CvTA verantwoord. 
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Verhouding directe en indirecte kosten 

Voor het jaar 2015 is een inventarisatie gedaan voor de directe en indirecte kosten. De directe 

kosten maken 70% uit van de totaal gemaakte kosten in boekjaar 2015. De indirecte kosten maken 

30% uit van de totaal gemaakte kosten in boekjaar 2015. 

De indirecte kosten betreffen een deel van de personele kosten die niet direct betrekking hebben op 

de hoofdtaak van het CvTA, toezichthouden. Verder vallen alle kosten voor administratie, 

huisvesting, ICT en overige kantoorkosten onder “indirecte kosten”. 

Overzicht directe en indirecte kosten 

Totaal Direct Indirect

 Realisatie Realisatie Realisatie

2015 2015 2015

EUR EUR EUR

Vergoeding leden en secretaris College  €               238.459  €               238.459  €                           -   

Ingeleend personeel 83.925€                  -€                         83.925€                  

Vergoeding staf  €               235.218  €               226.817  €                    8.401 

Totaal personele kosten 319.143€                226.817€                92.326€                  

Reis-en verblijfkosten  €                    7.906  €                       901  €                    7.005 

Huisvesting  €                 45.571  €                           -    €                 45.571 

Automatisering 8.371€                     -€                         8.371€                     

Accountant 15.567€                  -€                         15.567€                  

Overige kosten  €                 40.781  €                    9.007  €                 31.774 

Totale lasten 675.799€                475.184€                200.614€                

Overschot/tekort  €                    9.201 Direct Indirect

Realisatie Realisatie

aandeel aandeel

70,3% 29,7%  
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6 WNT: Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector 

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 

Naam Functie Einde 

dienst 

verband 

Omvang 

(2014)* 

Beloning 

(2014)* 

Belaste 

onkostenvergoe

ding (2014)* 

Voorziening

en t.b.v. 

beloningen 

betaalbaar 

op termijn 

(2014)* 

Totale 

bezoldiging 

(2014)* 

Herrekend 

WNT-

maximum 

J.W. Holtslag Voorzitter  0,3 (0,2) € 27.862             
(€ 36.745) 

€ 0  € 37.149     
(€ 36.745) 

€ 92.874 

H.B. van der 

Veen 

Lid  0,2 € 30.954                      

(€ 30.618) 

€ 0  € 30.954       

( € 30.618)  

€ 154.770 

M. Sanders Lid 15 juli 2015 0,2 € 16.667    

(€ 30.618) 

€ 0  € 16.667     

(€ 30.618) 

€ 155.190 

J.L.R.A. 

Huydecoper 

Lid  0,2 € 30.954                      

(€ 30.618) 

€ 0  € 30.954      

(€ 30.618) 

€ 154.770 

V.L. Eiff Directeur/ 

secretaris 

 1,0 € 113.007   

(€ 109.368) 

€ 0 € 17.973     

(€ 18.155) 

€ 130.890   

(€ 127.523) 

€ 130.890 

*)Tussen haakjes zijn de verantwoorde gegevens met betrekking tot het jaar 2014 aangegeven. 

Opmerkingen bij bovenstaand overzicht: 

 Thans ligt er een verzoek van het College bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzake 

het opnieuw vaststellen van een bezoldigingsbesluit voor de collegeleden van het CvTA. 

 De omvang van de voorzittersfunctie van J.W. Holtslag is in 2015 geëvalueerd. Inventarisatie 

van de tijdsbesteding leverde op dat de omvang 0,3 fte was voor de voorzittersrol.  

 Tot er door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een herzien bezoldigingsbesluit is 

vastgesteld, ziet de voorzitter van het college af van bezoldiging over het laatste kwartaal van 

2015. Wordt deze kwartaalbezoldiging wél meegeteld, dan komt de totale bezoldiging over 

2015 uit op € 37.149. Herrekend naar het WNT-maximum wordt dit € 123.830. 

 Dhr M. Sanders is geen collegelid meer van het CvTA per 15 juli 2015 vanwege het bereiken 

van de maximale zittingsduur.  

 Voor 2014 is bij V.L. Eiff het bedrag onder “beloning” aangepast van € 105.473 naar € 

109.368, vanwege de vakantietoeslag.  

 Voor 2014 is bij V.L. Eiff bedrag onder “belastbare onkostenvergoedingen” aangepast van € 

3.184 naar € 0. Het bedrag was in 2014 onterecht opgenomen.  
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7 Controleverklaring 

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

accountant met betrekking de originele jaarrekening over 2015 van het College van Toezicht 

collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten.  


