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Kwartaalbericht CvTA: 1e kwartaal 2015 
 

1. Publicatie beleidsnotitie kosten en collectieve bestedingen  

In maart 2015 publiceerde het CvTA de beleidsnotitie ‘kosten en collectieve bestedingen’. Met deze 

beleidsnotitie wil het CvTA duidelijk maken wat onder directe en indirecte kosten van het collectief 

beheer moet worden verstaan in tegenstelling tot bijvoorbeeld collectieve kosten die in het belang 

zijn van de achterban, zoals de financiering van Brein en de Federatie Auteursrechtenbelangen en 

uitgaven voor sociaal-culturele doelen (SoCu). Een en ander dient bij te dragen aan de 

vergelijkbaarheid van kosten tussen de collectieve auteursrechtenorganisaties en daarmee aan de 

vergelijkbaarheid op het gebied van de kostennormen (kosten ten opzichte van incasso en repartitie).  

Indien de uitgaven voldoende transparant zijn weergegeven in onder andere het jaarverslag, laat het 

CvTA het aan de collectieve auteursrechtenorganisaties zelf over onder welke titel zij deze uitgaven 

willen weergeven. De in voorbereiding zijnde implementatie van de EU-Richtlijn Collectief Beheer 

(verwacht voorjaar 2016) geeft naast de titels ‘kosten’ en ‘Socu’, ook ruimte aan de titel ‘andere 

inhoudingen’. Teneinde aan deze laatste titel enige beperking aan te brengen, heeft het CvTA de 

staatssecretaris van Veiligheid & Justitie geadviseerd daarvoor drempels in te stellen bij 

implementatie van de genoemde Richtlijn.  

 

2. Opvolging en maatregelen naar aanleiding van aanbevelingen van het toezichtrapport 2013 

Naar aanleiding van constateringen met betrekking tot het niet voldoen aan toezichtnormen 

(‘afwijkingen’ of ‘non-compliance’), zoals het CvTA deze in het toezichtrapport 2013 (september 

2014) bij 15 collectieve beheersorganisaties heeft aangetroffen, verzocht het CvTA de collectieve 

auteursrechtenorganisaties in het derde en vierde kwartaal van 2014 de oorzaken hiervan aan te 

geven. Op grond van de schriftelijke verklaringen vroeg het CvTA in het eerste kwartaal van 2015 bij 

9 collectieve auteursrechtenorganisaties om nadere informatie en zijn met de besturen van 8 van 

deze organisaties gesprekken gevoerd. Dit leidde tot een oordeel van het CvTA over deze 

verklaringen en in een aantal gevallen adviseerde het CvTA de collectieve auteursrechtenorganisaties 

maatregelen te nemen om aan de normen te (gaan) voldoen (‘compliance’). Daarmee is de reguliere 

toezichtcyclus naar aanleiding van het toezichtrapport 2013 afgerond. Onder andere in het 

toezichtrapport 2014 (te verschijnen september 2015) zal het CvTA rapporteren of en in welke mate 

de collectieve auteursrechtenorganisaties de aangekondigde maatregelen hebben uitgevoerd en tot 

welke effecten dit heeft geleid. 
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3.      Uitkeren gelden Stichting Thuiskopie 

Met instemming van het CvTA heeft Stichting de Thuiskopie, mede naar aanleiding van een 

gerechtelijke uitspraak in januari 2015 waaruit blijkt dat Stichting de Thuiskopie niet onrechtmatig 

heeft gehandeld bij de inning van gelden over de jaren 2013 en 2014, eind januari 2015 besloten het 

resterende deel van een schikking met de Staat en een belangrijk deel van de incasso over de jaren 

2013 en 2014 uit te keren. In totaal betreft dit circa € 30 mln. Een gedeelte van de incasso uit de 

jaren 2013 en 2014 wordt gereserveerd totdat een nieuwe ‘verdeelsleutel’ is vastgesteld, behorende 

bij de nieuwe Thuiskopieregeling die per 1/1/2013 van kracht is geworden. Naar verwachting zal dit 

voor de zomer 2015 plaatsvinden. 

           

4. Consultatie Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn Collectief Beheer 

Het CvTA heeft het Ministerie van Veiligheid & Justitie in het eerste kwartaal 2015 geadviseerd over 

het conceptwetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn Collectief Beheer. Deze Richtlijn beoogt de 

transparantie en de governance van collectieve auteursrechtenorganisaties te verbeteren en de 

grensoverschrijdende licentiëring van onlinemuziek te vergemakkelijken en te uniformeren. De 

ministerraad heeft op 27 maart 2015 met dit wetsvoorstel ingestemd. Voordat het wetsvoorstel 

aangeboden wordt aan de Tweede Kamer en daarmee openbaar wordt, wordt het wetsvoorstel voor 

advisering voorgelegd aan onder andere de Adviescommissie Auteursrecht.    

 

5. Hoorcommissie StOPnl 

In november 2014 besloot de minister van Veiligheid & Justitie, mede op basis van advies van het 

CvTA, StOPnl als collectieve auteursrechtenorganisatie onder toezicht van het CvTA te brengen. 

Tegen dit besluit heeft StOPnl bezwaar gemaakt. Eind februari 2015 heeft het Ministerie van 

Veiligheid & Justitie een hoorzitting georganiseerd, waarin StOPnl in de gelegenheid is gesteld zijn 

bezwaren tegen de aanwijzing toe te lichten. Het CvTA is daarbij eveneens gehoord. In april 2015 

wordt een besluit naar aanleiding van het bezwaar van StOPnl verwacht.  

 

6. Governance rapportages collectieve auteursrechtenorganisaties  

In het kader van de notitie ‘Goed en integer bestuur collectieve beheersorganisaties’ (CvTA, mei 

2010) en de vereisten van het keurmerk van de brancheorganisatie Voi©e, rapporteren de bij Voi©e 

aangesloten en onder toezicht van het CvTA staande organisaties jaarlijks over governance- en 

integriteitsaspecten. Het CvTA is voornemens om over deze specifieke aspecten jaarlijks afzonderlijk 

én in het kader van het reguliere jaarlijkse toezichtrapport te publiceren. In het tweede kwartaal 

2015 zal een eerste afzonderlijke rapportage over governance en integriteit van de collectieve 

auteursrechtenorganisaties worden gepubliceerd. Daarnaast heeft het CvTA de brancheorganisatie 

Voi©e geadviseerd om de jaarlijkse rapportages over governance en integriteit van de verschillende 

collectieve auteursrechtenorganisaties te formaliseren in een ‘verklaring namens het bestuur’.       

 

 


