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1. Advies College naar aanleiding
van extern onderzoek Buma
Stemra openbaar
Op 14 december 2017 maakte het College zijn
advies van 28 september 2017 aan Buma Stemra
inzake een nader onderzoek naar aanleiding van
twee in opdracht van Buma Stemra opgestelde
rapporten openbaar. Aan het openbaar maken
van dit advies ging een traject vooraf waarin
Buma Stemra respectievelijk in bezwaar ging
tegen het advies en het openbaar maken van dit
advies en waartoe Buma Stemra om een
voorlopige voorziening verzocht bij de Rechtbank
Amsterdam. Na het vonnis van de rechtbank op
27 oktober 2017 en het besluit van het College
op het door Buma Stemra ingediende bezwaar
op 1 december 2017 maakte het College het
advies derhalve op 14 december openbaar, met
uitzondering van enkele passages waarop, naar
oordeel van het College, absolute of relatieve
Wob-weigeringsgronden betrekking hebben.

2. Voorbereiding uitvoering nader
onderzoek Buma Stemra
Naar aanleiding van het advies van het College
aan Buma Stemra gericht op nader onderzoek
van 28 september 2017 heeft het College, in
overleg met Buma Stemra, in december 2017
voorbereidingen getroffen voor een dergelijk
nader onderzoek. Het College beoogt dit nader
onderzoek in het bijzonder te richten op het
functioneren van de bestuurlijke checks and
balances, de financiële administratie, de
onderdelen waarbij het door BDO uitgevoerde
onderzoek nog niet volledig is afgerond, de
kosten van de huidige CEO en de situatie bij
Buma Cultuur. Het College stelt als voorwaarde
aan een dergelijk nader onderzoek dat dit
onafhankelijk wordt uitgevoerd, waarbij de

onderzoekers de beschikking moeten krijgen over
het eerder opgeleverde onderzoeksmateriaal en
de resultaten publiekelijk kenbaar moeten worden
opgeleverd.

3. Advies van College aan Sena
naar aanleiding van een
handhavingsverzoek
Op 3 augustus 2017 verzocht de Nederlandse
Vereniging van Commerciële Radio (VCR) om
handhaving met betrekking tot de
openbaarmaking van standaardtarieven en
modelovereenkomsten van Sena met gebruikers,
in het bijzonder de standaardtarieven en
modelovereenkomsten van Sena voor de
omroepen. Het College verzocht hierop Sena om
een zienswijze en organiseerde een hoorzitting.
Op grond hiervan adviseerde het College op 27
oktober aan Sena om te voldoen aan de
wettelijke transparantievereisten, door ook de
standaardtarieven en modelovereenkomsten met
de omroepen publiekelijk op de website van Sena
kenbaar te maken. Sena maakte hierop kenbaar
niet aan dit advies te willen voldoen, doordat het
van mening is dat de overeenkomsten van Sena
met de omroepen niet als
'standaardovereenkomsten' kunnen worden
gekwalificeerd en Buma Stemra eveneens niet
alle overeenkomsten met de omroepen
publiekelijk kenbaar maakt. Naar aanleiding
hiervan nam het CvTA zich eind 2017 voor om
Sena een aanwijzing te geven.

4. Advies College aan Norma
inzake nabetaling
vertrekregeling topfunctionaris
Op verzoek van Norma adviseerde het College
op 11 december over een nabetaling in het kader
van de vertrekregeling van een topfunctionaris,
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die in 2016 bij Norma uit dienst is getreden. Het
College kon vooralsnog instemmen met deze
nabetaling, maar wees Norma er wel op dat zijn
definitieve oordeel hierover volgt bij de
beoordeling van de jaarrekening 2017 en de
hierop betrekking hebbende jaarrekeningcontrole.

informeerde de Minister van Rechtszekerheid, de
heer Dekker, afzonderlijk over de resultaten van
het toezicht in 2016.

5. Goedkeuring wijziging formele
documenten van CBO's
In het kader van de nieuwe Wet toezicht, die per
26 november 2016 van kracht is geworden, heeft
het College 2017 aangewezen als overgangsjaar,
waarin de CBO's in de gelegenheid worden
gesteld hun formele documenten, zoals statuten,
repartitiereglementen en
aansluitovereenkomsten, aan te passen aan de
nieuwe vereisten. In het laatste kwartaal van
2017 heeft het College, dikwijls na voorafgaand
commentaar op eerdere versies, een groot aantal
formele documenten van verschillende CBO's
goedgekeurd. Deze goedkeuringsbesluiten zijn
op de website van het CvTA opgenomen.

6. Publicatie jaarrapport toezicht
2016
Eind 2017 publiceerde het CvTA het jaarrapport
over de resultaten van het toezicht in 2016. Het
CvTA heeft de publicatie van dit jaarrapport
uitgesteld ten opzichte van het moment van
publicatie in eerdere jaren om ook de jaarcijfers
van Buma Stemra over het jaar 2016 in dit
jaarrapport te betrekken. Deze jaarcijfers 2016
van Buma Stemra kwamen relatief laat in 2017
(eind oktober) beschikbaar, doordat het
vaststellen van de jaarrekening van Buma
Stemra is uitgesteld als gevolg van het bijzonder
onderzoek naar de financiële administratie in
2017. Het CvTA bracht naar aanleiding van dit
jaarrapport ook een persbericht uit en
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