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1. Schriftelijke reactie Tweede 
Kamer op Wetsvoorstel 
implementatie EU-Richtlijn 
Collectief Beheer    

 

In oktober hebben de fracties in de Tweede Kamer hun 

schriftelijke reacties ingediend op het Wetsvoorstel voor 

implementatie van de EU-Richtlijn Collectief Beheer. Naar 

aanleiding hiervan heeft de Minister van Veiligheid en 

Justitie besloten (begin januari 2016) het wetsvoorstel op 

een aantal onderdelen te wijzigen. De belangrijkste 

daarvan is het schrappen van de verplichting om 

onverdeelde gelden, die ontstaan indien 3 jaar na het jaar 

van incasso geen rechthebbenden zijn gevonden, te 

bestemmen aan sociaal, culturele en educatieve doelen. 

Wel wordt de mogelijkheid open gehouden om dit nader te 

regelen in een AMvB. Verder wordt uit de beantwoording 

duidelijk dat vooraf elektronisch stemmen en een volledige 

elektronische ledenvergadering niet noodzakelijk is, maar 

dat een CBO de wijze waarop de lidmaatschapsrechten 

elektronisch worden uitgeoefend zelf mag bepalen. 

Uiteindelijk kan het EU-Hof hierover een oordeel 

uitspreken. Voor het CvTA is de discussie over de positie 

van de onafhankelijke beheersorganisatie (collectief 

beheer mét winstoogmerk) ten opzichte van de CBO 

(collectief beheer zonder winstoogmerk of met 

winstoogmerk met zeggenschap door de rechthebbenden) 

van belang, mede gelet op een afwijkend toezichtregime. 

Verder wordt het CvTA geacht vóór 10 april 2016 bij de 

Europese Commissie een lijst aan te leveren van in 

Nederland gevestigde CBO’s.  

 

2. Videma: Hoorzitting en besluit 
op bezwaar en 
dwangsombeschikking  

 

Nadat Videma in september (zie 3
e
 kwartaalbericht) tegen 

de aanwijzing van het CvTA om de bestuurlijke inrichting 

aan te passen in bezwaar is gegaan, heeft het CvTA – na 

ontvangst van schriftelijke reacties van betrokken partijen 

met betrekking tot dit bezwaar – begin december een 

hoorzitting georganiseerd. Hierbij werden de bestuurders 

van Videma, tevens aandeelhouders van de 

dienstverlener Bureau Filmwerken BV, in de gelegenheid 

gesteld hun bezwaar mondeling toe te lichten en werden 

de organisaties namens de rechthebbenden (STG en 

SGN) in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.  

Begin januari 2016 besloot het CvTA het bezwaar van 

Videma tegen de aanwijzing ongegrond te verklaren. 

Tevens legde het CvTA Videma een 

dwangsombeschikking op met een termijn (één maand) 

waarbinnen de organisatie in de gelegenheid wordt 

gesteld de bestuurlijke inrichting aan te passen zonder 

sanctie.  

 

3. Benoeming Henk van der Veen 
RA als collegelid  
 

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft Henk van der 

Veen RA per 1 december 2015 benoemd als lid van het 

College met een termijn tot 1 augustus 2018. De heer Van 

der Veen was al geruime tijd werkzaam voor het College 

als plaatsvervangend lid. Met deze benoeming is het 

College weer op (wettelijke) sterkte van 3 leden, nadat de 

2
e
 benoemingstermijn van Martijn Sanders in de zomer 

eindigde en hij het College verliet.            

 

4. Advies over 
beëindigingsregeling 
directievoorzitter Buma/Stemra 
 

Eind november maakte het bestuur van Buma Stemra het 

vertrek van de directievoorzitter openbaar. Het CvTA heeft 

hieraan voorafgaand het bestuur van Buma Stemra 

geadviseerd  over de voorgenomen vertrekregeling van 

deze directeur. Mede op basis van een specifieke 

verantwoording die Buma Stemra hierover heeft opgesteld 

vergezeld van een specifieke verklaring van de accountant 

heeft het CvTA hiermee een preventieve toets op de 

WNT-regels uitgevoerd die volgens de reguliere WNT-

systematiek pas na het opleveren van een jaarrekening – 

waarin deze vertrekregeling is opgenomen – zou hebben 
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plaatsgevonden. Het CvTA concludeerde in zijn advies dat 

de vertrekregeling in lijn is met het in de WNT opgenomen 

overgangsrecht.   

 

5. Traject non-compliance 
 

In het 4
e
 kwartaal heeft het CvTA het zogeheten ‘non-

compliance-traject’ uitgevoerd naar aanleiding van het 

toezichtrapport over 2014. In dit traject – overeenkomstig 

de aanpak in het vorige jaar – worden de CBO’s, die één 

of meerdere wettelijke normen niet of onvoldoende 

naleven, verzocht om hiervoor een verklaring te geven die 

door het College wordt beoordeeld. Aan de hand hiervan  

besluit het College bij die CBO’s waar de verklaringen als 

‘niet afdoende’ worden beschouwd, maatregelen af te 

dwingen om een en ander te corrigeren.  

 

6. Oprichting nieuwe CBO: SCGO 
 

In het 4
e
 kwartaal is de Stichting Collectieve Gelden 

Omroepen (SCGO) opgericht en opgenomen in het 

repartitiereglement van Stichting de Thuiskopie. SCGO 

heeft tot doel de specifieke Thuiskopie- gelden bestemd 

voor de achterban van rechthebbenden, publieke en 

commerciële omroepzenders, te verdelen. De systematiek 

van Stichting de Thuiskopie om als incasso-organisatie 

alleen te verdelen onder zogeheten ‘verdeel-CBO’s', de 

omstandigheid dat de omroepen een aantal jaar niet 

deelnamen aan het bestuur van Stichting de Thuiskopie 

én een oude – ongewenste - situatie waarbij de NOS voor 

verdeling van gelden zorg droeg, maakte de oprichting 

van deze CBO noodzakelijk. Wettelijk houdt het CvTA 

geen toezicht op nieuwe CBO’s, maar zo nodig adviseert 

het CvTA aan de Minister van Veiligheid en Justitie deze 

op de lijst van onder toezicht staande CBO’s op te nemen. 

In dit geval koos het CvTA hiervoor niet, gelet op de korte 

termijn waarop de EU-Richtlijn collectief beheer in 

wetgeving zal zijn omgezet (verwacht april 2016) en 

volgens deze nieuwe wet deze stichting ‘automatisch’ 

onder het toezicht valt. Overigens heeft het CvTA de 

stichting wel informeel geadviseerd over de inhoud van de 

statuten en het repartitiereglement. 

 

7. Deelname aan bijeenkomst van 
toezichthouders op de 
collectieve beheersorganisaties 
in de lidstaten van Europa 

 

De voorzitter en de secretaris van het College hebben 

deelgenomen aan een bijeenkomst in München op 13 

oktober 2015, georganiseerd door de Duitse 

toezichthouder op de auteursrechten (Deutsches Patent- 

und Markenamt), voor de nationale toezichthouders op de 

collectieve beheersorganisaties in Europa. Op deze 

bijeenkomst stond de kennisuitwisseling centraal tussen 

deze toezichthouders met oog op de implementatie van de 

EU-Richtlijn collectief beheer in 2016. Zo schrijft de 

Richtlijn uitwisseling van informatie voor tussen de 

toezichthouders van de lidstaten bij onder andere CBO’s 

die via samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties 

‘multiterritoriale-licenties’ afgeven. Daarnaast werd tijdens 

de bijeenkomst gesproken over de momenteel behoorlijk 

verschillende inrichting van het toezicht op het collectief 

beheer in de lidstaten. Zo ligt in sommige lidstaten (UK, 

Scandinavië) nadruk op zelfregulering en in andere 

lidstaten is sprake van onafhankelijk toezicht (Nederland, 

Duitsland) of is het toezicht bij een ministerie (België) 

ondergebracht. Daarnaast handhaven sommige lidstaten 

vooral op basis van mededingingsregels, terwijl in andere 

lidstaten een combinatie van mededinging- en 

kwaliteitstoezicht wordt uitgevoerd. Deze laatste situatie 

doet zich in Nederland voor, waarbij de ACM en het CvTA 

beide optreden als toezichthouder met betrekking tot de 

collectieve beheersorganisaties.                        

 


