
 
 

 

 

 
College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
  

 

Geachte heer Laurent, 

 

In reactie op uw brief van 24 april 2014 inzake Christian Copyright Licensing 

International (CCLI) wil ik u als volgt informeren. 

CCLI is bij ons bekend als een organisatie die als een zogeheten vrijwillige 

collectieve beheersorganisatie, op basis van een verkregen mandaat van 

uitgevers en schrijvers van kerkelijke liederen, kerken tegen een vergoeding 

toestemming verleent om ‘de woorden van de liederen onbeperkt te 

reproduceren voor aanbiddingsdoeleinden’. Gelet op het feit dat het gaat om 

een zogeheten ‘vrijwillige collectieve beheersorganisatie’ is onder de 

Nederlandse wetgeving geen vergunning vereist, noch is sprake van een door 

de Minister aan te wijzen collectieve beheersorganisatie. 

Op grond van de bij ons bekende informatie incasseert de Nederlandse 

vestiging van CCLI vergoedingen van kerken gevestigd in de Benelux. De 

Nederlandse vestiging van CCLI bezit geen rechtspersoonlijkheid, maar maakt 

deel uit van de Christian Copyright Licensing International Ltd, met 

werkgebied Europa en Afrika, gevestigd in Londen. In de Benelux geeft de 

Nederlandse vestiging van CCLI aan circa 1020 kerken een licentie af (990 in 

Nederland en 30 in België). Gelet op het feit dat de incasso van CCLI (kantoor 

Nederland en derhalve ook de CCLI Ltd Londen) in Nederland circa € 100.000 

per jaar bedraagt, valt deze organisatie niet onder het toezicht van ons 

College van Toezicht.  

  

 

De heer Paul Laurent 
Directeur 
Algemene Directie Economische Inspectie 
Koning Albert II-laan 16 
B – 1000 BRUSSEL 

Postadres: 

Postbus 15072 

1001 MB Amsterdam 

 

Bezoekadres: 

Herengracht 566 

1017 CH Amsterdam 

 

Telefoon: 020 30 30 261 

 

Internet: www.cvta.nl 

Contactpersoon V.L. Eiff  

E-mail v.eiff@cvta.nl  

Datum 28 mei 2014  

Uw kenmerk E7/DD/BKO/2014/1105 – contactpersoon Benoït Koslowski  

Bijlage(n) -  

Onderwerp CCLI  
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De Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 

auteurs- en naburige rechten (kortweg: Wet toezicht) bepaalt immers in 

combinatie met een daarop betrekking hebbend Besluit (25 juni 2013) dat 

collectieve beheersorganisaties (Nederlandse of eventueel buitenlandse) in 

aanmerking komen om onder toezicht van ons College te staan, indien de 

totale incasso (in Nederland) of het totaal aan voor verdeling beschikbare 

vergoedingen, gemeten over een periode van ten hoogste 2 kalenderjaren, 

meer bedraagt dan € 1 miljoen. De wetgever heeft hiermee onevenredige 

lasten voor kleine collectieve beheersorganisaties getracht te voorkomen. 

Voor deze informatie hebben wij onder meer contact gelegd met CCLI 

kantoor Nederland (mevr. Broekman) en CCLI Ltd Londen (dhr. Bodkin, 

director).  

Ik verwacht u hiermee op passende wijze te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Victor Eiff                                                                                                               

Directeur CvTA 


