
 

1/2 

1. Uitstel behandeling wetsvoorstel 
implementatie EU-Richtlijn 
Collectief Beheer 

 

De behandeling van het wetsvoorstel voor implementatie 

van de EU-Richtlijn Collectief Beheer auteursrechten en 

multiterritoriale licentiëring van online muziek in het 

parlement is uitgesteld tot naar verwachting het 2
e
 

kwartaal 2016. Hierdoor wordt de in de EU-Richtlijn 

beoogde datum van invoering in de lidstaten (vóór 10 april 

2016) in Nederland niet gerealiseerd. Voorlopig wordt 

ervan uitgegaan dat met de behandeling van de 

implementatiewet in het parlement voor het zomerreces 

2016 deze derde Wet toezicht per 1 januari 2017 van 

kracht kan worden. 

    

2. Informeren EU-Commissie over in 
Nederland gevestigde CBO’s 

 

Op grond van de EU-Richtlijn Collectief Beheer (artikel 39) 

dienen de lidstaten de EU-Commissie uiterlijk vóór 10 april 

2016, aan de hand van inlichtingen waarover zij 

beschikken, een lijst van de op hun grondgebied 

gevestigde collectieve beheersorganisaties te doen 

toekomen. In het wetsvoorstel dat de Richtlijn 

implementeert (artikel 17) is deze taak neergelegd bij het 

CvTA. In dat kader heeft het CvTA op zijn website een 

oproep geplaatst, waarin collectieve beheersorganisaties 

die nog niet onder het toezicht van het CvTA staan, 

worden opgeroepen om zich bij het CvTA kenbaar te 

maken. Mede naar aanleiding van deze oproep en op 

basis van de reeds bij het CvTA aanwezige kennis over de 

kleinere in Nederland gevestigde CBO’s heeft het CvTA 

de EU-Commissie ingelicht. In totaal heeft het CvTA 21 

CBO’s aangemeld. Dit zijn er 3 meer dan het aantal 

CBO's dat thans onder toezicht staat. Het betreft Stichting 

Collectieve Gelden Omroepen (SCGO), Stichting 

Verdeling Videoproducenten (SVVP) en GÜFA Nederland.   

 

   

 

3. Dwangsombeschikking Videma en 
wijziging bestuur  

 

In januari 2016 besloot het CvTA een 

dwangsombeschikking op te leggen aan Videma, waarbij 

deze CBO in de gelegenheid werd gesteld binnen één 

maand de bestuurlijke inrichting aan te passen, zonder dat 

sancties zouden worden opgelegd. Na een langdurig 

traject van overleg, advisering en een aanwijzing door het 

CvTA, zag het College zich genoodzaakt tot een dergelijke 

maatregel, om daarmee de bestuurlijke inrichting van deze 

CBO aan te passen aan de vereisten op het gebied van 

governance. Concreet eiste het CvTA met de 

dwangsombeschikking om een wijziging van de statuten 

van Videma op zodanige wijze dat het bestuur zou worden 

samengesteld uit één bestuurder namens de 

rechthebbenden en één bestuurder namens de 

aandeelhouders van de uitvoeringsorganisatie Bureau 

Filmwerken BV, die tezamen een derde bestuurslid, 

tevens onafhankelijk voorzitter, dienden te benoemen. 

Videma volgde de dwangsombeschikking tijdig op en 

legde een statutenwijziging ter goedkeuring aan het CvTA 

voor. Deze statutenwijziging kon evenwel niet op de 

instemming van de rechthebbenden rekenen.  

 

Naar aanleiding van de beslissing van het CvTA op het 

bezwaar van Videma tegen de aanwijzing van het CvTA is 

Videma in beroep gegaan bij de Rechtbank Den Haag. 

Tevens heeft Videma een bezwaar bij het CvTA 

neergelegd tegen de dwangsombeschikking van het 

CvTA.      

 

In april 2016 besloot het huidige bestuur van Videma, op 

basis van de huidige (ongewijzigde) statuten, een 

bestuurder namens de rechthebbenden te benoemen, 

waarbij tegelijkertijd twee (van de drie) zittende 

bestuursleden zijn teruggetreden. Hiermee is naar oordeel 

van het CvTA een belangrijke stap gezet naar het 

aanpassen van de governance van Videma in lijn met 

eerdere adviezen en de aanwijzing van het CvTA. Het 

CvTA stelt zich daarbij op het standpunt dat dit nieuwe 

bestuur een belangrijke taak heeft om een aantal lopende 
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dossiers waarover vooralsnog geen overeenstemming 

bestaat tussen betrokken partijen aan te pakken en de 

gewenste overeenstemming te bereiken. Dit betreft onder 

andere de wijziging van de statuten en het 

repartitiereglement en het bepalen van de hoogte van de 

fee voor de dienstverlening door Bureau Filmwerken BV.   

 

4. Advies CvTA inzake financiering 
collectieve activiteiten door 
Stichting de Thuiskopie 

 

Het bestuur van Stichting de Thuiskopie verzocht het 

CvTA in februari 2016 om een standpunt inzake het 

voorstel om collectieve activiteiten in het jaar 2016 te 

financieren vanuit de thuiskopiegelden. De te financieren 

collectieve activiteiten betreffen Stichting Brein, de 

communicatie van de Federatie Auteursrechtbelangen en 

de Geschillencommissie Auteursrechten. Het CvTA 

maakte in zijn standpunt onder andere duidelijk dat de 

financiering van collectieve activiteiten, zoals 

geformuleerd in het verzoek van Stichting de Thuiskopie, 

zowel naar huidig recht alsmede naar het toekomstig recht 

als beheerskosten moeten worden beschouwd. Daarnaast 

maakte het CvTA duidelijk dat het niet oordeelt over 

‘voorgenomen’ kosten of kostenoverschrijdingen, maar op 

grond van wettelijke bevoegdheden de gemaakte 

(beheers)kosten achteraf toetst.    

 

5. Voorbereidingen Bijeenkomst 
Nieuw Beleidskader Toezicht 

 

In het eerste kwartaal 2016 heeft het CvTA de 

voorbereidingen getroffen voor een bijeenkomst met 

betrokkenen in het toezichtsveld op het collectief beheer: 

de bestuurders en degenen belast met de dagelijkse 

leiding van de CBO’s, het bestuur en de directie van de 

brancheorganisatie voor collectief beheer VOI©E en 

vertegenwoordigers vanuit de departementen van 

Veiligheid en Justitie, Onderwijs en Cultuur en 

Economische Zaken. Deze bijeenkomst op 25 april 2016 

staat in het teken van het overleg over de nieuwe 

vereisten waaraan de CBO’s op grond van de EU-Richtlijn 

en de implementatiewet zullen moeten voldoen en de 

wijze waarop het CvTA hierop toezicht houdt.  

 

6. Wijziging staf CvTA  
 

Dhr. mr. G.F. van Rappard heeft het CvTA eind 2015 

verlaten, na 5 jaar in deeltijd als juridisch adviseur aan de 

staf van het CvTA verbonden te zijn geweest naast zijn 

advocatenpraktijk. Het CvTA dankt hem voor zijn inzet in 

deze periode, waarin het CvTA sterk in ontwikkeling is 

geweest als gevolg van de invoering van de Tweede Wet 

toezicht sinds 1 juli 2013. Het CvTA is vervolgens een 

procedure gestart voor het werven van een geschikte 

vervanger in de functie van medewerker toezicht/jurist. In 

maart heeft het CvTA besloten mevrouw Mireille van der 

Helm LLM in deze functie te benoemen. Zij treedt per 1 

mei 2016 in dienst van de staf van het CvTA.              

 

 


