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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
 

 

Geachte mevrouw Brandsteder, 

Hierbij bericht ik u naar aanleiding van uw brief van 26 februari jl. waarin u 

verzoekt tot goedkeuring van de nieuwe repartitiereglementen Thuiskopie en 

Leenrecht, namens het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten (hierna: “het College”). 

Het College heeft nog enige vragen, en toelichting nodig alvorens tot een 

besluit te kunnen komen.  

Hieronder wordt per artikel aangegeven welke vragen of commentaren het 

College heeft. Het College heeft de repartitiereglementen beoordeeld in het 

kader van zowel de huidige alsmede de op korte termijn van kracht 

wordende nieuwe Wet toezicht.  

Repartitiereglement Leenrecht en Thuiskopie: 

Artikel 3  Beheerkosten 

 lid 2: “De beheerskosten worden jaarlijks vastgesteld door het 

Bestuur.” 

Wordt met ‘beheerskosten’ het ‘inhoudingspercentagepercentage’ bedoeld 

zoals gebruikt in lid 1 van artikel 3?  
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 Voorts wordt in artikel 3 ervan uitgegaan dat de beheerskosten (een 

percentage van de repartitie of de nominale beheerskosten) worden 

vastgesteld door het Bestuur.  

Met het oog op toekomstige wetgeving1, waarbij de invloed van 

rechthebbenden op het bestuur van een CBO strikter geregeld gaat worden, 

zou de ALV idealiter goedkeuring moeten geven aan de hoogte van de 

inhoudingen voor (keten-)kosten op de te reparteren gelden aan 

rechthebbenden.  

Artikel 5 Verdeling Leenrecht/Thuiskopie vergoedingen  

 lid 1: “De nadere voorwaarden en grondslagen worden door het 

Bestuur vastgesteld.” 

Het is het College niet duidelijk welke voorwaarden en grondslagen er 

worden bedoeld.  

 Lid 3: “Er wordt geen vergoeding toegekend aan Audiovisuele 

Werken waarvan de exploitatie als zodanig niet het hoofddoel is.” 

Het is het College niet duidelijk wat er met dit lid wordt bedoeld en de vraag 

is hoe objectief is vast te stellen welke Audiovisuele Werken wel en welke 

Audiovisuele Werken niet de exploitatie als hoofddoel hebben. 

Artikel 7 Verdelingstermijn en verjaring 

 Lid 1:  “.. zal plaatsvinden binnen 3 kalenderjaren..”. 

Het College adviseert te verwijzen naar vigerende wetgeving. Zodra de EU-

richtlijn collectief beheer zal zijn geïmplementeerd in wetgeving,  zal de 

termijn voor repartitie voor verdeelorganisaties 6 maanden bedragen (art. 2k 

lid 4 WTCBO) tenzij objectieve redenen de CBO ervan weerhouden deze 

termijn na te leven.  

                                                           
1 Artikel 2d, lid 6d regelt dat de ALV besluit over “het algemeen beleid ten aanzien van inhoudingen op 

rechteninkomsten …” In geval de CBO vanwege zijn rechtsvorm geen ALV heeft, dienen deze bevoegdheden 

door de toezichtfunctie te worden uitgeoefend. 
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Artikel 8 Reservering voor na-claim 

 Lid 1:  Het percentage voor reserveringen voor na-claims is aangepast 

van 18% naar 15% van de ontvangen gelden. 

Voor wijzigingen van eerdere repartitiereglementen van Vevam heeft het 

College gevraagd naar een nadere onderbouwing van dit vaste percentage. 

Waarop is dit percentage gebaseerd en zou de reservering niet periodiek 

(jaarlijks) moeten worden  beoordeeld op actualiteit en noodzaak? 

Graag ontvangt het College een reactie op de gestelde vragen en het gegeven 

commentaar. 

Ervan uitgaande u voldoende geïnformeerd te hebben, 

hoogachtend, 

 

 

dr. V.L. Eiff 

Directeur CvTA 

 


