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Reactie op verzoek tot toestemming van de oprichting van een
gezamenlijke entiteit voor het beheer van SoCu gelden voor musici

Geachte heer Wissing,
Naar aanleiding van uw verzoek tot toestemming van de oprichting van een
gezamenlijke entiteit van Norma en de Sectie Uitvoerende Kunstenaars van
Sena voor het gezamenlijk beheer van SoCu gelden voor musici (uw brief van
9 maart 2016) wil ik u als volgt informeren.
Het oprichten of mede-oprichten van een privaatrechtelijk rechtspersoon
behoeft geen voorafgaande goedkeuring van het CvTA, maar valt wel onder
de wettelijke informatieplicht (artikel 5, lid 1 WTCBO). In dat licht stellen wij
het op prijs over het voornemen tot oprichting van een gezamenlijke entiteit
te zijn geïnformeerd.
Wel willen wij u bij deze gelegenheid wijzen op enkele randvoorwaarden die
naar ons oordeel bij de oprichting van een dergelijke entiteit van belang zijn.
Notitie Sociaal Cultureel Beleid CBO’s (CvTA, 3 december 2010)
Het CvTA heeft in deze notitie zijn uitgangspunten bij het beheer van SoCugelden neergelegd. Het betreft de volgende uitgangspunten:
-

Rechthebbenden dienen invloed te hebben op de mate waarin deze
gelden worden ingehouden en deze gelden worden besteed.

-

CBO’s dienen het beleid met betrekking tot de SoCu-gelden zowel vooraf
als achteraf transparant te beschrijven voor rechthebbenden.
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-

Gelden bestemd voor SoCu-doeleinden dienen aan de hand van
objectieve criteria te worden ingehouden en besteed en de criteria
dienen voor rechthebbenden inzichtelijk te zijn.

-

De omvang van SoCu-gelden dient beperkt te worden gehouden.

-

Onnodig oppotten van gelden dient te worden voorkomen. Bij het tempo
van het besteden van gelden kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de
repartitietermijnen.

Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU Richtlijn Collectief Beheer
Het thans in het parlement voorliggende wetsvoorstel voor implementatie
van de EU-Richtlijn Collectief beheer bevat een aantal aanvullende eisen met
betrekking tot het beheer van SoCu-gelden:
-

De algemene ledenvergadering besluit over het algemene beleid ten
aanzien van inhoudingen op rechten-inkomsten (artikel 2d,lid 6d). Bij
CBO’s die geen verenigingsstructuur kennen ligt deze
verantwoordelijkheid bij de toezichthoudende functie (artikel 2d, lid 11).

-

Inhoudingen (ook voor SoCu-doeleinden) dienen redelijk te zijn, dienen
een relatie te hebben met de aan rechthebbenden verleende diensten en
dienen op basis van objectieve criteria te worden vastgesteld (artikel 2h,
lid3).

-

De diensten die in het kader van SoCu-doeleinden worden geleverd,
dienen op grond van billijke criteria te worden geleverd, in het bijzonder
wat betreft de toegang en de omvang van die diensten (artikel 2h, lid 5).

-

In het jaarlijks op te stellen transparantieverslag dat aan elke
rechthebbende ten minste eenmaal per jaar wordt bekend gemaakt,
dient informatie te worden opgenomen van bedragen die zijn
ingehouden voor andere doeleinden dan met betrekking tot
beheerskosten, met inbegrip van de inhoudingen voor de verlening van
sociale, culturele en educatieve diensten (artikel 2m, lid 1f).

-

De collectieve beheersorganisatie dient haar algemene beleid met
betrekking tot inhoudingen, voor andere doeleinden dan deze met
betrekking tot beheerskosten, op rechteninkomsten en inkomsten
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voortvloeiend uit beleggingen van rechteninkomsten, met inbegrip van
inhoudingen voor SoCu-doeleinden openbaar te maken (artikel 2p1, lid
1g). Deze informatie dient op de website van de CBO bekend te worden
gemaakt en de CBO dient deze informatie actueel te houden.
Wij verwachten hiermee uw verzoek op passende wijze te hebben
beantwoord.
Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag
Voorzitter CvTA
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