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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
 

 

Geachte mevrouw Brandsteder, 

Naar aanleiding van uw verzoek (uw brief van 12 april, aangevuld met een 

mail van 22 april jl.) om goedkeuring van de voorgenomen wijziging van de 

statuten van VEVAM wil ik u als volgt informeren. 

Naar aanleiding van uw verzoek gaven wij aan (onze brief van 9 mei) dat het 

CvTA geen wettelijke taak of bevoegdheid heeft om de rechtsvorm van een 

collectieve beheersorganisatie te beoordelen. Verder stelde het CvTA zich op 

het standpunt dat in 2016 door CBO’s voorgenomen statutenwijzigingen – 

vanuit efficiencyoverwegingen – zoveel mogelijk moeten voldoen aan de 

vereisten van de implementatiewet van de EU-Richtlijn Collectief beheer, die 

naar verwachting per 1/1/2017 van kracht zal zijn. In dat licht heeft het CvTA 

bij de door u voorgelegde statuten een aantal opmerkingen geplaatst, onder 

meer met betrekking tot de inrichting van de toezichtfunctie.  

In aanvulling op uw schriftelijke reactie van 10 en 11 mei jl. – waarin u enkele 

wijzigingen van de statuten aan het CvTA voorlegde – verzocht u of het CvTA 

bereid was in afwijking van bovenstaande de voorgelegde statuten te 

beoordelen naar huidig recht; de Wet Toezicht Collectieve 

Beheersorganisaties (van kracht per 1/7/2013). Het CvTA is hiertoe in dit 

geval bereid, onder de voorwaarde dat VEVAM in het eerste halfjaar van 

2017 wederom een wijziging van de statuten ter goedkeuring aan het CvTA 

zal voorleggen, die dan wél op grond van de dan van kracht zijnde 

implementatiewet beoordeeld zal worden.  
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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
 

 

 

Het CvTA keurt de voorgenomen statutenwijziging (zoals per mail van 11 mei 

jl. voorgelegd) goed, mede uit oogpunt van de positieve besluitvorming 

hierover tijdens de ALV van 16 juni jl., onder de voorwaarde dat dit besluit 

door de quorumvergadering van VEVAM (gepland 30 juni 2016) zal worden 

bekrachtigd.  

Hoogachtend, 

 

 

drs. J.W. Holtslag 

Voorzitter CvTA 

 

 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten 

minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep 

is gericht; 

d) de gronden van het bezwaar of beroep. 


