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Uw brief van 14 maart 2018

Geachte!J,

ln uw brief van 14 maart 2018 beargumenteert u waarom Rights Direct

meent niet verplicht te zijn om inzage te geven aan rechthebbenden in de

vergoedingen die door moedermaatschappij CCC aan Rights Direct worden
voldaan. Samengevat stelt Rights D¡rect dat zij aan haar wettelijke
verplichtingen uit art. 2m lid 1 (e) en (f) WTCBO voldoet met de op haar

website geplaatste mededeling: "RD daily tronsfers att collected moneys into
CCC's custody without making any deductions in respect of manogement fees
or for any purpose other thon monagement fees", Verder valt, volgens Rights

Direct, de door CCC aan Rights Direct betaalde vergoeding noch onder de

bedragen bedoeld in art. 2 m lid 1(e), noch onder die bedoeld in lid 1(f).

Geen uitzonderino indlen nÍet in EU oeleqen oroanisatie bedrasen inhoudt af
beheerkosten maakt
De openbaarmakingsverplichtingen uit artikel 2m lid 1(e) en (f) WTCBO zien

toe op "bedrogen die zijn ingehouden met betrekking tot beheerkosten".
Voor deze verplichting geldt geen uitzondering in geval deze bedragen
worden íngehouden, of indien deze beheerkosten worden gemaakt door een

niet in de Europese unie gevestigde organisatie. weliswaar is ccc als níet in
de Unie gevestigde moedermaatschappij niet onderworpen aan de
verplichtingen uit de artikelen 2m lid 1(e) en (f) WTCBO. Daaruit volgt echter
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niet dat Rights Direct zich kan onttrekken aan deze verplichtíngen omdat

haar buiten de Unie gelegen moedermaatschappij deze bedragen

daadwerkelijk inhoudt of de betreffende beheerkosten maakt.

Beheerkasten in de zìn van artikel2m lid 1{e) en lf} WTCBO

ln uw brief van 14 maart 2018 geeft u aan dat Rights Direct aan CCC een fee

berekent voor de kosten van haar personeel (plus een kleine marge). ln de

oorspronkelijke, Engelstalige versie van Richtlijn 2Ot4/26 worden

beheerkosten in artikel L3 lid L(e) aangeduid als'monagement fees'' Mede

op basis hiervan kunnen de kosten die door CCC aan Rights Direct worden

voldaan aangemerkt worden als beheerkosten in de zin van de artikelen 2m

lid 1(elen (f) WTCBO.

Inhoudinoen voor ondere doeleinden don beheerkosten

Het College onderkent de lezing van artikel 2m lid 1(f) WTCBO zoals is

uiteengezet onder punt 3 in uw brief van 14 maart 2018. lndien er bij CCC of

bij Rights Direct geen sprake is van dergelijke inhoudingen, dan rust op Rights

Direct dus de verplichting om hierover haar rechthebbenden ten minste

eenmaal per jaar te informeren.

Oooave van de veraoedineen beontwoordt meer aan de doelen van de

richtliin dan aeen oooave

Ten aanzien van punt 4 uit uw brief van L4 maart is het College van mening

dat een opgave van de voor art. 2m lid 1(e) en (f) WTCBO relevante

vergoedingen hoe dan ook meer aansluiting vindt bij de doelen van de EU

dan geen enkele opgave hiervan, Tenslotte heeft de Europese wetgever

conform overweging 34 van de Richtlijn 2oL4/t6 deze

transparantieverplichtingen noodzakelijk geacht om het vertrouwen van de

rechthebbenden te vergroten. Ook indien de vergoedingen die CCC aan

Rights Direct betaalt geen geheel inzicht geven in de werkelijke kosten, dan

nog zal opgave hiervan meer vertrouwen geven bij de rechthebbenden dan

indien Rights Direct hierover geen enkele inzage geeft.

Advies

Op basis van het bovenstaande is het College van oordeel dat Rights Direct

met de eerder aangehaalde mededeling op haar website niet voldoet aan

haar verplichtingen conform de art. 2m lid 1(e) WTCBO. Derhalve adviseert

het College Rights Direct om haar rechthebbenden inzage te verlenen in de

vergoedingen die zijvan CCC ontvangt en verzoekt het College Rights Direct

uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze brief het College te

informeren of dit advies wordt overgenomen.
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lndien Rights Direct dit advies overneemt vernemen wij graag binnen een

redel'rjke termÍjn - het college gaat uit van een termijn binnen 2 maanden na

dagtekening van deze brief - op welke wijze Rights Dírect voornemens is haar
rechthebbenden te informeren over de door ccc aan Rights Direct betaalde
vergoedingen.

Erop vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd en graag

vernemend wanneer dit anders mocht zijn,

Hoogachtend

Mr. S.D. Bakker

Sen¡or jurist CVTA
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