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  1. Vertrek voorzitter Jan Willem 
Holtslag; benoeming nieuwe 
voorzitter Ad Koppejan 

 
  De voorzitter van het CvTA, Jan Willem Holtslag, 

heeft het College per 1 juli 2018 verlaten in 

verband met de beëindiging van zijn tweede 

zittingstermijn. Het College, het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid (JenV) en Voice, de 

branche-organisatie van de sector van het 

collectief beheer van auteurs en naburige 

rechten, zijn hem zeer erkentelijk voor de wijze 

waarop hij gedurende acht jaar leiding heeft 

gegeven aan deze toezichthoudende organisatie 

en de constructieve wijze waarop hij het 

toezichtbeleid en de uitvoering ervan heeft 

vormgegeven.                                                                                                                                                                              

De Minister van JenV heeft per 1 juli 2018 drs. A. 

J. (Ad) Koppejan benoemd als nieuwe voorzitter 

van het CvTA voor een periode van vier jaar. Ad 

Koppejan is actief als ondernemer op het gebied 

van informatieveiligheid en publiek-private 

samenwerking. Daarnaast is hij voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van de coöperatieve, 

onderlinge verzekeringsmaatschappij Univé 

“Zuid-Nederland”, voorzitter van de Raad van 

Toezicht van GGZ instelling Emergis en lid van 

de Raad van Commissarissen van 

woningcorporatie Zeeuwland. Ad Koppejan was 

van 2006 tot 2012 lid van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal (CDA)..   

 

  2. Voorstel voor wijziging van de 
Wet toezicht   
 

 Op 12 april 2018 publiceerde het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid (JenV) een 

(consultatie)voorstel voor wijziging van de Wet 

toezicht en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs en naburige rechten. 

Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen 

ten opzichte van de huidige Wet toezicht. Een 

aantal belangrijke daarvan zijn: inperking van het 

preventief toezicht (voorgenomen besluiten van 

CBO’s tot tariefverhoging en wijzigingen van 

modelovereenkomsten behoeven niet langer 

voorafgaande goedkeuring van het College), een 

geheimhoudingsregeling voor informatie 

afkomstig van de CBO’s bij het CvTA aanwezig in 

verband met het toezicht, het kunnen opleggen 

van boetes na een aanwijzing zonder 

voorafgaand advies en de bekostiging van het 

toezicht door de sector van het collectief beheer. 

Op 13 juni 2018 reageerde het College op de 

voorgestelde wijzigingen van de Wet toezicht. 

Daarbij merkte het College op tevreden te zijn 

met de voorgestelde maatregelen die het 

functioneren van het toezicht versterkt, zoals het 

bekorten van een omslachtig sanctietraject, het 

van toepassing zijn van het sanctie-

instrumentarium op Onafhankelijke 

BeheersOrganisaties (OBO’s) en de introductie 

van het toezeggingsbesluit en het verscherpt 

toezicht. Het College is kritisch over onder andere 

het inperken van het preventief toezicht, de 

bekostiging van het toezicht door de sector van 

het collectief beheer en de onmogelijkheid om bij 

een welbewuste en/of herhaalde overtreding niet 

direct een boete op te kunnen leggen. Daarnaast 

heeft het College in overweging gegeven de 

bevoegdheden van het toezicht te verruimen met 

de mogelijkheid om leidinggevenden (inclusief 

bestuurders en toezichthouders) van CBO’s te 

toetsen en te hertoetsen op hun geschiktheid en 

betrouwbaarheid voor de betreffende functie.   

 

  3. Besluit instellen Commissie 
Nader Onderzoek Buma Stemra 

 

 Op 4 april 2018 besloot het CvTA tot het instellen 

van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek 

Buma Stemra. De Onderzoekscommissie bestaat 
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uit de heren drs. L.J.E. Smits (voorzitter) en prof. 

Dr. Mr. J.W. Winter (lid). Aan de basis van dit 

onderzoek in opdracht van het College staat het 

advies van het CvTA van 28 september 2017, 

waarin het College het bestuur van Buma Stemra 

verzocht nader onafhankelijk onderzoek te 

verrichten naar aanleiding van de onderzoeks- en 

adviesrapporten die eerder in 2017 in opdracht 

van het bestuur van Buma Stemra zijn opgesteld 

door respectievelijk BDO en NautaDutilh. Met het 

Instellingsbesluit heeft het College ook de 

formulering van opdracht aan en de 

randvoorwaarden voor de Onderzoekscommissie 

vastgesteld. In het besluit werd uitgegaan van 

een opleveringsdatum van het onderzoek van 1 

juni 2018. De afronding van het onderzoek bleek 

evenwel meer tijd te vergen, zodat de aanbieding 

van het finale rapport aan het College eind 

augustus 2018 is voorzien. 

 

 

4. Verslag aan Europese 
Commissie inzake Multi 
Territoriale licenties voor online 
muziekgebruik 

 
Op 5 april 2018 bracht het College verslag uit aan 

de Europese Commissie over de situatie in 

Nederland met betrekking tot het verlenen van de 

zogeheten Multi Territoriale Licenties voor online 

muziekgebruik. Het CvTA voldeed hiermee aan 

artikel 38, lid 3 van de Europese Richtlijn 

betreffende het collectief beheer van 

auteursrechten en naburige rechten (Richtlijn 

2014/26/EU), waarin de lidstaten wordt 

opgedragen een dergelijk verslag op te stellen. 

Feitelijk verstrekt in Nederland alleen Buma 

Stemra als Collectieve Beheersorganisatie Multi 

Territoriale Licenties voor online muziekgebruik 

op basis van het eigen beheerde repertoire. 

Daartoe heeft Buma Stemra tot dusver 

licentieovereenkomsten gesloten met I-Tunes en 

Soundcloud. Vervolgens gaat het verslag in op 

de wijze waarop Buma Stemra het beheer van 

deze Multi Territoriale Licenties administratief 

heeft geregeld en onder meer gebruikers en 

rechthebbenden over deze licenties informeert. 

Ten slotte verzocht de Europese Commissie ook 

over informatie over het feitelijk gebruik van deze 

licenties in de lidstaten. De informatie hierover is 

beperkt, zeker ten aanzien van de eindgebruikers 

van online muziek (de consumenten). Wel is een 

tendens zichtbaar dat de markt voor online 

muziekgebruik zich in toenemende concentreert 

rond een beperkt aantal online platforms die 

Buma Stemra een auteursrechtelijke vergoeding 

verschuldigd zijn. 

   


