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Besluit Stichting Ten Forward

GeachteJHierbij doe ik u namens het College van Toezicht collectieve
beheersorganisatíes Auteurs- en naburige rechten (hierna ook: "het college")
het besluít toekomen ten aanzien van de Stichting Ten Forward (,,Ten
Forward"),
Kya lificatie

Te

n Forword

Bij de kwalif¡catie of een organisatie als onafhankelijke beheersorganisatie
("OBO") of als collectieve beheersorganisatie ("CBO,,) kan worden

aangemerkt, zijn met name twee onderwerpen van toepassing, namelijk of
er sprake is van collectief beheer van auteurs- en naburige rechten én of deze
organisatie onder eigendom/zeggenschap staat van rechthebbenden, dan
wel geen winstoogmerk heeft.
Collectief beheer van outeurs- en naburíae rechten
Ten Forward is een adviesbureau voor art¡esten, creators, evenementen en
conventies gericht op fan media en populaire cultuur. Ten Forward geeft

onder andere advies over namaakartikelen. Er is geen informatie bij het cvTA
voorhanden die erop wijst dat er bij Ten Forward sprake is van enige vorm
van collectief beheer van auteurs- en naburige rechten.

ndortl/zgqae nscho p von rechthe b-bg nden, øee n winstooa merk.
Hiernaast is er bij het cvTA geen informatie bekend waaruit blijkt dat Ten
Forward onder eigendom/zeggenschap staat van rechthebbenden.
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Procedure zienswiize
Dit besluit is op 27 julijl. voor een zienswijze voorgelegd aan betrokkenen.
Het college heeft binnen de gestelde termijn geen zienswijze(n) ontvangen.
Besluit
Op basis van het bovenstaande besluit het College dat Ten Forward niet
kwalificeert als een CBO of OBO in de zin van de Wet toezicht.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschr¡ft 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'

Hoogachtend,

Drs. AJ. Koppejan

Voorzitter

CvTA
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