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Amsterdam, 20 december 2018 

College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties 

(CvTA) publiceert Rapport Toezicht op Collectief Beheer 

Auteurs- en naburige rechten 2017 

 

CvTA Jaarrapport 2017: Nieuwe eisen 

voor CBO's door Europese Richtlijn  
 

Nieuwe Wet toezicht  

Het toezichtrapport van het CvTA over 2017 geeft de 

resultaten weer van zijn toezicht op 22 collectieve 

beheersorganisaties (CBO’s) en 3 zogeheten 

onafhankelijke beheersorganisaties (OBO’s) die de 

rechten beheren van onder andere (muziek)auteurs, 

muzikanten en uitvoerend kunstenaars, acteurs, film- en 

beeldmakers, uitgevers en filmproducenten.  

2017 is het eerste jaar waarin de organisaties onder 

toezicht dienen te voldoen aan de nieuwe Wet toezicht 

collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting, 

die op 26 november 2016 van kracht is geworden. Deze 

Wet implementeert de Europese Richtlijn betreffende het 

collectieve beheer van auteursrechten en naburige 

rechten en de multi-territoriale licentieverlening van 

rechten voor het gebruik van online muziek (26 februari 

2014). Deze Europese Richtlijn beoogt de werking van het 

collectief beheer te verbeteren door onder meer de 

vereisten waaraan collectieve beheersorganisaties 

moeten voldoen binnen Europa te uniformeren. Het betreft 

onder meer de verplichting om een interne toezichtfunctie 

in te richten en de introductie van het zogeheten flexibel 

rechtenbeheer. Hiermee kunnen rechthebbenden een 

keuze maken welke specifieke rechten zij in collectief 

beheer willen onderbrengen. Verder zijn CBO's verplicht 

de vergoedingen aan de rechthebbenden sneller te 

verdelen en moeten zij uitvoeriger financieel  

verslagleggen en verantwoorden.  

    

Vertraging in oplevering jaarrapport toezicht 2017 

Buma Stemra heeft begin 2017 naar aanleiding van een 

signaal van een klokkenluider opdracht gegeven voor een 

intern onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in de 

financiële administratie. Dit heeft niet alleen geleid tot 

vertraging in het vaststellen van de jaarstukken 2016, 

maar ook de jaarstukken 2017 werden laat vastgesteld 

(oktober 2018) als gevolg van de wisseling van accountant 

waartoe het bestuur van Buma Stemra begin 2018 

besloot. Gelet op de voorkeur van het CvTA om de 

definitieve (financiële) cijfers van de grootste CBO in het 

jaarrapport toezicht te betrekken, is dit het tweede 

achtereenvolgende jaar waarin het CvTA de resultaten 

van het toezicht relatief laat presenteert.  

 

Overgangsperiode 

Het CvTA heeft de organisaties via een ‘overgangsregime’ 

in de gelegenheid gesteld de aanpassingen aan de 

nieuwe Wet toezicht geleidelijk in te voeren. Daartoe heeft 

het CvTA in januari 2017 het Beleidskader toezicht 

collectief beheer 2017 vastgesteld, waarin een toelichting 

is opgenomen op het tempo waarin de organisaties onder 

toezicht moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke 

vereisten. Hierbij ligt de nadruk in 2017 op het in opzet 

voldoen aan de wettelijke vereisten. Het gaat onder meer 

om de aanpassing van de formele documenten van de 

organisaties onder toezicht, zoals statuten, bestuurs- en 

directiereglementen, lidmaatschapsvoorwaarden, 

aansluitingsovereenkomsten en repartitiereglementen. 

Vanaf 2018 worden de organisaties onder toezicht ook 

geacht in praktijk te functioneren (‘in werking’) conform 

hetgeen zij in 2017 formeel hebben vastgelegd. Het CvTA 

heeft ten aanzien van de wettelijk eisen van het 

Transparantieverslag de organisaties onder toezicht in de 

gelegenheid gesteld in 2017 en 2018 eerste ervaringen op 

te doen met het voeren van een hierop toegesneden 

(financiële) administratie en verantwoording.  

 

Wijziging van de governance 

Op het gebied van governance hebben vrijwel alle CBO’s 

in 2017 hun bestuurlijke inrichting ingrijpend moeten 

wijzigen door de verplichte invoering van een interne 

toezichtfunctie. Voor deze majeure wijziging hebben 

sommige CBO’s meer tijd nodig gehad dan het CvTA 

voorzag, mede als gevolg van discussies over verdeling 

van taken tussen de toezichtfunctie en het bestuur en/of 
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de directie en over de samenstelling van de 

toezichtfunctie. Inmiddels, ultimo 2018, beschikken vrijwel 

alle CBO’s over een toezichtfunctie conform de wettelijke 

vereisten. 

Daarnaast zijn de CBO’s erin geslaagd om in 2017 en in 

het verloop van 2018 onder andere de rechten van 

rechthebbenden te verankeren ten aanzien van ‘inspraak’ 

in bestuur en in beleid via statuten of nadere regelingen.  

 

Transparantie  

Vrijwel alle CBO’s en OBO’s voldeden in 2017 in 

overwegende mate aan de verplichtingen om voor 

stakeholders relevante informatie openbaar te maken op 

hun website. Uitzondering hierop is de specifieke 

verplichting om de (geldelijke) belangen van de individuele 

interne toezichthouders, bestuurders en de dagelijks 

leidinggevenden bij hun CBO in de jaarstukken kenbaar te 

maken. Slechts drie CBO’s voldeden aan deze 

verplichting. Dit is voor het CvTA aanleiding om hierop de 

komende tijd strikter te gaan handhaven.   

In 2017 en 2018 is tussen het CvTA en een aantal CBO’s 

discussie ontstaan over de definitie en toepasselijkheid 

van standaardlicentieovereenkomsten. Deze 

overeenkomsten, die CBO’s sluiten met meerdere 

gebruikers, moeten de CBO’s openbaar maken op hun 

website. In 2017 en 2018 heeft het CvTA, na hiertoe een 

verzoek om handhaving te hebben ontvangen, Sena 

geadviseerd dergelijke overeenkomsten openbaar te 

maken. Het CvTA heeft daarbij gebruik gemaakt van een 

in opdracht van het CvTA verrichte studie van prof. mr. 

P.B. Hugenholtz.  

 

Kosten 

De kosten en kosten-efficiency van de sector als geheel 

bevinden zich in 2017 vrijwel op gelijk niveau als in 2016, 

waarbij het totale incasso-volume van de sector in 2017 (€ 

473 miljoen) is toegenomen (5%) ten opzichte van 2016 (€ 

451 miljoen). Het gemiddelde kostenpercentage ten 

opzichte van incasso (11,5%) en ten opzichte van 

repartitie (12,2%) is voor de sector als geheel in 2017 licht 

toegenomen ten opzichte van 2016 (respectievelijk 11,4% 

en 11,6%). De kosten van het verdelen van gelden in de 

keten, waarbij meerdere CBO’s betrokken zijn bij het 

proces van incasseren van gelden bij de gebruiker en 

verdelen van gelden aan de rechthebbenden, is in 2017 

net als in eerdere jaren relatief hoog: ruim 16% van de 

repartie conform de berekeningsmethodiek van het CvTA. 

Om de kosten in de keten te beteugelen is het CvTA in 

gesprek met de sector. Het CvTA verwacht dat de in 

ontwikkeling zijnde kostenbenchmark, waarvoor de sector 

in 2018 nadrukkelijk het initiatief naar zich toe heeft 

getrokken, hieraan een positieve bijdrage kan leveren.    

 

WNT 

Alle CBO’s onder toezicht voldoen aan de vereisten van 

de Wet Normering Topinkomens (WNT). Bij een aantal 

CBO’s, waar functionarissen werkzaam zijn waar de 

bezoldiging boven de gestelde norm uitkomt, is de 

overgangsregeling van toepassing. Dit geldt voor 

topfunctionarissen bij totaal 4 CBO’s. Het CvTA 

constateert dat in die gevallen waar de bezoldiging van de 

topfunctionarissen in 2017 dient te worden afgebouwd 

conform het in de WNT opgenomen regime, dit ook heeft 

plaatsgevonden.     

 

Nader onderzoek Buma Stemra 

Naast het reguliere preventieve en handhavende toezicht 

trof het CvTA in de tweede helft van 2017, in overleg met 

Buma Stemra, voorbereidingen voor de uitvoering van een 

onafhankelijk, nader onderzoek naar het bestuurlijk 

functioneren, de kwaliteit van de financiële administratie 

en financiële verantwoording en de IT-organisatie van 

Buma Stemra. De resultaten van dit nader onderzoek zijn 

in oktober 2018 gepubliceerd. Er is in samenspraak met 

het CvTA door de Raad van Toezicht van Buma Stemra 

een toezichtagenda opgesteld, waarin 

verbetermaatregelen zijn opgenomen op het gebied van 

de financiële functie, IT-Organisatie, de juridische functie 

en het bestuur. Het CvTA zal de voortgang daarvan de 

komende tijd bewaken.    
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Noot voor de redactie 
Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het CvTA, dhr. Koppejan, tel.: 020 - 30 30 
261.  
Het CvTA is een wettelijk toezichtsorgaan ingesteld door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op grond 
van de Wet toezicht CBO’s. Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is belast met het toezicht op 22 
collectieve beheersorganisaties en 3 onafhankelijke beheersorganisaties. 
Het College ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) 
administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde 
werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, 
transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.  
Zie voor toelichting op opzet, samenstelling, taken en werkwijze: www.cvta.nl 


