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1 Algemeen 

Het College is in 2019 zesmaal bijeengekomen in reguliere vergadering. Voorts heeft het CvTA op 

meerdere momenten overleg gevoerd met de organisaties onder zijn toezicht en de daarbij 

betrokken uitvoeringsorganisaties, als ook met organisaties in oprichting, met VOI©E en overige 

belangenorganisaties en betrokkenen uit het veld, zoals advocaten en wetenschappers, met de 

betrokken ministeries en met andere (Europese) toezichthouders.  

Het toezicht van het College is vooral preventief; gericht op compliance en gedragsverandering door 

middel van gesprekken en adviezen. Waar nodig worden intensieve trajecten ingezet waarbij 

organisaties middels een plan van aanpak en de uitvoering daarvan verantwoording afleggen over 

hun functioneren. In 2019 was er ten aanzien van 2 organisaties sprake van een dergelijk traject van 

verscherpt toezicht. 

2  Publicaties 

Jaarrapport Toezicht 2018 

In oktober 2019 publiceerde het College het Jaarrapport toezicht over het jaar 2018. In dit rapport is 

financiële en niet-financiële informatie opgenomen over de 22 onder toezicht staande collectieve 

beheersorganisaties (CBO’s) en over de 3 onafhankelijke beheersorganisaties (OBO’s) in het jaar 

2018. Het rapport is te vinden op www.cvta.nl onder Publicaties.  

2018 is het tweede 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 van online 

muziek. Deze Europese Richtlijn beoogt de werking van het collectief beheer te verbeteren door 

onder meer de vereisten waaraan de 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. Verder zijn CBO’s verplicht de 

vergoedingen aan rechthebbenden sneller te vedelen en moeten zij uitvoeriger financieel 

verslagleggen en verantwoorden. 

Op het gebied van governance voldoen alle CBO’s in 2018 aan de wettelijke eisen van een interne 

toezichtfunctie die toezicht houdt op degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding. Ook de 

nieuwe wettelijke eisen ten aanzien van onder andere de rechten van rechthebbenden met 

betrekking tot ‘inspraak’ in bestuur en beleid zijn door de CBO’s vastgelegd.  

http://www.cvta.nl/
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Alle CBO’s voldoen in 2018 aan de vereisten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en vrijwel 

alle organisaties onder toezicht verbeterden ten opzichte van 2017 in de mate waaraan zij voldeden 

aan de wettelijke eisen met betrekking tot het openbaar maken van informatie. 

Ten aanzien van de jaarlijkse informatievoorziening aan rechthebbenden constateert het CvTA een 

lichte verbetering ten opzichte van 2017. De kosten en kosten-efficiency van de sector als geheel 

bevinden zich onder de wettelijke drempelwaarde van 15% ten opzichte van de incasso en de 

repartitie van de sector als geheel. 

Jaarrapport Toezicht 2019 

Het Jaarrapport toezicht 2019 zal naar verwachting in oktober 2020 worden gepubliceerd. Voor een 

uitgebreid overzicht van het door het College gevoerde beleid en de resultaten van zijn activiteiten 

wordt naar dit rapport verwezen. 

Het jaarlijkse rapport toezicht is sinds het rapport over 2014 vijfmaal in de huidige vorm verschenen. 

In het rapport wordt naast de toetsing aan de wettelijke vereisten tevens een doorkijk gegeven op de 

branche van het collectief beheer. Het CvTA wenst de inhoud van het rapport van de bevindingen 

over het jaar 2019 anders in te richten. Veel van de organisaties voldoen in toenemende mate aan de 

wettelijke vereisten, waardoor een gewijzigde presentatie van de bevindingen opportuun is. Met 

onder andere brancheorganisatie Voice en afzonderlijke CBO’s zijn gesprekken gevoerd met 

betrekking de inhoud en vorm van het rapport. De suggesties die deze gesprekken hebben 

opgeleverd worden meegenomen bij het opstellen van het jaarrapport over 2019. 

 

3 Handhaving 

Het College is een toezichthouder en geen klachtorgaan van de collectieve beheersorganisaties. De 

Wet toezicht voorziet niet in de mogelijkheid om klachten met betrekking tot individuele geschillen 

in te dienen bij het College. Wel zijn de CBO’s verplicht over een deugdelijke geschillenregeling voor 

rechthebbenden te beschikken (artikel 2 lid 2 sub e WTCBO). Hierop houdt het College toezicht 

evenals de in de praktijk voorkomende klachtenregelingen. Ook in 2019 heeft het CvTA klachten 

ontvangen over het functioneren van CBO’s. Het CvTA heeft de klagers gewezen op de 

klachtenregelingen van de CBO’s. Na doorverwijzing volgt het CvTA de afhandeling van de klacht wel. 

In een enkel geval heeft het College een gesprek gevoerd met de klagers en de betreffende CBO om 

te verkennen of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoorde. 

Hoewel het College geen klachtenorgaan is, kunnen belanghebbenden (rechthebbenden en 

gebruikers of betalingsplichtigen) het CvTA wijzen op inbreuken of overtredingen van vereisten 

waaraan de collectieve beheersorganisaties dienen te voldoen volgens de Wet toezicht collectieve 

beheersorganisaties. Het dient dan wel te gaan om vereisten waarop het College volgens dezelfde 

Wet toezicht dient te houden. Concreet doen deze belanghebbenden dan een beroep op het College 

van Toezicht als ‘handhaver’.  
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Signalen (verzoeken om handhaving) 

In 2019 heeft het College 2 signalen ontvangen over CBO’s (2018: 10 signalen, 2017: 9 signalen, 2016: 

13 signalen, 2015: 9 signalen). Het betrof verzoeken om handhaving wegens het overtreden van 

artikel 2i, derde lid, van de Wet toezicht, het niet uitkeren van gelden aan rechthebbenden binnen de 

wettelijke termijnen. Beide verzoeken werden namens meerdere rechthebbenden ingediend. Eén 

verzoek is na behandeling door het College, en de naar aanleiding daarvan getroffen regeling tussen 

de CBO en de verzoeker, ingetrokken. Op het andere verzoek is een besluit genomen waarbij het 

verzoek om handhaving deels is afgewezen en deels is toegewezen in die zin dat op grond van artikel 

6 van de Wet toezicht een advies is uitgebracht aan de betrokken CBO. Daartegen is bezwaar 

gemaakt. Eind 2019 was dit nog in behandeling.  

Tevens zijn in 2019 drie signalen afgehandeld die reeds in 2018 door het CvTA waren ontvangen. 

 

Alle ontvangen signalen zijn opgenomen in tabel Signalen. 

Tabel 1 Signalen 

Nummer CBO Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Stichting Pictoright Organisatie Q 8-1-2018 Verzoek tot handhaving met betrekking tot 

onevenwichtige vertegenwoordiging in het 

toezichtsorgaan van Stichting Pictoright.

N.a.v. een verzoek om handhaving van de betrokken 

organisatie d.d. 7 november 2017, heeft het CvTA op 13 juni 

2018 besloten niet in te stemmen de voorgestelde 

bestuursamenstelling in de statuten van Pictoright. Hierop 

heeft Pictoright op 24 juli 2018 bezwaar aangetekend. Op 

het bezwaar van Pictoright inzake het besluit van het CvTA 

tot onthouding van goedkeuring aan voorgelegde statuten 

is op 19 december 2018 besloten, namelijk in standhouden 

van het besluit. Op 28 maart 2019 heeft Pictoright 

gewijzigde statuten ter goedkeuring voorgelegd. Hiermee 

heeft het CvTA op 18 april 2019 ingestemd.

18-4-2019 Afgehandeld

2 Videma Organisatie A 12-12-2018 Verzoek om informatie over governance bij Videma 

voor de wijziging ervan. 

Het CvTA heeft op 3 januari 2019 op het verzoek van 

betrokkene gereageerd middels schriftelijke 

beantwoording van gestelde vragen.

3-1-2019 Afgehandeld

3 Sena Organisatie C 12-7-2018 Verzoek tot handhaving met betrekking tot het 

repartitiereglement van Sena en de instemming 

van het CvTA aangaande het repartitiereglement.

Het CvTA heeft op 7 augustus 2018 op het verzoek van 

betrokkene gereageerd en op 17 september 2018 heeft 

betrokkene bezwaar gemaakt tegen tegen het besluit van 

het CvTA. Op 20 december 2018 heeft het CvTA het 

handhavingsverzoek afgewezen. Op 27 maart 2019 heeft 

een hoorzitting plaats gevonden. Het CvTA besluit op 9 mei 

2019 de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit in 

stand te houden. Tegen de beslissing op bezwaar is op 18 

juni 2019 beroep ingesteld. Op 6 februari 2020 heeft het 

CvTA een verweerschrift opgesteld. Behandeling beroep is 

aangehouden tot de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan 

in een civiele zaak die ook loopt en verband houdt met 

deze zaak.

9-5-2019 Afgehandeld

4 Videma Organisatie Y 17-7-2019 Verzoek tot handhaving wegens het niet uitkeren 

van gelden aan verzoeker over de periode 1 janauri 

2017 tot en met 31 december 2019.

Het CvTA heeft Videma op 6 augustus 2019 schriftelijke 

vragen gesteld, waarop Videma op 6 september 2019 heeft 

gereageerd. Het CvTA besluit op 14 november 2019 sprake 

is van een overtreding van artikel 2i, derde lid, van de Wet 

toezicht en geeft reden om op grond van artikel 6, eerste 

lid, van de Wet toezicht tot handhaving over te gaan door 

middels van het geven van een advies (14 november 2019). 

N.a.v. de beslissing op het handhavingsverzoek van de 4 

majors heeft Videma op 23 december 2019  bezwaar 

ingediend. Op 14 mei 2020 is op dit bezwaar beslist door 

het CvTA. Of beroep ingesteld wordt is op dit moment nog 

niet bekend.

14-11-2019 In behandeling

5 Videma Organisatie Z 23-10-2019 Verzoek tot handhaving wegens niet uitkeren van 

gelden aan aangesloten van verzoeker over de 

periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 

2019.

Het CvTA heeft Videma op 7 november2019 schriftelijke 

vragen gesteld, waarop Videma op 6 september 2019 heeft 

gereageerd.  Het CvTA besluit op 14 november 2019 sprake 

is van een overtreding van artikel 2i, derde lid, van de Wet 

toezicht en geeft reden om op grond van artikel 6, eerste 

lid, van de Wet toezicht tot handhaving over te gaan door 

middels van het geven van een advies (14 november 2019). 

Op 17 februari 2020 heeft betrokken partij aangeven 

overeenstemming te hebben bereikt met Videma, het 

verzoek om handhaving is ingetrokken.

25-2-2020 Afgehandeld
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(Non) Compliancegesprekken 

In het kader van de non-compliance naar aanleiding van de bevindingen in het Jaarrapport toezicht 

over het jaar 2018, hebben in 2019 gesprekken plaatsgevonden met drie afzonderlijke CBO’s. 

Bovendien hebben er vijf gesprekken plaats gevonden met twee CBO’s vanwege het ‘verscherpt 

toezicht’ door het CvTA.  

 

Adviezen  

In 2019 heeft het CvTA 32 maal een advies uitgebracht aan een CBO of OBO. Hiervan waren 7 

adviezen op grond van artikel 3, tweede lid, Wet toezicht en 25 op grond van artikel 6, tweede lid, 

Wet toezicht.  

Nummer CBO/OBO Datum advies Besluit Soort advies

1 Lira 30-12-2019 Het CvTA adviseert de cbo een nadere toelichting te geven op het voorgelegde 

aansluitingscontract en de voorwaarden van rechtenbeheer

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

2 Stichting Pro 30-12-2019 Verzoek om nadere juridische onderbouwing voor voorgestelde verdeling van 

de gelden, sanctiebepalingen, kostenpercentage en afstemming 

samenhangende documenten.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

3 Stichting Reprorecht 27-12-2019 Verzoek om nadere juridische onderbouwing voor voorgestelde verdeling van 

de gelden, sanctiebepalingen, kostenpercentage en afstemming 

samenhangende documenten.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

4 Videma 14-11-2019 Het CvTA constateert een overtreding en adviseert Videma onder andere om op 

basis van de incasso 2017 verschuldigde bedragen aan belanghebbenden uit te 

betalen, binnen een termijn van 6 weken. 

Artikel 6, eerste lid, Wet toezicht

5 Güfa Nederland 8-11-2019 Het CvTA constateert dat het transparantieverslag niet is aangeleverd en 

adviseert  dit binnen acht weken aan het CvTA beschikbaar te stellen.

Artikel 6, eerste lid, Wet toezicht

6 Merlin 8-11-2019 Het CvTA dat het transparantieverslag niet is aangeleverd en adviseert Merlin 

om het transparantieverslag over 2018 op te stellen en dit binnen acht weken 

aan het CvTA beschikbaar te stellen.

Artikel 6, eerste lid, Wet toezicht

7 Buma Stemra 1-11-2019 Het CvTA adviseert Buma Stemra om geen uitvoering te geven aan door Buma 

Stemra voorgestelde wijziging in het repartitieregelement totdat een 

ministeriële regeling of amvb is vastgesteld. 

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

8 Stichting Pro  Het CvTA adviseert Stichting Pro om een nadere toelichting te verstrekken n.a.v. 

commentaar van het College op het verzoek tot goedkeuring van aangepaste 

statuten.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

9 Sena 23-5-2019 Het CvTA adviseert Sena om de wijze waarop Sena de integrale effecten van de 

berekeningssystematiek op de minutenwaarde  van alle TV-zenders openbaar 

wenst te maken ter consultatie voor te leggen aan een representatieve groep 

rechthebbenden. 

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

10 Vevam, mede namens 

Lira en Norma

16-1-2019 Het CvTA adviseert Vevam, Lira en Norma het College te informeren over het 

verloop en de uitkomsten van de onderhandelingen met de distribiteurs over 

de aan het College voorgelegde Modelovereenkomsten Vergoedingen TV 

distributie Filmwerken inclusief de tarievenbijlage.

Artikel 3, tweede lid, Wet toezicht

11 Sena 19-2-2019

12 Stichting Leenrecht 19-2-2019

13 Stichting Reprorecht 19-2-2019

14 Stichting de Thuiskopie 19-2-2019

15 Buma Stemra 19-2-2019

16 Femu 19-2-2019

17 Stichting Lira 19-2-2019

18 Stichting Norma 19-2-2019

19 Stichting Pictoright 19-2-2019

20 Stichting PRO 19-2-2019

21 Stichting IPRO 19-2-2019

22 SCGO 19-2-2019

23 Sekam 19-2-2019

24 Sekam Video 19-2-2019

25 St. Thuiskopievergoeding Audio Producenten19-2-2019

26 StOP NL 19-2-2019

27 SVVP 19-2-2019

28 Stichting Vevam 19-2-2019

29 Stichting Videma 19-2-2019

30 CCLI 19-2-2019

31 IBVA 19-2-2019

32 Rights Direct 19-2-2019

Het CvTA adviseert de betrokken organisatie in het kader van het non-

compliance traject naar aanleiding van de bevindingen in het Rapport Toezicht 

op Collectief Beheer 2017 om o.a. het transparantieverslag over 2018 aan te 

passen aan de wettelijke vereisten, het alsnog aanleveren van ontbrekende 

informatie, het comformeren aan de wettelijke transparantievereisten.

Artikel 6, eerste lid, Wet toezicht
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Voorafgaande schriftelijke instemming  

Besluiten van cbo’s behoeven de voorafgaande schriftelijke instemming van het CvTA. In 2019 heeft 

het CvTA verzoeken tot instemming ontvangen t.b.v. statuten, geschillenregelingen, 

licentievoorwaarden, repartitiereglementen en aansluitovereenkomsten. 

Het CvTA heeft in 2019 48 maal ingestemd met voorgelegde verzoeken tot instemming. 

Goedkeuring (gewijzigde) statuten 

 
Nummer CBO/OBO Datum verzoek Reden van aanpassing Status Besluit tot goedkeuring

1 Stichting UvO 24-9-2018 Goedkeuring statuten Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties)Goedgekeurd 4-1-2019

2 Buma Stemra 8-1-2019 Goedkeuring gewijzigde statuten Vereniging Buma Goedgekeurd 5-3-2019

3 Buma Stemra 8-1-2019 Goedkeuring gewijzigde statuten Stichting Stemra Goedgekeurd 5-3-2019

4 Stichting Reprorecht 20-1-2019 Goedkeuring gewijzigde statuten Stichting Reprorecht Goedgekeurd 26-3-2019

5 Stichting Pictoright 28-3-2019 Goedkeuring gewijzigde statuten Stichting Pictoright Goedgekeurd 18-4-2019

6 Buma Stemra 24-5-2019 Goedkeuring gewijzigde statuten Vereniging Buma Goedgekeurd 6-6-2019

7 Buma Stemra 24-5-2019 Goedkeuring gewijzigde statuten Stichting Stemra Goedgekeurd 6-6-2019

8 Stichting PRO 21-8-2019 Goedkeuring aangepaste statuten vanwege afsplitising PRN Goedgekeurd 5-9-2019

9 Stichting Pictoright 12-12-2019 Wijziging i.v.m. de 3 jaars zittingstermijn voor bestuurders van Pictoright. Goedgekeurd 6-2-2020  
 

 

Besluiten, en besluiten op verzoeken om goedkeuring, diverse regelementen en aanwijzingsbesluiten 

 
Nummer CBO/OBO Verzoek Besluit Datum

1 Alenka Media 15-1-2019 Alenka Media kwalificeert als Onafhankelijke Beheersorganisatie (OBO). 15-1-2019

2 Stichting Reprorecht 17-12-2018 Het CvTA stemt in met het op 17 december 2018 ter goedkeuring voorgelegde 

directiereglement van Stichting Reprorecht.

11-2-2019

3 Stichting Pictoright 18-12-2018 Het CvTA stemt in met het op 18 december 2018 ter goedkeuring voorgelegde 

directiereglement van Stichting Pictoright.

12-2-2019

4 Sena 27-12-2018 Het CvTA maakt gebruik van de mogelijkheid om de beslissing op het 

bezwaarschrift van Sena tegen het besluit van het CvTA van 20 december 2018 

te verlengen.

14-3-2019

5 StOPnl 28-1-2019 Het CvTA stemt in met het op 28 januari 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde bestuursreglement van StOPnl.

21-3-2019

6 Stichting Leenrecht 5-2-2019 Het CvTA stemt in met het bestuursbesluit (13 december 2018) van Stichting 

Leenrecht tot aan wijzing van FEMU en Stemra als verdeelorganisaties voor 

uitkering van gereserveerde leenrechtvergoedingen voor bladmuziek over de 

jaren 2015-2018.

2-4-2019

7 Stichting Pictoright 28-3-2019 Het CvTA stemt in met het op 28 maart 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

bestuurs- en directiereglement van Stichting Pictoright.

18-4-2019

8 Stichting PM 8-3-2019 Het CvTA stemt in met het verzoek van Stichting PM tot ontbinding van Stichting 

PM.

29-5-2019

9 Buma Stemra 2-5-2019 Het CvTA stemt in met het op 2 mei 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

reglement Raad van Toezicht van Vereniging Buma/Stichting Stemra.

6-6-2019

10 Alenka Media 15-1-2019 Alenka Media kwalificeert niet  Onafhankelijke Beheersorganisatie (OBO). 17-6-2019

11 Stichting UvO 4-1-2019 Betreft het directie- en bestuursreglement van de van Stichting PRO 

afgesplitste CBO Stichting UvO.

16-7-2019

12 Buma Stemra 5-9-2019 Het CvTA stemt in met het op 27 juni 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

reglement Raad van Bestuur van Vereniging Buma/Stichting Stemra.

31-10-2019

13 Stichting de Thuiskopie 20-6-2019 Het CvTA stemt in met het op 20 juni 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde aanwijzingsovereenkomst tussen Stichting de Thuiskopie en 

Stichting Stemra.

6-11-2019

14 Stichting Leenrecht 31-12-2019 Het CvTA stemt in met het op 31 december 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde aanwijzingsbesluit Stichting Leenrecht.

24-2-2020

 
 

 

Geschillenregelingen 

 
Nummer CBO/OBO Datum verzoek Reden van aanpassing Status Besluit tot goedkeuring

1 Stichting de Thuiskopie 14-8-2018 Goedkeuring aangepast geschillenreglement Goedgekeurd 21-12-2019

2 Stichting Pictoright 18-12-2018 Goedkeuring aangepast klachten- en geschillenregeling rechthebbenden Goedgekeurd 12-2-2019  
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Goedkeuring licentievoorwaarden 

 
Nummer CBO/OBO Datum besluit Besluit Datum

1 Videma 1-1-2019 Het CvTA stemt in met de op 18 oktober 2018 door Videma ter goedkeuring 

voorgelegde gewijzigde licentievoorwaarden.

26-3-2019

2 Vereniging Buma 1-3-2019 Het CvTA stemt in met het op 1 maart 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde Model overeenkomst collectieve overeenkomst 

brancheverenigingen van Vereniging Buma.

25-4-2019

3 Stichting Videma 6-3-2019 Het CvTA stemt in met het op 6 maart 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde standaardovereenkomsten brancheorganisaties van Videma.

29-4-2019

4 Sena 26-2-2019 Het CvTA stemt in met het op 26 februari 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

gewijzigde Collectieve Licentieovereenkomst van Sena.

29-4-2019

5 Buma Stemra 29-5-2019 Het CvTA stemt in met de op 29 mei 2019 ter goedkeuring voorgelegde 

overeenkomsten tussen Buma Stemra en NLPO en Buma Stemra en RPO.

1-11-2019

 
 

Goedkeuring (gewijzigde) repartitiereglementen 

 
Nummer CBO/OBO Datum verzoek Reden van aanpassing Betreffende reglement Status Besluit tot goedkeuring

1 Sena 9-10-2019 Wijziging t.a.v. prime time en non prime time. Algemeen repartitiereglement Goedgekeurd 4-12-2019

2 Stichting Pictoright 12-2-2019 Wijziging t.a.v. aanvaarden door rechthebbenden beleid van Stichting Pictoright 

en verklaring rechthebbende te zijn van ingediend werk.

Algemeen repartitiereglement Goedgekeurd 12-2-2019

3 Stichting de Thuiskopie20-2-2019 Wijzing n.a.v. gewijzigde Hoofdverdeelsleutel. Algemeen repartitiereglement Goedgekeurd 20-2-2019

4 Stichting Vevam 18-4-2019 Wijziging m.b.t. Vergoedingen Video on Demand (VOD). Algemeen repartitiereglement Goedgekeurd 17-6-2019

5 Stichting Vevam 20-5-2019 Wijziging m.b.t. Basic Media Services (BMS)-vergoedingen. Repartitiereglement BMS Goedgekeurd 15-7-2019

6 Stichting Leenrecht 26-4-2019 Wijziging diverse verdelingsreglementen n.a.v. gewijzigde Wet toeizcht. Verdelingsreglement Leenrecht Audio, 

Geschriften, Multimedia, Video en Visuele 

werken

Goedgekeurd 21-6-2019

7 Stichting Lira 4-7-2019 Wijziging Verdelingsreglement Thuiskopievergoeding Video t.b.v. verdeling 

gereserveerde thuiskopiegelden.

Verdelingsreglement Thuiskopievergoeding VideoGoedgekeurd 4-7-2019

8 Stichting UvO 4-1-2019 Betreft de repartitieregelment van de van Stichting PRO afgesplitste CBO Stichting UvO.Algemeen repartitiereglement Goedgekeurd 17-7-2019

9 Vereniging Buma 20-6-2019 Diverse wijzigingen. Algemeen repartitiereglement

10 Stichting Stemra 20-6-2019 Diverse wijzigingen. Algemeen repartitiereglement

11 Stichting Lira 20-6-2019 Wijziging n.a.v. per 1 januari 2015 ontvangen vergoedingen voor VOD-

exploitatie van individuele (VOD-)exploitatanten.

Repartitiereglement Vergoedingen Video On 

Demand (VOD)

Goedgekeurd 13-8-2019

12 Stichting Lira 20-6-2019 N.a.v. Convenant E-lending per 1 januari 2019. Repartitiereglement E-lending Goedgekeurd 13-8-2019

13 Lira 11-12-2019 Wijziging verdeling van de reprorechtvergoedingen in de categorieën Vak, 

Wetenschappelijk en Educatief aan auteurs.

Repartitiereglement Reprorechtvergoedingen 

2019

Advies 5-2-2020

14 Videma 17-12-2019 Diverse wijzigingen. Repartitiereglementen Doorgifte en 

Groepsvertoning.

Advies 10-2-2020

15 Stichting Reprorecht 4-11-2019 Diverse wijzigingen vanwege afspraken tussen Stichting Reprorecht, Lira, 

Pictoright, Pro en de Mediafederatie (Hoofdlijnenakkoord).

Reglement Uitkeringen Advies 27-12-2019

16 Stichting Pro 22-11-2019 Wijziging m.b.t. verderdeling van reprorechtvergoedingen aan uitgevers. Verdeelplan en Reglement van nadere verdelingAdvies 20-12-2019

(deels) Goedgekeurd, advies geen uitvoering geven 

totdat de goedkeuring van de goedkeuring van de 

wijzigingen door Stichting de Thuiskopie en Stichting 

Leenrecht is verkregen en het Ministerie van OCW 

de billijke vergoeding muziekauteursrecht heeft 

vastgesteld. 

1-11-2019

 
 

Goedkeuringen (gewijzigde) aansluitcontracten 

 
Nummer CBO/OBO Datum verzoek Titel Betreft Besluit tot goedkeuring

1 Stichting Pictoright 18-12-2018 Aansluitformulieren Aangepaste aansluitformulieren en Reglement van Aansluiting 12-2-2019

2 Stichting Lira 12-11-2019 Aansluitingscontract Aangepast aansluitingscontract n.a.v. overleg tussen Lira en de 

Mediafederatie en de gemaakte afspraken.

30-12-2019

 
 

Bezwaren tegen besluiten van het CvTA 

Naast de signalen over CBO’s kunnen belanghebbenden bezwaar (en overigens ook beroep) indienen 

tegen besluiten genomen door het CvTA. 

In 2019 is een bezwaar ontvangen tegen een besluit van het CvTA. In het kader van dit bezwaar heeft 

in het voorjaar van 2020 een hoorzitting plaatsgevonden. Tevens is in 2019 in een geval de in 2018 

gestarte bezwaarprocedure afgehandeld, maar is beroep ingesteld. Dit beroep is aangehouden. 

In 2019 is ook een bezwaar ontvangen tegen de beslissing op een Wob-verzoek. Op dit bezwaar is op 

24 oktober 2019 besloten. 

Beroepen en Voorlopige Voorzieningen 

In 2019 zijn vijf beroepsprocedures gestart waarvan de behandeling in 2020 plaats zal vinden. 
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Begin 2020 is éénmaal door een belanghebbende om een Voorlopige Voorziening bij de Rechtbank 

verzocht tegen een door het CvTA genomen besluit. 

In 2018 zijn door belanghebbenden 4 beroepen naar aanleiding van beslissingen van het CvTA op 

bezwaar ingediend. Hiervan zijn 3 beroepen in 2019 door de indieners ingetrokken. Een beroep zal in 

2020 worden behandeld.  

Verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob-verzoeken) 

Het CvTA heeft in 2019 2 Wob-verzoeken ontvangen. Beide Wob-verzoeken zijn in 2019 afgehandeld.  

 

Klachten jegens handelwijze van het CvTA 

In 2019 heeft het CvTA 2 klachten ontvangen jegens de handelwijze van het CvTA. Deze zijn beide in 

2019 afgehandeld.  

 

Alle ontvangen bezwaren en beroepen tegen besluiten van het CvTA en klachten jegens de 

handelswijze van het CvTA zijn opgenomen in de overzichten Bezwaar en Beroep tegen besluiten van 

het CvTA en Klachten jegens handelwijze van het CvTA. 

 

Bezwaren tegen besluiten van het CvTA 

 
Nummer CBO Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Sena Organisatie N 30-10-2018 Bezwaar tegen besluit CvTA van 1 oktober 2018, 

aanwijzingsbesluit Sena openbaarmaking 

overeenkomst.

2 Sena Organisaite O 10-12-2018 Bezwaar tegen besluit CvTA  van 1 oktober 2018 

(intrekken bindende aanwijzing Sena).

3 Sena Sena 27-12-2018 Bezwaar tegen besluit CvTA van 20 december 2018, 

aanwijzingsbesluit Sena openbaarmaking 

overeenkomst.

4 Sena Organisatie D 29-1-2019 Bezwaar en WOB-verzoek m.b.t. het verkrijgen van 

een afschrift van alle informatie en (digitale) 

communicatie  t.a.v. de tot standkoming van de in 

opdracht van het CVTA opgestelde opinie van prof. 

mr. Hugenholtz van 19 september 2018 en het 

handhavingsverzoek van de bezwaarmaker. (Pro 

forma was 29 januari 2019).

5 Sena Organisatie M 17-9-2018 Bezwaar tegen besluit CvTA van 7 augustus 2018, 

niet-handhavingsbesluit Sena in zake 

Repartitiereglement.

Zie Signalen nummer 3. 9-5-2019 Afgehandeld

6 Videma Organisatie Y 23-12-2019 Bezwaar tegen besluit CvTA van 14 november 2019, Op 2 maart 2020 heeft de hoorzitting plaats gevonden voor 

belanghebbenden.

2-3-2020 In behandeling

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van  d.d. 3 

augustus 2017 heeft het CvTA Sena op 30 oktober 2018 

geadviseerd. Hierop volgt een voorgenomen besluit tot 

aanwijzing van Sena. Op 28 mei 2019 heeft een hoorzitting 

plaatsgevonden. Na het voorgenomen besluit is op 20 

december 2018 een aanwijzingsbesluit genomen. Tegen dit 

aanwijzingsbesluit is bezwaar gemaakt door Sena en 

betrokken partijen. Deze bezwaren zijn in behandeling 

genomen. Op 24 oktober 2019 is een beslissing op de 

bezwaren genomen. Daarin is een begunstigingstermijn 

voor het voldoen aan de aanwijzing opgenomen van zes 

weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. 

Indien beroep wordt ingesteld, wordt deze termijn 

verlengd tot zes weken na de uitspraak in beroep, dan wel 

tot zes weken na beëindiging van de procedure door 

intrekking of anderszins.

24-10-2019 In behandeling
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Beroepen en Voorlopige Voorzieningen 

Nummer CBO Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Videma Organisatie E 27-6-2018 Beroep van betrokkenen, tegen het besluit op 

bezwaar van CvTA van 18

mei 2018, na bezwaar van betrokkenen tegen 

besluit van het CvTA van 7 december 2017.

De behandeling van het beroep is aangekondigd door de 

Rechtbank Den Haag. Het beroep  dient op 28 november 

2019. Op 25 september 2019 heeft betrokkene het beroep 

ingetrokken.

25-9-2019 Afgehandeld

2 Sena CvTA 27-12-2018 Verzoek om een Voorlopige Voorziening met 

betrekking tot het besluit van het CvTA (20 

december 2018) tot aanwijzing Sena inzake 

openbaarmaking van standaard 

licentieovereenkomsten. 

Het verzoek om een Voorlopige Voorziening is op 5 

februari 2019 door Sena ingetrokken.

5-2-2019 Afgehandeld

3 Pictoright CvTA 30-1-2019 Pro forma-beroep tegen beslissing op bezwaar d.d. 

19 december 2018.

Op 26 april 2019 is het beroep door Pictoright ingetrokken. 26-4-2019 Afgehandeld

4 Lira  Organisatie F 28-1-2019 Beroep van betrokkene, na beslissing op bezwaar 

(19 december 2018).

Op 28 januari 2019 heeft betrokkene beroep aangetekend. 

Het CvTA heeft de op de zaak betrekking hebbende 

stukken aangeleverd bij de Rechtbank Den Haag. Op 12 juni 

2020 is bericht ontvangen van de Rechtbank Den Haag dat 

het beroep op 13 augustus 2020 zal worden behandeld. 

12-6-2020 In behandeling

5 Sena Organisatie M 19-7-2019 Beroep van betrokkene, na beslissing op bezwaar 

(9 mei 2019).

Op 6 februari 2020 heeft het CvTA een verweerschrift 

opgesteld. Zie Signalen nummer 3 . De behandeling van het 

beroep is aangehouden n.a.v. het verweerschrift van het 

CvTA.

6-2-2020 In behandeling

6 Sena Organisatie AA 31-1-2020 Verzoek om voorlopige voorziening tegen 

beslissing op bezwaar d.d. 24 oktober 2019 inzake 

het aanwijzingsbesluit Sena d.d. 20 december 2018.

Zie Bezwaren nummers 1 t/m 4. O p 31 januari 2020 is een 

VoVo ingediend, inzake de begunstigingstermijn in de 

beslissing op het bezwaar. Dit verzoek is op 14 april 2020 

door de voorzieningenrechter afgewezen.

14-4-2020 Afgehandeld

7 Sena Organisatie AA 31-1-2020 (Pro forma) Beroep tegen beslissing op bezwaar 

Sena aanwijzingsbesluit d.d. 24 oktober 2019 

(gronden aangevuld in februari 2020).

Zie Bezwaren nummers 1 t/m 4. 1-2-2020 In behandeling

 

Wob-verzoeken 

Nummer CBO Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Sena Organisatie D 29-1-2019 Wob-verzoek m.b.t. het verkrijgen van een afschrift 

van alle informatie en (digitale) communicatie  

t.a.v. de tot standkoming van de in opdracht van 

het CVTA opgestelde opinie van prof. mr. 

Hugenholtz van 19 september 2018 en het 

handhavingsverzoek van de VCR. (Pro forma was 29 

januari 2019).

Op 30 april 2019 is het verzoek afgewezen. Tegen de 

afwijzing is op 7 juni 2019 pro forma en op 11 juli2019 

aanvullend bezwaar ingesteld. Op het bezwaar is op 24 

oktober 2019 besloten. Het beroep is gegrond verklaard. 

Het besluit is in stand gehouden met verbetering van de 

motivering. Tegen de beslissing op het bezwaar is geen 

beroep ingesteld.

24-10-2019 Afgehandeld

2 Buma Stemra Organisatie W 14-2-2019 Wob-verzoek m.b.t. documenten m.b.t. Buma 

Stemra en het muziekwerk "Lolly". 

Het CvTA heeft op 11 april 2019 besloten het Wob-verzoek 

af te wijzen aangezien na onderzoek is gebleken dat er 

geen documenten onder het College berusten met de door 

betrokken partij gevraagde informatie.

11-4-2019 Afgehandeld

 

Klachten jegens handelswijze van het CvTA 

Nummer CBO Betrokkene Ingekomen Betreft Stand van zaken en laatste actie CvTA Datum Status

1 Buma Stemra Organisatie X 5-3-2019 Klacht aangaande Buma Stemra m.b.t. de Algemene 

Tarieven.

Het CvTA behandelt geen klachten en verwijst klager door 

naar de CBO die beschikt over klachtenregelingen. Het 

CvTA beschouwt de klacht niet als een klacht tegen het 

handelen van het CvTA. 

5-3-2019 Afgehandeld

2 Buma Stemra Persoon B 15-4-2019 Klacht over handelen van het CvTA. De klager heeft eerdere klachten van gelijke strekking 

ingediend waarop het CvTA in 2017 heeft gereageerd. 

Aangezien reeds gereageerd is, besluit het CvTA om de 

klacht van 15 april 2019 niet in behandeling te nemen. De 

klager wordt door het CvTA gewezen op de mogelijkheid 

om een verzoekschrift in te dienen bij de Nationale 

Ombudsman.

10-5-2019 Afgehandeld

 

Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk 

De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt geschillen van iedereen die een aanslag kreeg van 

een Collectieve Beheersorganisatie (CBO) en het hier niet mee eens is. De aanslag gaat om het 

betalen van een vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk. Iemand kan het 

niet eens zijn met de aanslag, omdat bijvoorbeeld het tarief verkeerd is toegepast, een onjuist tarief 

is toegepast of men het tarief zelf te hoog vindt.  

In 2019 zijn 2 zaken bij de Geschillencommissie Auteursrechten ingediend. Aan het einde van het jaar 

waren deze zaken nog onder behandeling bij de commissie. De commissie heeft in 2019 geen 

uitspraken gedaan. 
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4 Personele bezetting 

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) bestond in 2019 uit 3 leden. Het College wordt 

ondersteund door een secretaris/directeur en een staf. 

De staf is in dienst bij de Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA, of wordt extern ingehuurd. De 

stichting staat volledig ten dienste van het CvTA. De staf bestaat uit een secretaris/directeur, 3 

(senior) juristen waarvan 1 plv. secretaris/directeur en 1 parttime advocaat, een financieel specialist 

en een officemanager.   

Het totaal aantal fte in 2019 is ten opzichte van 2018 uitgebreid: 

• De omvang van de functies van de collegeleden is in 2019 aangepast van 0,3 fte naar 0,4 fte 

voor de voorzittersrol en de omvang van de twee andere collegeleden respectievelijk van 

0,25 fte naar 0,3 fte en van 0,25 fte naar 0,2 fte. 

• In september 2019 is de staf uitgebreid met de senior jurist/plaatsvervangende 

secretaris/directeur, omvang 1 fte.  

 



 

12 

 

 

5 Financiële verantwoording 

 

Balans 
 

EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa

RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA - 61.689

0 61.689

 0 61.689

Overschot/tekort

Overschot 2015 9.201 9.201

Overschot 2016 53.555 53.555

Tekort 2017 -44.987 -44.987

Overschot 2018 37.738 37.738

Tekort 2019 -119.510 0

-64.003 55.508

Schulden Schulden korte termijn   

Te betalen accountantskosten 5.890 5.445

Overige 745 736

 6.635  6.181

RC Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA 57.367 -

57.367 0

 0 61.689

2019 2018

 
 

Ultimo 2019 bedraagt het tekort € 64.003. Dit tekort is opgebouwd uit een overschot van € 9.201 

ontstaan in 2015, een overschot van € 53.555 ontstaan in 2016, een tekort van € 44.987 ontstaan in 

2017, een overschot van € 37.738 ontstaan in 2018 en een tekort van € 119.511 ontstaan in 2019.  

Overschotten uit eerdere jaren worden, met goedkeuring van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid, aangewend ter dekking van eventuele exploitatietekorten. 
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Staat van baten en lasten 
Realisatie Begroting verschil t.o.v. Realisatie

 2019 2019 begroting 2018

Baten EUR EUR EUR EUR

Bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid 624.035        624.035        -                  624.035        

Aanvullende Bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid 290.000        290.000        -                  290.000        

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie 914.035        914.035        -                  914.035        

Totaal Baten 914.035        914.035         -                  914.035        

Lasten

Vergoeding leden en secretaris College 264.759        234.530        30.230          245.694        

Ingeleend personeel (Via Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA) 430.297        456.032        -25.734         305.434        

Vergoeding staf 82.671          79.318          3.353             80.908           

Totaal personele kosten 777.727        769.879        7.848             632.037        

Reis-en verblijfkosten 15.440          12.428          3.012             13.859           

Huisvesting 46.566          46.423          143                 45.822           

Automatisering 37.239          2.468             34.771          15.260           

Accountant 18.142          11.274          6.868             14.206           

Advies en deskundigheid 103.981        50.000          53.981          112.101        

Overige kosten 34.451          34.196          255                 43.011           

Totale lasten 1.033.546    926.668         106.878        876.297        

Overschot/tekort -119.511      -12.633         -106.878      37.738            
 

Toelichting  

(Waar nodig vergelijking van de realisatie staat van baten en lasten ten opzichte van begroting en de realisatie over het 

voorgaande jaar) 

1. Baten 

In 2019 is net als in 2018, naast de reguliere bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 

de algemene kosten, een aanvullende bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

ontvangen ter hoogte van € 290.000. Deze aanvullende bijdrage is ter dekking van extra kosten in 

verband met de uitbreiding van taken vanwege het van kracht worden van de Wet toezicht op 26 

november 2016, de toename van het aantal handhavingsverzoeken en de werkzaamheden als gevolg 

van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), het treffen van een voorziening voor urgent juridisch 

advies en aanvullend budget voor onderzoek en analyse.  

2. Vergoeding leden en secretaris College 

Op de vergoeding voor de leden en de secretaris van het College zijn sociale lasten ingehouden en 

afgedragen aan de Belastingdienst. Dit is het gevolg van de conclusie van de Belastingdienst in 2013 

dat de collegeleden een dienstbetrekking hebben met het CvTA. 
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De heer Holtslag was Voorzitter van het College tot en met 30 juli 2018 en is opgevolgd door de heer 

Koppejan per 1 juli 2018. De heer Koppejan was van 1 juni 2018 tot en met 30 juni 2018 

plaatsvervangend lid van het College. 

 

De inzet van de secretaris/directeur, de heer V.L. Eiff, wordt verdeeld tussen het College en de 

Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA. 

De verhouding met betrekking tot de inzet bedraagt 80% van de totale inzet ten behoeve van het 

College en 20% van de totale inzet bedraagt de inzet voor de Stichting. Dientengevolge wordt, met 

ingang van 1 augustus 2014, 80% van de kosten in verband met salariskosten van de 

secretaris/directeur direct ten laste van de exploitatie van het College gebracht.  

 

3. Personele kosten 

De personele kosten bestaan uit de kosten voor de directeur, via de Stichting Facilitaire 

Voorzieningen CvTA , de senior jurist/plaatsvervangende secretaris/directeur, de medewerker 

toezicht met aandachtsgebied juridische zaken, de medewerker toezicht met aandachtsgebied 

financiën, de secretariële ondersteuning en de ingehuurde expertise voor juridische 

aangelegenheden.  

 

Vergelijking ten opzichte van de begroting 2019 

In september 2019 is de staf uitgebreid met de senior jurist/plaatsvervangende secretaris/directeur. 

Voor het werven van deze functie is in 2019 gebruik gemaakt van een extern werving en 

selectiebureau.  

 

De kosten voor de voorziening “nog niet opgenomen vakantiedagen” zijn in 2019 voor het eerst 

verantwoord. Deze voorziening is in 2019 bij Stichting Facilitaire Voorzieningen CvTA aangelegd. 

4. Automatisering 

De kosten in 2019 betreffen het in stand houden van het netwerk en apparatuur, het beheer van de 

website en telefonie. Ook is het College in kader van efficiency verbetering en informatiebeveiliging, 

gaan werken met de vergadertool iBabs. In 2019 heeft er een éénmalige algehele ICT-security 

monitor plaatsgevonden op de ICT-configuratie van het CvTA. Ook is er advies uitgebracht met 

betrekking tot informatiebeveiliging de ICT-omgeving en thuiswerkplekken van de Collegeleden. In 

2019 zijn de kosten van de acties in 2019 naar aanleiding van de bevindingen verantwoord. Het 

verbeteren van de informatiebeveiliging en privacybescherming van het CvTA is uitgevoerd conform 

de richtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

1. Accountant 

De kosten in 2019 betreffen zowel de geschatte kosten van de controle van de jaarrekening 2019 van 

het CvTA als van de stichting. Tevens zijn hierin begrepen de extra kosten voor advies met betrekking 

tot BTW-aangelegenheden. 
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2. Advies en deskundigheid 

De kosten in 2019 zijn incidenteel van aard en houden grotendeels verband met langlopende 

juridische procedures waarbij het CvTA betrokken is en ondersteuning ten behoeve van de 

(juridische) professionalisering van het CvTA. Tevens heeft het College incidentele kosten gemaakt 

voor een deskundigen opinie ten behoeve van het geschil met een CBO inzake de uitleg van de 

transparantieverplichting waaraan cbo’s op grond van (Europese) regelgeving dienen te voldoen. 

 

3. Overige kosten 

Onder de post Overige kosten wordt inkoop van onder andere kantoorbenodigdheden, huurkunst en 

de productie van het CVTA Jaarrapport verantwoord.
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Verhouding directe en indirecte kosten 

Voor het jaar 2019, heeft net als voor de jaren 2015 tot en met 2018, een inventarisatie van de 

directe en indirecte kosten plaats gevonden. De directe kosten maken 80,9% uit van de totaal 

gemaakte kosten in boekjaar 2019. De indirecte kosten maken 19,1% uit van de totaal gemaakte 

kosten in boekjaar 2019. Ten opzichte van 2018 is de verhouding van de directe en indirecte kosten 

nagenoeg gelijk gebleven. 

De indirecte kosten bestaan uit personele kosten die niet direct betrekking hebben op de hoofdtaak 

van het CvTA en de kosten voor de uitbestede salarisadministratie, huisvesting, ICT en overige 

kantoorkosten.  

Overzicht directe en indirecte kosten 
 Totaal Direct Indirect

Realisatie Realisatie Realisatie

 2019 2019 2019

 EUR EUR EUR

Bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid  €              624.035  €              624.035  €                         -   

Aanvullende bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid  €              290.000  €              290.000  €                         -   

Totaal Baten  €              914.035  €              914.035  €                         -   

Totaal Direct Indirect

 Realisatie Realisatie Realisatie

2019 2019 2019

EUR EUR EUR

Vergoeding leden en secretaris College  €              264.759  €              264.759  €                         -   

Ingeleend personeel  €              430.297  €              362.492  €                67.805 

Vergoeding staf  €                82.671  €                82.671  €                         -   

Totaal personele kosten 777.727€               709.922€               67.805€                 

Reis-en verblijfkosten  €                15.440  €                      694  €                14.746 

Huisvesting  €                46.566  €                         -    €                46.566 

Automatisering 37.239€                 -€                        37.239€                 

Accountant 18.142€                 6.000€                    12.142€                 

Overige kosten  €                34.451  €                17.727  €                16.724 

Totale lasten 1.033.546€            836.524€               197.022€               

Tekort  €             -119.511 Direct Indirect

Realisatie Realisatie

aandeel aandeel

80,9% 19,1%  
 



 

17 

 

6 WNT-verantwoording 2019 – Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Inleiding 

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke 

sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – 

dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te 

boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet. 

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het 

jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2019 € 194.000. 

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt ondermeer dat de openbaarmakingsverplichtingen niet langer bij wet, maar in de nieuwe artikelen 5, 

5a en 5b van Uitvoeringsregeling WNT zijn geregeld (Staatscourant 2017, nr. 23427). De openbaarmakingsverplichtingen zijn daarbij op enkele onderdelen vereenvoudigd 
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Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen 

2019 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) 

Naam 

instelling 

Naam 

topfunctionaris 

Functie Datum 

aanvang 

dienstverband 

(indien van 

toepassing) 

Datum 

einde 

dienstverband 

(indien van 

toepassing) 

Omvang 

dienstverban

d (fte) 

(+ tussen 

haakjes 

omvang in 

2018) 

Beloning plus 

onkostenvergoedingen 

(belast) 

(+ tussen 

haakjes 

bedrag in 

2018) 

Voorzieningen 

t.b.v. beloningen 

betaalbaar op 

termijn 

(+ tussen haakjes 

bedrag in 2018) 

Totale 

bezoldiging 

in 2019 

(+ tussen haakjes 

bedrag in 2018) 

Individueel 

toepasselijk 

drempelbedrag 

 CvTA Dhr. A.J. Koppenjan Voorzitter 
  

 0,4 (0,3) 55.658 (20.656)    55.658 (20.656)  77.600 

 CvTA Dhr. M.R. de Zwaan Collegelid 
  

 0,3 (0,25)  40.588 (32.887)    40.588 (32.887)  58.200 

 CvTA Mw. N.C.G. Loonen – 

van Es 

Collegelid 
  

 0,2 (0,25)  28.422 (33.480)    28.422 (33.480)  38.800 

 CVTA Dhr. V.L. Eiff Directeur 
 

  1,0 (1,0)  142.207 (138.798)    142.207 (138.798)  194.000 

Opmerkingen bij bovenstaand overzicht: 

• Op 19 april 2018 is er een vernieuwd bezoldigingsbesluit (“Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve 

beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten”) door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld. 

• De omvang van de functies van de collegeleden is in 2019 aangepast van 0,3 fte naar 0,4 fte voor de voorzittersrol en de omvang van de twee 

andere collegeleden respectievelijk van 0,25 fte naar 0,3 fte en van 0,25 fte naar 0,2 fte.  

• Het WNT-maximum voor 2019 bedraagt € 194.000 voor een volledige fte. De bezoldiging van alle leden van het College overstijgt het individueel 

herrekend WNT-maximum1 in 2019 niet. Zij voldoen hiermee aan de vereisten die worden gesteld door de WNT. 

• De heer Holtslag was Voorzitter van het College tot en met 30 juli 2018 en is opgevolgd door de heer Koppejan per 1 juli 2018. De heer Koppejan 

was van 1 juni 2018 tot en met 30 juni 2018 plaatsvervangend lid van het College

 
1 Het WNT-maximum bedraag voor 2019 € 194.000. 
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7 Controleverklaring 

De controleverklaring is gevoegd bij de jaarrekening van het College van Toezicht collectieve 

beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2019. 


