
Nieuws: NVPI voorstander van gedragscode collectief beheer 

 

Na ‘een kritische analyse van haar eigen instrumentarium’ 

concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dat 

het niet goed mogelijk is om te beoordelen of de tarieven van 

collectieve beheersorganisaties excessief zijn. “Zonder een 

meer specifieke vorm van toezicht zijn de tarieven niet op een 

zinvolle wijze te beoordelen”, aldus de kartelwaakhond op haar 

website. Dit is een van de resultaten van een NMa-onderzoek 

naar de tarieven van collectieve beheersorganisaties. 

Aanleiding hiervoor waren klachten, tips en signalen van 

gebruikers en brancheorganisaties over vermeend misbruik van 

een economische machtspositie door collectieve 

beheersorganisaties. Nederland kent vijf wettelijke 

collectieve beheersorganisaties die als enige bevoegd zijn om 

voor bepaalde rechthebbenden bedragen te innen: Buma, SENA, 

Stichting De Thuiskopie, Stichting Leenrecht en Stichting 

Reprorecht. Deze hebben een economische machtspositie en 

vallen derhalve onder het toezicht door de NMa op misbruik 

hiervan. Zij ziet in dat kader toe op de hoogte van de 

tarieven die gebruikers, zoals consumenten en 

horecagelegenheden, via auteursrechtenorganisaties moeten 

betalen aan rechthebbenden, zoals artiesten en producenten. 

 

“De NMa zal zelden tot het oordeel kunnen komen dat tarieven 

die deze organisaties aan gebruikers in rekening brengen 

excessief zijn, ongeacht de hoogte van die tarieven”, meent 

René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NMa. “Wat het 

zo lastig maakt om toe te zien op tarieven van collectieve 

beheersorganisaties is dat je hier, in tegenstelling tot 

andere markten, moeilijk uit kunt gaan van een kostprijs. 

Bovendien is er in het geval van bijvoorbeeld een liedje geen 

directe relatie tussen de kostprijs en de waarde ervan. Daarom 

is het zeer moeilijk uitspraken te doen over de vraag of 

tarieven excessief zijn.” 

 

Naast het economische toezicht door de NMa staan de 

auteursrechtenorganisaties ook onder procedureel toezicht door 

een college onder leiding van oud-minister Hans Dijkstal. Zijn 

aanbevelingen om dit toezicht te verbeteren werden eind 

december 2006 door minister van Justitie Hirsch Ballin in een 

conceptwetsvoorstel gegoten. Dit hield in dat hij het toezicht 

op wettelijke collectieve beheersorganisaties als Buma en SENA 

wil intensiveren, en dit tevens uitbreiden tot de zogenaamde 

vrijwillige collectieve beheersorganisaties, zoals de NVPI. 

Dergelijk overheidsingrijpen wordt door de 

industrievertegenwoordiger echter afgewezen, onder verwijzing 

naar een in haar ogen ‘beter instrument’. Pr- en 

communicatiemanager Wouter Rutten: “Binnen de Stichting 

Auteursrechtbelangen is het initiatief genomen om te komen tot 

een gedragscode voor collectief beheer. De NVPI onderschrijft 



dit volledig en zal zich daar ook aan verbinden. De algemene 

wettelijke regels die gelden in de markt, waaronder het 

mededingingsrecht, civiel verenigingsrecht, 

overeenkomstenrecht en de regels van redelijkheid en 

billijkheid, zijn al op uitoefening van private rechten en de 

collectieve uitoefening daarvan via verenigingen zoals 

bijvoorbeeld de NVPI van toepassing.” Hij verwijst in het 

kader hiervan ook naar artikel 4 uit de Wet toezicht, dat 

onveranderd blijft in het conceptwetsvoorstel: “Het College 

van Toezicht houdt geen toezicht op collectieve 

beheersorganisaties voor zover toezicht op grond van de 

Mededingingswet wordt uitgeoefend door de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit”. Rutten: “Kortom, toezicht van het CvT 

gaat over incasso, beheer en verdeling. Als daar gesproken 

wordt over transparantie, gaat het dus over duidelijkheid op 

deze drie gebieden, niet over de hoogte van de tarieven.” 


