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algemeen

meerjarenoverzicht

Bedragen in € 1.000

2011

2010

2009

2008

2007

Balans
Vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Activa

4.736
188
1.744
6.668

4.747
1.442
3.723
9.912

5.054
1.290
3.429
9.773

5.482
2.352
4.446
12.280

7.308
2.166
4.262
13.736

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Passiva

2.098
4.570
6.668

2.183
7.729
9.912

2.108
7.665
9.773

1.405
10.875
12.280

1.156
12.580
13.736

638
-899
-261
176
-85

711
-936
-225
300
75

718
-904
-186
888
702

1.625
-808
817
-568
249

750
-832
-82
-106
-188

2.214
3.757
3.836

5.079
3.705
6.493

2.009
4.041
6.106

2.876
3.732
8.573

3.164
3.724
9.495

523

582

939

1.374

918

11.400

11.100

10.700

9.600

8.100

11,0

10,7

11,9

10,6

9,8

Exploitatie
Baten
Lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
Rechten
Ontvangen rechten
Uitbetaalde rechten
Te verdelen rechten (ultimo)
NORMA-fonds
Uitkeringen “NORMA-fonds”
Aangeslotenen
Aantal aangeslotenen
Werknemers
Aantal fte (gemiddeld)
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jaarverslag

Voorwoord

naars in Nederland weinig tot geen vergoeding ontvangen als hun
bijdrage aan een film wordt geëxploiteerd, ondanks het feit dat de
wet aan hen een “billijke vergoeding“ toekent voor iedere exploitatie. Het seminar is druk bezocht door nationale en internationale
professionals uit de audiovisuele sector.

In het verslagjaar heeft NORMA net als in het jaar daarvoor € 3,7
miljoen aan naburige rechtengelden ten behoeve van binnen- en
buitenlandse rechthebbende musici en acteurs in verdeling genomen.

In het verslagjaar ging onze strijd voor uitbreiding van het thuiskopiestelsel onverminderd door, zeker toen in april de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Fred Teeven) een speerpuntenbrief
aan de Tweede Kamer stuurde met voorstellen ten aanzien van het
auteursrechtbeleid. Eén van de speerpunten is het invoeren van
een downloadverbod in combinatie met de afschaffing van het
thuiskopiestelsel. In reactie op deze brief heeft de regering bevestigd dat ze de thuiskopievergoeding wil afschaffen. NORMA vindt
dat dit niet mag gebeuren, omdat deze afschaffing tot inkomensverlies zal leiden voor makers en uitvoerende kunstenaars.
Daarom heeft NORMA samen met een aantal bekende musici, acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers de promotiefilm “Red het
thuiskopiestelsel van de ondergang!” gemaakt waarin de makers
en uitvoerenden een pleidooi houden voor het voortbestaan van
het thuiskopiestelsel. Het filmpje is op de site van NORMA te bekijken. Naast het filmpje is NORMA samen met een aantal aangeslotenen het gesprek aangegaan met de verschillende fracties uit
de Tweede Kamer.

2011 was het jaar van de seminars. Ruim 200 orkestmusici vanuit
veel landen, van Japan tot de Verenigde Staten, brachten een bezoek aan Amsterdam. De Internationale Federatie van Musici
(FIM) organiseerde samen met NORMA en Sena de tweede Internationale Orkesten Conferentie. Vanuit Nederland waren afgevaardigden van de vakbonden FNV Kiem, Ntb en KNTV aanwezig. De
conferentie leverde een unieke gelegenheid op voor discussie en
uitwisseling van informatie.
In oktober heeft NORMA samen met advocatenkantoor SOLV het
seminar “De billijke vergoeding voor makers en uitvoerende kunstenaars in de audiovisuele sector” georganiseerd. Aanleiding voor
dit seminar was het gegeven dat de makers en uitvoerende kunste-

4
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2011

In 2011 vonden gewoontegetrouw de traditionele NORMA-events
plaats: op 27 juni werd de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen gehouden. Aan het einde van de vergadering werd Edward
Reekers in het zonnetje gezet. Hij nam na vier jaar afscheid als bestuurslid van NORMA. Geert Timmers (artiestennaam Bob Fosko)
neemt zijn plek in het bestuur in.
In augustus verzamelden weer vele musici en acteurs zich in Paradiso voor de uitreiking van de Gouden Notekraker. De Gouden Notekraker is de enige prijs die wordt gegund door collega’s en niet
door een jury. Vakgenoten bepaalden dat Anna Drijver (categorie
Televisie) en Eric Vloeimans (categorie Muziek) de prijs mee naar
huis mochten nemen.
De samenwerking binnen Portal Audiovisuele Makers (PAM) is
ook in 2011 vruchtbaar gebleken. Naast een drukbezochte algemene vergadering in september, hebben er ook samen met Platform Makers gesprekken plaatsgevonden met Filmproducenten
Nederland om te inventariseren of er een gezamenlijk voorstel kon
worden gedaan aan het ministerie van Justitie voor aanpassing van
de filmrechtparagraaf in de Auteurswet (artikel 45d) in het kader
van het langverwachte wetsvoorstel Auteurscontractenrecht.
Verder maakt NORMA onderdeel uit van een delegatie bestaande
uit alle collectieve beheersorganisaties (cbo’s) die samen één loket
bieden voor het maken van collectieve afspraken over het gebruik
van het beheerde repertoire van auteurs, uitvoerende kunstenaars

en buitenlandse producenten met vereniging RoDAP, dat bestaat
uit Nederlandse producenten, omroepen en distributeurs.
In november heeft NORMA het CBO-Keurmerkcertificaat ontvangen. Om de kwaliteit en transparantie van cbo’s te waarborgen,
heeft VOI©E (de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties) criteria opgesteld waaraan een collectieve beheersorganisatie zou moeten voldoen. Een onafhankelijke auditor heeft
onderzoek bij NORMA gedaan en geconstateerd dat NORMA voldoet aan de eisen.
Ook in 2011 heeft NORMA bewezen in staat te zijn zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Dat is zeker te danken aan
het bureau dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een organisatie waarin enthousiasme en professionaliteit hand in hand
gaan.
Amsterdam, 21 maart 2012
Namens het bestuur,
Frederik de Groot, voorzitter

5
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verslag van de d

Missie

6

Dat NORMA meer is dan een organisatie die naburige rechten wil innen en verdelen, blijkt al uit de statuten. Wij stellen ons ten doel om alle materiële en
immateriële belangen van uitvoerende kunstenaars
te behartigen waar het om de uitoefening en handhaving van hun naburige rechten gaat.

burige rechten. De uitoefening en handhaving van
de door musici en acteurs aan ons toevertrouwde en
overgedragen rechten en aanspraken heeft echter de
absolute prioriteit. Het gaat daarbij niet
alleen om thuiskopie- en leenrechtgelden, maar ook
om kabel-, internet- en andere naburige rechten.

NORMA tracht dit doel te bereiken door nationaal
en internationaal te werken aan de beïnvloeding en
verbetering van de wetgeving op het gebied van na-

Als wij er niet voor zorgen dat de rechten van de uitvoerende kunstenaars in de toekomst beter worden
beschermd, valt er uiteindelijk helemaal niets meer
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directie

te incasseren en te reparteren. Voor deze juridische
en lobbyactiviteiten geldt dat de kost voor de baat
uitgaat. Het zijn de rechthebbenden die daar uiteindelijk profijt van hebben.
Een betere bescherming van de uitvoerende kunstenaar in de toekomst dient echter gepaard te gaan
met een ontwikkeling van incasso- en repartitiemethoden. In dat kader is NORMA een proactieve organisatie, die de actuele ontwikkelingen voorblijft.

7
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incasso
De incasso van NORMA bestond in 2011 uit
drie hoofdcategorieën gelden, te weten thuiskopie, leenrecht en overige. Deze laatste categorie bestaat uit, onder meer, de incasso ten
behoeve van achtergrondmuziek, Beeld & Geluid, hoorspelen en dvd’s.

Duizenden

€ 6000

2.415.000*

€ 5000

€ 4000

€ 3000
26%

2.214.000

2.664.000

2.099.000

€ 1000

2.876.000

3.164.000

Thuiskopie

€ 2000

46%

Overig

28%

0
2007

2008

2009

2010

2011

Totale incasso 2011
*dit bedrag betrof een eenmalige incass0

8

Leenrecht

Uitsplitsing incasso 2011
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repartitie
In het verslagjaar is € 3,7 miljoen aan naburige rechtengelden ten behoeve van binnenen buitenlandse rechthebbende musici en
acteurs in verdeling genomen. De repartitie
is op het niveau gebleven van de afgelopen
jaren. Ons motto was en is: “niet oppotten,
maar uitbetalen!”
Duizenden

€ 5000

€ 4000

12%

3.733.000

3.705.000

4.041.000

3.732.000

€ 2000

3.724.000

€ 3000

Thuiskopie
Leenrecht

55%
33%

€ 1000

Overig

0
2007

2008

2009

2010

Totale repartitie 2011

2011
Uitsplitsing verdeelde rechten 2011
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repartitie
NORMA fonds

€ 1400

€ 1200

€ 1000

1.374.000

€ 800

€ 200

523.000

€ 400

939.000

€ 600

582.000

In 2011 heeft het NORMA fonds een bedrag
van € 523.000,- in verdeling genomen.

Duizenden

918.000

Het NORMA fonds (gelden die bestemd zijn
voor culturele en maatschappelijke doeleinden) stimuleert, steunt, onderneemt en participeert in nieuwe en bestaande initiatieven,
projecten en activiteiten die de culturele,
maatschappelijke en professionele belangen
van uitvoerende kunstenaars verbonden aan
het Nederlandse kunstenforum ten doel hebben. Een belangrijk uitgangspunt is dat het
fonds makkelijk toegankelijk is. Bij de uitvoering is gekozen voor een eenvoudige procedure zonder administratieve hobbels. Daarbij
hanteert het fonds criteria, procedures, richtlijnen en spelregels waaraan aanvragers
moeten voldoen. Deze zijn uiteengezet in het
reglement van het NORMA fonds, dat te vinden is op NORMA’s website. Tot en met 31
januari konden de aanvragen worden ingediend. Sinds 2008 wordt op de Vergadering
van Aangeslotenen verslag gedaan van de
bestedingen aan de collectieve repartitie,
zoals het NORMA fonds en cd-productiefonds, en wordt aan de aangeslotenen om
goedkeuring van het gevoerde beleid gevraagd.

2010

2011

0
2007

2008

2009

Totaal verdeelde gelden NORMA fonds
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Verdeelsysteem
Ten behoeve van de repartitie van videogelden heeft NORMA het geautomatiseerde
‘Verdeelsysteem Uitvoerende Kunstenaars’
(VUIK) ontwikkeld. VUIK-2, de volledig
nieuwe versie van NORMA’s verdeelsysteem,
is in 2009 in gebruik genomen. Hierin is
een reeks verbeteringen en verfijningen
doorgevoerd die efficiency ten doel heeft
bij het in kaart brengen van de claims per
uitvoerende kunstenaar en de verdeling van
de gelden. Belangrijkste voordeel van VUIK-2
is dat in veel gevallen de medewerking van
de uitvoerende kunstenaar maar één keer
hoeft te worden opgegeven. Dat scheelt acteurs en musici veel (invul)werk. Ook heeft
VUIK-2 een rekening courantsysteem, waardoor eenvoudiger correcties te verwerken
zijn.
NORMA heeft een Electronic Data Processing-audit (EDP-audit) laten uitvoeren op het
verdeelsysteem VUIK-2. De opdrachtformulering is vooraf ter toetsing aan het College
van Toezicht Auteursrechten voorgelegd. De
conclusie van de EDP-audit is dat VUIK-2
aan alle gestelde eisen en normen voldoet,
waardoor het als een betrouwbaar verdeelsysteem wordt gekwalificeerd. In 2011 is gebleken dat het nieuwe systeem uitstekend
functioneert.

Wisso Wissing licht de collectieve repartitie toe. Beeld: J. W. de Blok

11
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internationaal
Ook internationaal is NORMA actief, wat mede
tot uiting komt in de aansluiting bij c.q. samenwerking met een groot aantal toonaangevende
internationale koepel- en zusterorganisaties.
Zo is NORMA aangesloten bij AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organisations), lid van SCAPR (Societies’ Council for the
Collective Management of Performers’ Rights),
van IPDA (International Performers Database
Association) en van VRDB (Virtual Recording
Database).

Door NORMA uitbetaald aan buitenlandse zusterorganiaties en agenten
NORMA heeft in totaal € 1.146.622,- uitbetaald aan buitenlandse zusterorganisaties en € 175.193,- aan agenten.
ZUSTERORGANISATIE
code
naam
ADAMI
Administration des droits des artistes
et Musiciens interpretes. Artistes
Intérpretes Sociedad de
AISGE
Gestión
RAAP
Recorded Artists And Performers
VDFS
Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden
CREDIDAM
Centrul Roman pentru Administrarea
Drepturilor Artistilor Interpreti
AIE
Artistas Interpretes o Ejecutantes Spanje
BECS British Equity Collecting Society Ltd
AARC
Alliance of Artists & Recording Companies
AFM-AFTRA
American Federation of Musicians &
American Federation of Television and
Radio Artists.
SAG
Screen Actors Guild

12

land
Frankrijk

Spanje
Ierland
Oostenrijk
Roemenië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Verenigde Staten

Verenigde Staten
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AGENTEN
code
ARM
ACTORS
KISO
CRI
RAL

naam
All Right Music
Connection Actors Connection
Kiso Siefert Dropmann
Copyright Rescue International
Right Agency Limited

land
Frankrijk
Duitsland
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk

Door NORMA ontvangen van buitenlandse zusterorganiaties
NORMA heeft in totaal € 88.708,- ontvangen van buitenlandse zusterorganisaties.
code
LSG
GDA
AIE
ADAMI

naam
Wahrnehmung von
Leistungsschutzrechten GmbH
Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas
Artistas Interpretes Ejecutantes
Administration des droits des artistes
et Musiciens interpretes

land
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Frankrijk

13
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2011

Het
jaar
in
vogelvlucht
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januari

Januari
Noorderslag
NORMA was aanwezig tijdens Noorderslag,
dat zijn 25-jarig bestaan vierde. Het festival
en de conferentie zijn uitgegroeid tot een
belangrijk internationaal event, waarin alle
aspecten van de muziekindustrie aan de
orde komen. Het is de gewoonte dat bewindslieden daar hun visie op de cultuurpolitiek verdedigen, maar staatssecretaris
Halbe Zijlstra was één van de afwezigen.
Tijdens de conferentie waren er een aantal
interessante panels, waarbij de muziek,
zoals het hoort, de boventoon voerde, met
als klapstuk de uitreiking van de popprijs
aan Caro Emerald.

Hoger Beroep Kabel
In januari van het verslagjaar heeft NORMA
haar eisen en motivering voor het hoger beroep in de kabelprocedure ingediend tegen
het vonnis van Rechtbank Den Haag van 28
januari 2009 (vervat in de zgn. ‘memorie
van grieven’). Indertijd oordeelde de rechtbank dat de kabelmaatschappijen geen vergoeding aan NORMA zijn verschuldigd voor
het doorgeven van de uitvoeringen van de
NORMA-aangeslotenen via de kabel. Het artikel in de Wet op de naburige rechten

februari

waarin de kabeldoorgifte wordt geregeld, artikel 14a, gaat uit van verplicht collectief beheer bij heruitzending van een uitvoering.
Aangezien de omroepen nu rechtstreeks de
programma’s aan de kabelaars leveren, via
een distributiecentrum, was de rechter van
mening dat de omroepen niet meer uitzenden. En als de omroepen niet meer primair
uitzenden, zo redeneerde de rechter, kan de
kabelmaatschappij vervolgens ook niet heruitzenden. NORMA is het met deze uitspraak niet eens en is daarom in hoger
beroep gegaan.

Hoger beroep tegen de bevriezing thuiskopiestelsel
Sinds 2008 voert NORMA al een procedure
tegen de Staat voor opheffing van de zgn.
‘bevriezing’ van het thuiskopiestelsel.
Door deze bevriezing wordt er geen nieuwe
vergoeding op mp3-spelers en harddiskrecorders geïntroduceerd, terwijl dat op
basis van de huidige wetgeving wel zou moeten. De rechthebbenden lopen hierdoor miljoenen euro’s aan inkomsten mis. De
rechtbank heeft in 2010 geoordeeld dat onvoldoende zou zijn aangetoond dat het totaal aan ontvangen thuiskopiegelden (dus
zonder heffing op nieuwe beeld- en geluidsdragers) geen billijke vergoeding zou opleve-

ren voor alle gemaakte thuiskopieën. Feit is
echter dat door de bevriezing de incasso van
Stichting de Thuiskopie drastisch is gedaald.
Een evident gevolg daarvan is dat onze aangeslotenen in hun belangen worden geschaad. Genoeg reden voor hoger beroep
dus.

Februari
Zitting & Schikking Flodder
Op 1 februari is er een einde gekomen aan
de juridische procedure “Flodder”. Eind
2008 zijn de acteurs Nelly Wiegel, Stefan de
Walle, Lou Landré en de erven van Coen Vrijberghe de Coningh met steun van NORMA
een juridische procedure gestart tegen de
curator van First Floor Features (de failliete
producent van Flodder) en RTL, die de uitzendrechten van de series 4 en 5 van Flodder
van de curator had gekocht. Aanleiding voor
de procedure was het uitblijven van een herhalingsvergoeding, waarop de cast van Flodder, op grond van hun contract met het
filmbedrijf, recht had. Met de curator is als
eerste een schikking bereikt over de uitzendingen in het verleden. Vervolgens zijn met
RTL afspraken gemaakt over uitzendingen
uit het verleden, alsook voor de toekomst. Al

15
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maart

met al is de procedure voor de betrokken acteurs bijzonder succesvol verlopen.

Rondetafelconferentie
De wetgever beoogt de contractuele positie
van makers en uitvoerende kunstenaars te
versterken via een nieuwe wet inzake auteurscontractenrecht. In voorbereiding
hierop stond in het verslagjaar een belangrijk
artikel voor de audiovisuele sector centraal:
artikel 45d Auteurswet. Deze bepaling, die
een billijke vergoeding voor rechthebbenden
zou moeten waarborgen voor alle exploitatievormen van filmwerken, is in de praktijk verworden tot een dode letter.
Op 21 februari vond hierover een rondetafelconferentie plaats bij het ministerie van Justitie, om de knelpunten en mogelijke
oplossingen te bespreken. Voor dit gesprek
waren alle relevante spelers, waaronder
NORMA, uitgenodigd. De werking, kritiekpunten en alternatieve oplossingen van artikel 45d kwamen tijdens deze bespreking aan
bod.
Het samenwerkingsverband van NORMA,
LIRA en VEVAM en de beroepsorganisaties,
Portal audiovisuele makers (PAM), heeft
hierin haar model bepleit, namelijk het wettelijk verankeren van het in Scandinavië be-

16

proefde systeem van uitgebreid collectief
beheer voor alle exploitatievormen. In dit
systeem geven de audiovisuele makers
hun auteurs– of naburige rechten in beheer
bij hun collectieve beheersorganisaties
(cbo’s), die vervolgens licenties kunnen verstrekken en onderhandelen met exploitanten
over rechtenvergoedingen. Vervolgens zouden de beroepsorganisaties in staat moeten
zijn om te onderhandelen over modelcontracten. Ondanks dat producenten en omroepen ook via een licentie in staat zijn om
het werk te verspreiden (mits de huidige partijen in de “keten” hun contracten hier op
aanpassen), bleven zij bij hun standpunt dat
zij alle rechten nodig hebben om te kunnen
exploiteren.

gezamenlijk als hoofdsponsor van de
conferentie op te treden. Toen het eenmaal
zover was, bezochten ruim tweehonderd
muzikanten, dirigenten, orkestmanagers
en leden van muziekvakbonden ons land.
Zij waren afkomstig uit veertig verschillende
landen, van China tot de Verenigde Staten.
Vanuit Nederland waren afgevaardigden
van de vakbonden FNV Kiem, Ntb en KNTV
aanwezig. Verspreid over drie dagen werden
aan de hand van negen panels de drie
hoofdthema’s orkestfinanciering, gezondheid & welzijn en arbeidsomstandigheden
besproken. De conferentie leverde een
unieke gelegenheid op voor discussie en uitwisseling van informatie en is een goed
voorbeeld van sociaal-culturele bestedingen
die direct ten gunste komen van de betrokken rechthebbenden.

Maart
Rapport Wat er speelt
Internationale Orkesten Conferentie in
Amsterdam
Van 6 t/m 9 maart was Amsterdam het
decor van een grote Internationale Orkesten
Conferentie. Aan deze bijeenkomst is anderhalf jaar voorbereiding voorafgegaan. Het
begon met een verzoek van de Internationale
Federatie van musici (FIM) aan NORMA.
NORMA vond op haar beurt Sena bereid om

In opdracht van onder andere het ministerie
van Veiligheid en Justitie, heeft SEO Economisch Onderzoek een onderzoek uitgevoerd
onder 4500 makers en uitvoerende kunstenaars naar hun mening over hun collectieve
beheersorganisatie en de digitale ontwikkelingen met de daaruit volgende exploitatiemogelijkheden. NORMA heeft hieraan
natuurlijk haar medewerking verleend. De
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Het concert van het Radio Kamer Filharmonie in Muziekgebouw aan ‘t IJ. Beeld: Dinand van der Wal
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april

Van haar aangeslotenen is ruim 90% van mening dat NORMA
collectief regelt wat voor hen individueel onmogelijk is

resultaten van dit onderzoek zijn in maart
van het verslagjaar in het rapport ‘Wat er
speelt’ gepresenteerd.
Hieruit blijkt dat de aangeslotenen tevreden
zijn over NORMA. Van haar aangeslotenen
die aan het onderzoek hebben deelgenomen,
is ruim 90% van mening dat NORMA
collectief regelt wat voor hen individueel onmogelijk is en ziet meer dan de helft de organisatie dan ook van groot belang voor zijn
inkomsten. De overgrote meerderheid vindt
dat zijn belangen goed worden behartigd.
Ook komt uit het onderzoek de conclusie dat
er voor collectieve beheersorganisaties een
zeer belangrijke rol is weggelegd om de positie van makers en uitvoerende kunstenaars
te verbeteren en met betrekking tot de digitale exploitatie van hun werken een rechtvaardige vergoeding te regelen. Het internet
heeft een hoop nieuwe mogelijkheden geschapen voor de verspreiding van creatieve
werken als films en muziek. Waar een klein
deel deze digitale mogelijkheden als een be-

18

dreiging beschouwt, ziet de meerderheid
deze juist als een kans.

April
Lancering Ximon
Op 7 april van het verslagjaar is het digitale
platform “Ximon” gelanceerd (voorheen bekend onder de werknaam “Filmotech”).
Ximon is een zelfstandige afsplitsing van
het project Beelden voor de Toekomst, op
initiatief van de FPN (Filmproducenten Nederland, voorheen: NVS, Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten), het
EYE Film Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ximon stelt het
complete Nederlandse filmaanbod online
ter beschikking door deze tegen betaling
als stream aan te bieden. Ook filmmateriaal
dat niet meer in de winkel of videotheek te
verkrijgen is, alsmede historisch materiaal
van zelfs vóór 1940, maakt inmiddels onder-

deel uit van de catalogus. NORMA heeft
samen met de rechtenorganisaties voor
scenaristen (LIRA), regisseurs (VEVAM),
producenten (SEKAM) en muziekauteurs
(BUMA) een overeenkomst gesloten met
Ximon, waarin is opgenomen dat een offtop
vergoeding aan de rechthebbenden wordt
uitgekeerd.

Speerpuntenbrief
Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid
en Justitie heeft op 11 april, namens het
kabinet, een speerpuntenbrief verstuurd
aan de Tweede Kamer met voorstellen ten
aanzien van het auteursrechtbeleid. Eén
van de speerpunten is het invoeren van een
downloadverbod in combinatie met de afschaffing van het thuiskopiestelsel.
Teeven redeneert dat wanneer downloaden
uit illegale bron wordt verboden, een groot
deel van de thuiskopieën zal wegvallen.
Zodoende zou de thuiskopieheffing overbodig worden. Ten aanzien van de overige
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mei

(niet digitale) thuiskopieën, zoals time shifting en format shifting, betoogt de staatssecretaris dat hiervoor nog steeds geen
toestemming nodig zou zijn van rechthebbenden, omdat de rechthebbenden door dit
thuiskopiegebruik geen schade zouden lijden en daarvoor dus ook niet gecompenseerd hoeven te worden. Daarnaast zou het
steeds lastiger zijn door de voortschrijdende
techniek om te bepalen aan welke dragers
een thuiskopievergoeding moet worden gekoppeld en hoe hoog die moet zijn. NORMA
is naar aanleiding van deze plannen in actie
gekomen.

juni

van hun prestaties. In Washington werd verslag gedaan van de SCAPR-activiteiten, zoals
de uitkomsten van de verschillende werkgroepen, zowel juridisch (de onderlinge
overeenkomsten en ontwikkelingen van wetgeving op nationaal en internationaal niveau), als op het onderwerp van repartitie en
de onderlinge uitwisseling van rechtengelden. Ook vond een bijeenkomst plaats van
de IPDA. De internationale organisatie die
een database met rechthebbenden beheert
om de uitwisseling van rechtengelden efficiënter te maken.

baar belang” dienen bij het gebruik van
verweesde werken, dit zonder toestemming
van rechthebbenden mogen gebruiken.
Hier dient echter wel een zorgvuldig onderzoek aan vooraf te zijn gegaan om rechthebbenden alsnog te achterhalen. NORMA
is van mening dat het probleem van verweesde werken in de praktijk beter kan
worden opgelost door collectief beheer,
aangezien de cbo’s er primair op gericht
zijn om rechthebbenden te vinden. Bovendien zal dit een betere garantie bieden op
een vergoeding dan het voorstel van de
Europese Commissie.

Repartitie

Mei

Op 6 mei is een uitbetaling gedaan over het
jaar 2009 van thuiskopie video en leenrecht
video.

General Assembly koepelorganisaties
SCAPR en IPDA

Publicatie Richtlijn verweesde werken

Van 16-19 mei vond in Washington de 35e bijeenkomst plaats van de koepelorganisatie
van de collectieve beheersorganisaties op
het gebied van de naburige rechten: SCAPR.
Het doel van deze koepelorganisatie is om
de samenwerking en uitwisseling van gelden
tussen alle zusterorganisaties wereldwijd te
bevorderen en te verbeteren, zodat uitvoerende kunstenaars ontvangen waar zij recht
op hebben voor het (internationale) gebruik

Eind mei heeft de Europese Commissie (EC)
het richtlijnvoorstel “verweesde werken”
gepresenteerd. Met “verweesde werken”
worden werken bedoeld waarvan de betrokken rechthebbenden niet kunnen worden
geïdentificeerd of gevonden. Instellingen
zoals bibliotheken die hun archieven (online) toegankelijk willen maken, lopen hier
in de praktijk tegen aan. De richtlijn stelt
daarom voor dat instellingen die een “open-

Juni
Hoorspelen en dvd’s
NORMA houdt zich ook bezig met oude
films en televisieseries die op dvd in de winkel verschijnen. De aanleiding was dat in
veel gevallen de producent of distributeur in
kwestie de rechten niet had geregeld met uitvoerende kunstenaars. Mede daarom heeft
NORMA in 2008 met de Nederlandse
Agenten Associatie (NAA) een convenant
gesloten, waardoor een samenwerking is
aangegaan voor de gevallen waarin sprake
is van primaire exploitatie waarbij collectief

19

Norma_Jaarverslag2011terCorrdeel3_Layout 1 07-06-12 11:02 Pagina 20

Vergadering van Aangeslotenen Beeld: J. W. Blok
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juli

beheer wenselijk is. Bijvoorbeeld in het
geval van het uitbrengen van oude films en
televisieseries op dvd. NAA en NORMA trekken hierbij gezamenlijk op. NORMA incasseert de vergoedingen bij de producent en
verdeelt vervolgens de opbrengsten onder de
acteurs. NORMA heeft dit project in samenwerking met de NAA verder uitgediept, waarbij steeds meer collectieve regelingen zijn
gesloten (bijv. voor Oebele, Guy de Maupassant en Willem Nijholt – Een carrière in
beeld).

Vergadering van Aangeslotenen
Op 27 juni, de dag dat het tropisch warm
was in Nederland en er verschillende protesten tegen de bezuinigingen op de cultuursector plaatsvonden, vond de jaarlijkse
Vergadering van Aangeslotenen plaats in Het
Ketelhuis in Amsterdam. Na het welkomstwoord van Frederik de Groot, gaf Wisso Wissing toelichting op de activiteiten van
NORMA in het afgelopen jaar. Hij sprak
onder andere over de ontwikkelingen op het
gebied van het thuiskopiestelsel, het samenwerkingsverband PAM en de brancheorganisatie VOI©E. Vervolgens hield Erwin
Angad-Gaur een presentatie over het initiatief Platform Makers, waarvan hij voorzitter
is. Aan het einde van de vergadering nam

Edward Reekers na vier jaar afscheid als bestuurslid van NORMA. Geert Timmers (artiestennaam Bob Fosko) neemt zijn plek in
het bestuur in.

Juli
Gesprek met staatssecretaris van Justitie
Fred Teeven
Begin juli was NORMA samen met BUMA,
Stichting de Thuiskopie en onze brancheorganisatie VOI©E uitgenodigd door staatssecretaris Teeven om met hem van gedachten
te wisselen over zijn plannen ten aanzien
van het auteursrechtbeleid.

Goedkeuring wetsvoorstel Auteurscontractenrecht
Op 8 juli van het verslagjaar is het wetsvoorstel auteurscontractenrecht goedgekeurd
door de ministerraad en doorgestuurd
naar de Raad van State. De inhoud van dit
wetsvoorstel is geheim, maar uit het persbericht van het kabinet kan worden opgemaakt
dat de volgende punten in het voorstel zijn
opgenomen: recht op een billijke vergoeding
bij het verlenen van een exploitatiebevoegdheid, dat de vaststelling van de hoogte van
een billijke vergoeding op gezamenlijk ver-

augustus

zoek van verenigingen van makers en exploitanten kan worden vastgesteld door de minister van OCW, een bestsellerregeling (bij
succes kan de maker meedelen in aanvullende opbrengsten), een non-uses bepaling
(ontbinding van overeenkomst bij het niet
tot weinig exploiteren), de mogelijkheid tot
vernietiging van onredelijke bepalingen en
de invoering van een geschillencommissie.
Wat filmwerken betreft werd aangekondigd
dat de wijze van rechtenoverdracht
zou worden gehandhaafd. Nieuw was dat de
belangrijkste makers recht zouden krijgen op
een proportionele vergoeding (in plaats van
een ‘billijke vergoeding’) als zij hun rechten
overdragen aan de producent van het filmwerk.

Uitreiking NORMA prijs beste solist tijdens North Sea Jazz
Pianist Thierry Castel ontving op zaterdag 9
juli de NORMA award voor beste solist, tijdens de finale van de European Jazz Competitie, uit handen van Erwin Angad-Gaur.

Augustus
Gouden Notekraker
De Gouden Notekraker is de enige prijs die
wordt gegund door collega’s en niet door
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Anna Drijver en Eric Vloeimans: de winnaars van de Gouden Notekraker 2011 Beeld: Jan Willem de Blok
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september

een jury. Vakgenoten bepalen wie van de drie
genomineerden per categorie het afgelopen
seizoen de meest opvallende artistieke prestatie heeft neergezet. De genomineerden
voor de Gouden Notekraker in 2011 waren,
in de categorie Televisie: Anna Drijver, Monic
Hendrickx en Joop Keesmaat en in de categorie Muziek: Laura Jansen, Eric Vloeimans
en Yes-R.
Via de website van de Gouden Notekraker
konden de bij NORMA en Sena aangesloten
musici en acteurs hun stem uitbrengen op
de genomineerden. Eind augustus was in Paradiso de uitreiking. Traditiegetrouw betrad
voor de bekendmaking van de winnaars een
oud-winnaar het podium. Dit jaar was dat
Ellen ten Damme, winnares in 2010. Aansluitend aan dit optreden overhandigde Frederik
de Groot de Gouden Notekraker aan de winnaar in de categorie Televisie: Anna Drijver
en maakte Koert Ligtermoet (Voorzitter sectiebestuur Sena Performers) de winnaar in
de categorie Muziek bekend: Eric Vloeimans.
Na de uitreiking sloot Sven Hammond
Soul de avond af met een swingend optreden. De televisieregistratie van de NTR
was op donderdag 25 augustus te zien op
Nederland 2.

September
Brief aan staatssecretaris Teeven
In vervolg op het gesprek van 8 juli van het
verslagjaar met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft NORMA de staatssecretaris een brief gestuurd. In deze brief
pleitte NORMA voor een gemoderniseerd
thuiskopiestelsel naar Belgisch model (waar
op een breed spectrum van dragers een lage
thuiskopievergoeding wordt toegepast).
Tevens werden in de brief verschillende modellen voor een interimregeling gepresenteerd voor het gat aan inkomsten dat door
de bevriezing van het thuiskopiestelsel is
ontstaan.

Start onderhandelingen met RoDAP
Op 6 september zijn de onderhandelingen
begonnen tussen het rechtencollectief
(Buma/Stemra, Agicoa, Lira, Vevam, Sekam
en Pictoright) aangevuld met de nabuurrechthebbende cbo’s Sena en NORMA met
het Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties (RoDAP). Dit zijn de
vertegenwoordigers van de publieke en commerciële omroepen (zoals RTL en SBS), distributeurs (zoals Ziggo, UPC en KPN), de
producentenverenging OTP (o.a. Endemol
en Eyeworks) en de FPN. Zij hebben aange-

geven niet onwelwillend te staan tegenover
het maken van collectieve afspraken voor het
gebruik van audiovisuele werken, maar willen in plaats van het voeren van juridische
discussies over wie verantwoordelijk is voor
de exploitatie, kiezen voor een ‘economisch
model’. Daar waar RoDAP-partijen geld verdienen met de exploitatie van audio(visuele)
werken, zal door RoDAP-partijen worden afgerekend. In de komende maanden zal duidelijk worden of dit model werkbaar is.
NORMA zal zich in ieder geval constructief
en oplossingsgericht opstellen. De positie
van de producenten in deze onderhandeling
is opvallend te noemen, want tot nu toe
zaten zij aan de kant van de rechthebbenden
(in het rechtencollectief). De onderhandelingen zijn buitengewoon ingewikkeld, mede
door het feit dat RoDAP een andere constructie voorstaat dan tot nog toe wordt gebruikt. De onderhandelingen waren ultimo
van het verslagjaar nog niet afgerond en
gaan in 2012 door, maar worden wel steeds
concreter.

Beschermingsduur naburige rechten van
50 naar 70 jaar
De Europese wetgever heeft een stap voorwaarts gezet om de positie van uitvoerende
kunstenaars te beschermen. De richtlijn
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oktober

waarin werd voorgesteld om de beschermingsduur van de naburige rechten van 50
naar 70 jaar te verlengen, is op 12 september
aangenomen door de Raad van Ministers.
De adoptie van de richtlijn heeft als gevolg
dat de huidige beschermingsduur, die nu is
vastgesteld op 50 jaar na de eerste openbaarmaking van de opname, zal worden verlengd naar 70 jaar. Dit geldt vooralsnog
alleen voor de muziekbranche, dus voor musici en platenproducenten. Voor de audiovisuele sector is voorgesteld dat de Europese
Commissie een studie gaat starten om te onderzoeken in hoeverre een vergelijkbare bescherming in de audiovisuele sector nodig
is.
Voor musici die hun rechten aan de platenproducent hebben overgedragen, geldt een
aantal aanvullende maatregelen. Zoals de
oprichting van een fonds voor (sessie)musici, die recht hebben op 20% van de bruto
opbrengsten in het geval de producent na 50
jaar de opname opnieuw gaat exploiteren.
Ook is er een mogelijkheid voor musici om
hun rechten bij de producent terug te halen
in het geval hij de opname niet of onvoldoende exploiteert (de zgn. ‘use it or lose it’clausule).
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Gesprekken tot ‘compromisvoorstel’
filmrechtregeling (45d)
In het kader van het wetsvoorstel auteurscontractenrecht heeft het ministerie van Justitie in juli 2011 gemeld dat zij bereid is om
artikel 45d van de Auteurswet, dat de positie
van audiovisuele makers en uitvoerenden bepaalt, aan te passen als daarvoor draagvlak
zou zijn in de filmsector. Naar aanleiding
daarvan zijn de partijen in PAM en Platform
Makers met Film Producenten Nederland
(FPN) gaan praten over een ‘consensusmodel’. De inzet van de gesprekken met FPN
was een onoverdraagbaar vergoedingsrecht
voor de rechthebbenden voor iedere exploitatievorm van een film, collectief te incasseren bij de eindexploitant met goede
waarborgen om deze daadwerkelijk te effectueren. Uiteindelijk bleek de gegeven tijdsplanning van Justitie (die het wetsvoorstel bij
de Tweede Kamer moet indienen) te krap om
daadwerkelijk tot consensus te komen, maar
de gesprekken waren zeer constructief.

taties van audiovisuele rechthebbenden,
waaronder acteurs, scenaristen en regisseurs, is de toestemming van deze rechthebbenden nodig.
Daarom heeft NORMA, in samenwerking
met de cbo’s van overige audiovisuele rechthebbenden LIRA, VEVAM en Pictoright, contact gezocht met de VOD-exploitanten om
zo een regeling tot stand te brengen.

PAM-bijeenkomst tijdens Nederlands
Film Festival Utrecht
Op 28 september organiseerde PAM een bijeenkomst tijdens het Nederlands Film Festival te Utrecht om de laatste ontwikkelingen
uiteen te zetten en de plannen voor de toekomst te bespreken. PAM zet zich in om de
positie van makers te verbeteren en deed tijdens deze bijeenkomst een beroep op de betrokkenheid van acteurs, regisseurs en
scenarioschrijvers om weer een stap te kunnen maken in de onderhandelingen met
RoDAP.

Video on Demand-exploitatie
Sinds de aanvang van het digitale tijdperk
vervangt het online streamen, het zogenoemde Video on Demand (VOD), nagenoeg het fysiek huren van films. Aangezien
bij VOD gebruik wordt gemaakt van de pres-

Oktober
Seminar “Billijke vergoeding”
Op 3 oktober organiseerde NORMA samen
met advocatenkantoor SOLV het seminar
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In het ochtendprogramma lichtten buitenlandse sprekers een aantal Europese stelsels
toe waarna ’s middags, na een algemene uiteenzetting door professor Bernt Hugenholtz,
over het Nederlandse systeem werd gediscussieerd. Het seminar werd goed bezocht
door professionals uit de audiovisuele sector
zoals advocaten, producenten, medewerkers
van cbo’s, natuurlijk de rechthebbenden zelf
en politici.

Reactie regering speerpuntenbrief

Wisso Wissing tijdens het seminar “Billijke vergoeding” Beeld: Jan Willem de Blok

“De billijke vergoeding voor makers en uitvoerende kunstenaars in de audiovisuele
sector” in De Rode Hoed in Amsterdam.
Aanleiding voor dit seminar was het gegeven
dat de makers en uitvoerende kunstenaars in
Nederland weinig tot geen vergoeding ontvangen als hun bijdrage aan een filmwerk
wordt geëxploiteerd, ondanks het feit dat de

wet aan hen een ‘billijke vergoeding’ toekent
voor iedere exploitatie. Centraal in het seminar stond dan ook de vraag hoe de billijke
vergoeding in andere Europese landen geregeld is en of dat wellicht aanknopingspunten
biedt bij de voorgenomen wijziging van de
Nederlandse Auteurswet, namelijk het
nieuwe wetsvoorstel Auteurscontractenrecht.

Verschillende fracties hebben kritische vragen gesteld naar aanleiding van de Speerpuntenbrief van staatssecretaris Teeven van
11 april van het verslagjaar. Op 7 oktober
heeft de regering via een uitgebreid verslag
gereageerd. Helaas bleek hieruit dat het kabinet instemt met het voorstel om het huidige thuiskopiestelsel af te schaffen. Dit zou
dan vervangen kunnen worden door een beperkter stelsel, waarin bepaalde vormen van
thuiskopiëren zijn toegestaan, maar zonder
dat daar een vergoeding voor rechthebbenden tegenover staat.

50 jaar Conventie van Rome
In oktober van het verslagjaar is het 50 jaar
geleden dat er met de Conventie van Rome
een internationale afspraak is gemaakt over
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Cas Jansen, Bob Fosko, Eric Vloeimans, Victor Löw, Jack Wouterse en Frank Houtappels Beeld: Jan Willem de Blok
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november

de verbetering van de rechtspositie van naburige rechthebbenden zoals uitvoerende
kunstenaars. In de meeste Europese landen
is de Conventie begin jaren zeventig in de
nationale wetgeving geïmplementeerd, maar
in Nederland duurde het tot 1993, toen de
Wet op de Naburige Rechten werd aangenomen. In datzelfde jaar is Sena opgericht en
enkele jaren later NORMA.

Audioverdrag: WPPT
15 jaar geleden, in 1996, is binnen de organisatie van de Verenigde Naties voor Intellectueel Eigendom (WIPO) een tweede verdrag
gesloten dat de rechten regelt ten aanzien
van muziekopnamen voor musici en producenten: de WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). De WPPT is samen
met de Conventie van Rome de belangrijkste
internationale conventie waarin rechten van
uitvoerende kunstenaars zijn geregeld.

Repartitie
Op 20 oktober vond de uitkering van de volgende vergoedingen plaats:
thuiskopie video voor de jaren 2008, 2009
en 2010, leenrecht video voor de jaren 2008,
2009 en 2010, teleblik en educatieve
downloads 2008 (Beeld en Geluid),
luisterboeken voor de eerste helft van 2011,

dvd (projecten) voor de jaren 2010 en de
eerste helft van 2011.

November
Red het thuiskopiestelsel van de
ondergang!
Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen
om de thuiskopievergoeding af te schaffen,
heeft NORMA een aantal bekende musici,
acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers
gevraagd ambassadeur van het thuiskopiestelsel te worden. Zij zetten zich in voor verschillende projecten. Zo heeft NORMA op 3
en 4 november een promotiefilm (“Red het
thuiskopiestelsel van de ondergang!”) gemaakt waarin de hierboven genoemde makers en uitvoerenden een pleidooi houden
voor het voortbestaan van het thuiskopiestelsel en dus een belangrijke bron van inkomsten. Ook is een keynote film gemaakt
over wat het thuiskopiestelsel nou precies
inhoudt. De filmpjes zijn op de site van
NORMA te bekijken. Ten slotte is een special
van het NORMA-magazine verschenen over
het thuiskopiestelsel.

Lobbygesprekken Thuiskopie
In de week voorafgaand aan de debatten in

de Tweede Kamer is NORMA samen met
een aantal aangeslotenen (Geert Timmers,
Anna Drijver, Vincent Croiset, Loes Luca
en Peter Blok) in gesprek gegaan met CDA,
GroenLinks, PvdA, PVV en SP. NORMA
heeft in deze gesprekken de fracties
pr0beren te overtuigen van de noodzaak
voor het behoud van het thuiskopiestelsel.
Tijdens de gesprekken werden natuurlijk
ook steeds de gemaakte filmpjes getoond
aan de fractieleden/medewerkers en
de NORMA Nieuws Thuiskopiespecial
overhandigd.

VOI©E keurmerk
Om de kwaliteit en transparantie van de
cbo’s te waarborgen, heeft VOI©E criteria
opgesteld waaraan een collectieve beheersorganisatie zou moeten voldoen. Na bezoek
van de auditor van het Keurmerkinstituut
heeft NORMA op 23 november het CBOKeurmerkcertificaat ontvangen. De voorzitter
van het College van Toezicht Auteursrechten,
drs. J.W. Holtslag, reikte het certificaat uit
aan elf collectieve beheersorganisaties.

Algemeen Overleg Auteursrechten
Op 30 november vond de eerste termijn
plaats van het Algemeen Overleg van de
commissie Veiligheid en Justitie van de

27

Norma_Jaarverslag2011terCorrdeel3_Layout 1 07-06-12 11:02 Pagina 28

december

Tweede Kamer ten aanzien van het Auteursrecht. Hierbij was ook de verantwoordelijke
staatssecretaris (Fred Teeven) aanwezig.

zoals mp3-spelers en settopboxen, en waardoor de heffing per drager laag kan worden
gehouden).

Tijdens deze vergadering werd door de in de
Commissie vertegenwoordigde partijen
(VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks) gereageerd op de speerpuntenbrief
Auteursrecht van de staatssecretaris.

Tijdens het daaruit voortkomende debat
werd al snel duidelijk dat de staatssecretaris
niet zonder meer kan rekenen op een meerderheid in de Kamer voor zijn voorstellen.
Voordat de discussie kon worden afgerond,
was de voor dit debat ingeplande tijd al verstreken. De commissieleden besloten
daarom in overleg met de staatssecretaris
een nieuwe termijn in te plannen om het
debat te hervatten.

Eén van de hoofdonderwerpen van het debat
was uiteraard het voorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) om
downloaden uit evident illegale bron onrechtmatig te verklaren (een zogenaamd
downloadverbod). In de slipstream daarvan
is echter ook het thuiskopiestelsel uitvoerig
aan bod gekomen.

December
iTunes

De staatsecretaris is voornemens de thuiskopieheffing geheel af te schaffen. Hij acht die
heffing namelijk overbodig wanneer het
downloadverbod in werking zou treden. Dit
zou echter het einde betekenen van een belangrijke inkomstenbron van uitvoerende
kunstenaars en NORMA heeft zich in haar
lobby dan ook hard gemaakt voor behoud en
modernisering van het thuiskopiestelsel
(naar Belgisch model, waarin de vergoedingen over meerdere dragers wordt verspreid,
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Voor eigen beheerartiesten is het belangrijk
dat hun muziek beschikbaar is in de
iTunes Store. NORMA maakt dat sinds
een aantal jaren, onder de naam iTunes Service, mogelijk voor haar aangeslotenen. Wij
zijn als collectieve beheersorganisatie ingericht op het ontvangen en verdelen van naburige rechtenvergoedingen. Omdat
NORMA geen winstoogmerk heeft, kan
NORMA voor de iTunes Service een voordelig tarief hanteren. Sinds december 2011 is

het nu ook mogelijk om als niet-aangeslotene en bedrijf gebruik te maken van de
iTunes Service. Het aantal musici dat gebruik
maakt van deze mogelijkheid is nog steeds
groeiende en in het verslagjaar zijn verrassende resultaten geboekt: meer dan 400
artiesten hebben hun repertoire via NORMA
op iTunes aangeboden.

Voortgezet Algemeen Overleg Auteursrechten
Op 7 december vond de tweede termijn van
het Algemeen Overleg Auteursrechten
plaats. In dit debat kwam aan de oppervlakte
dat er een keuze gemaakt dient te worden
tussen dan wel een downloadverbod, dan
wel een gemoderniseerd thuiskopiestelsel.
Eenieder die deze keuze niet maakt “staat
een beetje bezijden de werkelijkheid”, aldus
Teeven. De staatssecretaris leek vooralsnog
geen meerderheid te kunnen vinden in de
Kamer voor zijn plannen, want in totaal werden er acht moties ingediend, onder andere
tegen een downloadverbod.

My NORMA
My NORMA is de persoonlijke internetpagina van aangeslotenen waarop zij hun eigen
gegevens kunnen inzien en aanpassen. In
december 2011 is begonnen met het laatste
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Op 20 december heeft de Kamer een motie aangenomen die zich
tegen een downloadverbod uitspreekt

gedeelte: het claimgedeelte. Hierdoor kunnen claims (zoals medewerking aan films,
series of andere beschermde werken) online
worden ingediend, zodat de papieren speellijsten, nota’s en specificaties op termijn zullen verdwijnen. Daarnaast kan de status van
de ingediende claims worden gevolgd, alsook de historie van de uitbetalingen. In de
loop van 2012 hopen wij dit gedeelte gereed
te hebben.

multimedia, dvd oud werk, luisterboeken en
iTunes.

Stemming moties
Over de acht ingediende moties tijdens
de tweede termijn van het Algemeen
Overleg Auteursrechten werd op 20
december door de Tweede Kamer gestemd.
Zo heeft de Kamer een motie aangenomen
die zich tegen een downloadverbod
uitspreekt.

Repartitie
Op 15 december is een grote uitbetaling gedaan aan binnen- en buitenlandse rechthebbenden voor de jaren 2008, 2009 en 2010
voor verschillende exploitatiegebieden zoals:
thuiskopie video, thuiskopie audio hoorspelen, thuiskopie audio live, thuiskopie interactief, leenrecht video, leenrecht audio,
leenrecht audio luisterboeken, leenrecht

Een motie van GroenLinks en de SP waarin
de staatsecretaris wordt verzocht om geen
onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van de thuiskopieheffing (mede met
het oog op de op handen zijnde Europese
harmonisering), en waarin er bovendien
wordt gepleit voor modernisering van het
thuiskopiestelsel (naar het voorstel van de

Ntb, FNV Kiem en de consumentenbond),
vond helaas geen meerderheid en werd
verworpen.
Hoewel de staatssecretaris niet verplicht is
de moties van de Kamer ook daadwerkelijk
uit te voeren, werd wel een duidelijk signaal
afgegeven tegen een downloadverbod dat als
gevolg het behoud van het thuiskopiestelsel
inhoudt. Teeven heeft wel aangegeven erop
te vertrouwen dat hij de Kamer op termijn
toch kan overtuigen van de noodzaak van
een downloadverbod.

Kerstborrel
Zoals ieder jaar organiseerde NORMA
een Kerstborrel. Niet alleen voor de aangeslotenen, maar ook voor relaties. Dit jaar
met live muziek van zangeres Esmée Bor
Stotijn met begeleiding van toetsenist JanPeter Bast.

29
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financile resultaten e

In financieel opzicht was 2011 geen slecht jaar
voor NORMA. Hoewel het negatieve resultaat ad
€ 85.000 anders doet vermoeden, is het resultaat
aanzienlijk beter dan begroot. NORMA is erin geslaagd de uitbetalingen aan rechthebbenden naar
voren te halen en de kosten ten opzichte van de begroting te beheersen. De ingehouden kostendekking
over 2011 bedraagt 15% (2010: 15%). Deze kostendekking is gelijk aan het begrote percentage. Het
aantal fte’s bleef vrijwel constant. In het verslagjaar
11,0 (2010: 10,7). Daarnaast hebben we de liquide
middelen defensief belegd, wat heeft geresulteerd in
een positief resultaat op onze beleggingen. Met de
invoering van het VOI©E-keurmerk hebben wij ons
treasurystatuut in 2011 aangescherpt, waarbij helder
is verwoord dat het beleggingsprofiel zeer defensief
is.
Met dit beperkte verlies wordt het eigen vermogen
nauwelijks verzwakt. Met een algemene reserve van
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€ 2,1 miljoen is de continuïteit van NORMA voor de
komende jaren gewaarborgd. Dat deze buffer nodig
is, blijkt wel uit het feit dat er nog geen duidelijkheid
is over de toekomst van het thuiskopiestelsel en andere geldbronnen. Als gevolg van het uitblijven van
een heffing op nieuwe dragers neemt de incasso bij
Stichting de Thuiskopie sterk af. Deze is gedaald van
€ 26 miljoen in 2005 naar € 8 miljoen in 2011. Daarnaast heeft Thuiskopie op grond van een dreigende
claim vanaf november 2011 besloten voorlopig geen
gelden meer door te betalen aan de verdeelorganisaties. De discussie met de Tweede Kamer over de toekomst van het thuiskopiestelsel is niet afgerond,
maar duidelijk is wel dat de plannen van staatssecretaris Teeven om de thuiskopieregeling te beëindigen,
grote gevolgen zullen hebben voor de toekomst van
onze aangesloten en die van NORMA zelf. Als de inkomsten uit thuiskopiegelden en andere geldbronnen
uitblijven, zal dit voor de jaren na 2012 grote negatieve gevolgen hebben. NORMA gaat daarom door
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n en verwachtingen

met de ingeslagen weg om voor meer exploitatievormen onze claims te verzilveren. De omvang van de
algemene reserve geeft NORMA de ruimte om de komende jaren te overbruggen.
NORMA heeft de richtlijnen van VOI©E, voor zover
van toepassing, verwerkt in dit jaarverslag. In het vorige jaarverslag werden de geldbronnen al nader toegelicht. Deze toelichting geeft op een transparante
wijze aan hoe NORMA haar primaire taak, zijnde het
uitbetalen van rechtengelden aan uitvoerende kunstenaars, uitvoert. Naar onze mening zijn we hier in
2011 goed in geslaagd. Nieuw in dit jaarverslag is het
model kasstroomoverzicht. Dit model geeft meer inzicht in de geldstromen van een collectieve beheersorganisatie. NORMA is altijd transparant geweest in
het geven van informatie en ondersteunt dan ook de
richtlijnen van VOI©E om de jaarverslagen van collectieve beheersorganisaties te verbeteren.

De toekomst van NORMA is onzeker, dat mag duidelijk zijn. Er zijn echter voldoende kansen om onze opbrengsten op peil te houden of zelfs te vergroten. De
omvang van onze algemene reserve stelt ons in de
gelegenheid door te gaan met onze inspanningen en
geeft ons de tijd die daarvoor nodig is. Dit geeft ons
het vertrouwen voor de toekomst.

Amsterdam, 21 maart 2012
Wisso Wissing, directeur
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jaarrekening
Balans per 31 december 2011
na resultaatbestemming (x € 1.000)

ref
Vaste activa
Materiële vaste activa
• Andere vaste bedrijfsmiddelen
1
Financiële vaste activa
• Effecten
2
Vlottende activa
Vorderingen
• Debiteuren
• Ter verdeling te ontvangen rechten
• Belastingen en premies sociale verzekering
• Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal

32

3

2011

2010

6

5

4.730

4.742

19
2
167

63
1.114
1
264
188
1.744

1.442
3.723

6.668

9.912
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2011

2011

ref
Eigen vermogen
• Algemene reserve

4

Kortlopende schulden
• Crediteuren
• Collectief te verdelen rechten
5
• Individueel te verdelen rechten
6
• Belastingen en premies sociale verzekering
• Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

2010
2.098

16
204
3.836
138
376

2.183

44
629
6.493
68
495

4.570

7.729

6.668

9.912
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Staat van baten en lasten over 2011
2011

ref
Baten
• Servicevergoedingen
• Overige baten

(x € 1.000)

2010

564
74

524
187
638

Lasten
• Personeelskosten
• Afschrijvingen
• Overige bedrijfskosten

529
4
366

509
11
416
899
-261

936
-225

Financiële baten en lasten

176

300

Resultaat

-85

75

Bedrijfsresultaat

34

7

711
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Kasstroomoverzicht 2011

(x € 1.000)

2011
Kasstroom uit incasso en verdeling
• Incasso
• Verdeling
Kasstroom uit incasso en verdeling
Kasstroom uit collectief te verdelen gelden
Ingehouden t.b.v. collectief te verdelen
Betalingen uit collectief te verdelen
Kasstroom uit fondsen
Kasstroom uit bedrijfsvoering
Ingehouden servicevergoeding
Overige baten
Financiele baten en lasten

2010

2214
-3757

4837
-4450
-1543

98
-523

387
587
-582

-425
564
74
176

5
524
187
300

814
Totaal bedrijfslasten
Correctie afschrijvingen

-899
4

1011
-936
11

-895
Mutatie investeringen bedrijfsmiddelen
Mutatie overige vorderingen
Mutatie overige schulden
Kasstroom uit bedrijfsvoering
Kasstroom uit beleggingen
Aankoop van beleggingen
Verkopen van beleggingen
Overige mutaties uit beleggingen
Kasstroom uit beleggingen

-5
140
-77
58
-828
803
37

Netto kasstroom
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december

Mutatie liquide middelen

-925
-152
-328
-480
-4484
4734
46

12

296

-1979

294

3723
1744

3429
3723

-1979

294

35
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Doelstelling
Stichting NORMA stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor
zichzelf, de materiële belangen van uitvoerende kunstenaars te behartigen met betrekking tot de uitoefening en handhaving van hun
naburige rechten.

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de richtlijnen voor de jaarverslaggeving uit hoofdstuk 640 “Organisaties zonder winststreven”
gehanteerd.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kostprijs met uitzondering van
de effecten. De waardering hiervan vindt plaats tegen marktwaarde.
Tenzij hieronder anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Vergelijking voorgaand jaar
De waarderingsgrondslagen zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig
jaar.

rechtstreeks in het resultaat verantwoord onder de financiële baten
en lasten.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
Collectief te verdelen rechten
Van de totaal te verdelen gelden wordt een percentage ingehouden
voor collectieve doelen. Deze inhouding bedraagt maximaal 10%.
Individueel te verdelen rechten
De individueel te verdelen rechten worden, onder aftrek van een toevoeging aan de collectief te verdelen rechten, betaalbaar gesteld aan
de individuele rechthebbenden. Bij afsluiten van een repartitiejaar
kan een reserve voor naclaims worden aangehouden (maximaal
18%). Deze reserve wordt voor een periode van maximaal 2 jaar aangehouden. Het restant wordt daarna toegevoegd aan het eerstvolgende repartitiejaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Servicevergoedingen
De servicevergoeding bedraagt maximaal 15% van de individueel uit
te betalen gelden.
Afschrijvingen
Op materiële vaste activa wordt stelselmatig en onafhankelijk van het
resultaat afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 33,3% voor
hardware en 20% voor kantoorinventaris en verbouwing.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde
onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op
de economische levensduur van de betreffende activa.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen beurskoersen ultimo van het
jaar. Alle koersverschillen gerealiseerd en/of ongerealiseerd worden
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Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de aanbevelingen van VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen minus de schuld
aan kredietinstellingen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2011
1. Materiële vaste activa
Het verloop is als volgt:
(x 1000)
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties:
Investeringen
Afschrijvingen

3. Liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Andere vaste bedrijfsmiddelen
100
95
5
5
-4

4. Algemene reserve
Het verloop is als volgt:
(x 1000)
Stand per 1 januari
Af/bij: resultaatbestemmning
Stand per 31 december

2011
2.183
-85
2.098

2010
2.108
75
2.183

2011
629

2010
624

98
-523
-425
204

587
-582
5
629

1
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december

105
99
6

2. Effecten
Het verloop van de effecten is als volgt te specificeren:
(x 1000)
2011
2010
Actuele waarde per 1 januari
4.742
5.038
Mutaties:
Aankopen (kostprijs)
828
4.484
Verkopen (kostprijs)
-803
-4.734
Waardeverandering
-37
-46
-12
-296
Actuele waarde per 31 december
4.730
4.742
Specificatie effecten:
Aandelen(fondsen)
365
442
Vastrentende waarde
4.365
4.300
4.730
4.742

5. Collectief te verdelen rechten
Het verloop is als volgt:
(x 1000)
Stand per 1 januari
Mutaties:
Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31 december

De post collectief te verdelen rechten wordt aangewend voor sociale en culturele doeleinden ten gunste van uitvoerend kunstenaars en/of voor activiteiten die het Nederlandse culturele leven bevorderen.
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6. Individueel te verdelen rechten
Het verloop is als volgt:
(x 1000)
2011
Stand per 1 januari
6.493
Mutaties:
Aanpassingen rechten voorgaande jaren
-46
Repartitie
1.245
Af: toevoeging collectief te verdelen rechten -108
Netto repartitie
1.091
Af: In verdeling genomen
-3.757
Af: terugbetaling Thuiskopie Video
Bij: overige
9
Stand per 31 december
3.836
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2010
6.106
2.415
2.664
-242
4.837
-3.705
-745
6.493

Specificatie te verdelen rechten
Thuiskopie Video
Thuiskopie Audio Live
Thuiskopie Audio Hoorspelen
Thuiskopie Interactief
Leenrecht Audio
Leenrecht Video
Leenrecht Interactief
Leenrecht geschriften
Beeld en geluid
Hoorspelen
Achtergrondmuziek
Gelden buitenland
Nostalgie net
iTunes
Reserve voor naclaims

2011

2010

1.753
8
2
112
370
702
42
73
47
36
383
242
1
10
55
3.836

3.423
172
27
200
829
857
81
90
44
33
506
220
1
10
6.493
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De individueel te verdelen rechten bestaan uit drie hoofdcategorieën, zijnde de thuiskopiegelden, leenrechtgelden en
overige gelden. In onderstaand overzicht zijn de nog te verdelen gelden per repartitiejaar van deze categorieën weergegeven.
Thuiskopiegelden
Leenrechtgelden
Overige gelden
Totaal
€ x 1.000
€ x 1.000
€ x 1.000
€ x 1.000
Oude jaren
265
265
2006
16
16
2007
245
115
360
2008
1.107
389
163
1.659
2009
1.141
414
256
1.811
2010
1.574
494
314
2.382
Te verdelen per 31 december 2010
3.822
1.823
848
6.493
Aanpassing rechten voorg. jaren
Netto repartitie
In verdeling genomen
Terugbetaling
Saldo mutaties

-99
259
-2060
-1900

566
-1238
-672

53
313
-459
8
-85

-46
1.138
-3757
8
-2657

Oude jaren
2009
2010
2011
Te verdelen per 31 december 2011

47
653
972
250
1922

252
332
567
1151

8
180
310
265
763

55
1085
1614
1082
3836

De oude jaren hebben betrekking op de reserve naclaims. De specificatie hiervan is als volgt:
2011
uiterlijk te benutten
€ x 1.000
Stand 1 januari
Bij: reserve repartitiejaar 2008
55
2013
Stand 31 december
55

39

Norma_Jaarverslag2011terCorrdeel3_Layout 1 07-06-12 11:02 Pagina 40

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De op de balansdatum aangegane verplichting betreft de huur van
het bedrijfspand. De totale verplichting bedraagt € 175.000 voor de
resterende looptijd van 3,5 jaar. Hiervoor is een bankgarantie afgegeven van € 11.796.
De stichting heeft een recht op nog uit te keren thuiskopiegelden
over het 2e, 3e en 4e kwartaal 2011. De omvang van de daadwerkelijk nog te ontvangen rechtengelden is zodanig onzeker dat deze
vordering niet in de balans is opgenomen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011
7. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
(x 1000)
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten

2011
2010
375
350
90
85
26
46
38
28
529
509
Het gemiddeld aantal werknemers (fte’s) over 2011 bedraagt 11,0
(2010: 10,7 fte). Exclusief stagiaires bedraagt het aantal werknemers
9,9 fte.
De stichting heeft een toegezegde pensioenregeling die kan worden
aangemerkt als toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het
tekort anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Bezoldiging bestuur
De bezoldiging van het bestuur over 2011 bedraagt € 31.412
(2010: € 35.135).
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld en goedgekeurd.
Het resultaat is verwerkt overeenkomstig het voorstel aan de directie, zoals opgenomen onder de overige gegevens.
Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat over 2011 geheel ten
laste van de algemene reserve te brengen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan
die van belang zijn voor de jaarrekening.
Controleverklaring
De controleverklaring is afzonderlijk weergegeven op pagina 42-43.
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Samenstelling bestuur en bureau
Bestuur NORMA

Bureau NORMA

Voorzitter
Frederik de Groot
Secretaris
Drs. Erwin Angad-Gaur
Penningmeester
Mr. Guus Bleijerveld
Overige leden
Barend de Ronden
Mr. Caspar de Kiefte
Geert Timmers
Drs. Wimie Wilhelm

Directie
Wisso Wissing
Office Assistant/NORMA fonds
Betty Harsveld
Juridische zaken
Mr. Maaike Boomstra
Mr. Olga Meijer
Joey Cramer
Marco Caspers
Communicatie
Drs. Marjan Feiken
Financiën
Drs. Michiel van Blokland RA
ICT
Drs. Dick Verwijs (teamleider)
Wai Hung Tsang
Repartitie
Sean Schoenmaker (teamleider)
Laurentia Sansaar
Kitsia Tomasowa
Maurice van Turnhout
Projecten
Charlotte Stricker (iTunes)

De nevenfuncties van bestuursleden en directie staan vermeld op de website

Druk: drukkerij Boeijinga, Apeldoorn, vormgeving: Robert Swart
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Louise Wentstraat 186 1018 MS Amsterdam
T 020 - 627 27 98 • F 020 - 626 96 97 • E info@stichtingnorma.nl
www.stichtingnorma.nl
De statuaire vestigingsplaats van NORMA is Amsterdam

