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Meerjarenoverzicht
Bedragen in € 1.000
Balans

2013

2012

2011

2010

2009

Vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Activa

26
4.736
1.239
6.001

27
4.861
2.441
7.329

19
4.918
1.731
6.668

17
6.184
3.711
9.912

28
6.328
3.417
9.773

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Passiva

1.146
4.855
6.001

1.894
5.435
7.329

2.098
4.570
6.668

2.183
7.729
9.912

2.108
7.665
9.773

429
-1.200
-771
24
-747

242
-941
-699
495
-204

663
-924
-261
176
-85

686
-911
-225
300
75

788
-974
-186
888
702

2.654
3.013
4.479

3.008
1.468
5.087

2.214
3.757
3.836

5.079
3.705
6.493

1.751
4.041
6.106

483

447

523

582

939

12.487

11.979

11.400

11.100

10.700

11,2

10,2

11

10,7

11,9

Exploitatie

Bruto marge
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
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Voorwoord
In 2013 was het twintig jaar geleden dat de Wet op de Naburige
Rechten in werking trad. Deze wet geeft uitvoerende kunstenaars
een instrument in handen om hun prestaties te beschermen en
daarmee een aanvullend inkomen te genereren. Sinds 1998 hebben
rechthebbenden de naburige rechten aan NORMA toevertrouwd,
waarna NORMA in staat is gebleken om deze rechten grotendeels
te verzilveren. Op een aantal punten is dit NORMA echter onmogelijk gemaakt. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de contractuele relatie tussen uitvoerende kunstenaar en producent. Het nieuwe Auteurscontractenrecht kan daar hopelijk verandering in brengen.
PAM heeft in het kader van dit nieuwe Auteurscontractenrecht aan
het begin van het jaar PAMflet gepubliceerd. PAM is het samenwerkingsverband tussen de beroepsorganisaties en collectieve beheersorganisaties van regisseurs (DDG, Vevam) scenarioschrijvers (Netwerk Scenarioschrijvers, Lira) en acteurs (ACT, NORMA). In het
PAMflet laten rechthebbenden hun licht schijnen over het wetsvoorstel auteurscontractenrecht en doen zij een oproep aan de wetgever om het wetsvoorstel ten aanzien van de filmrechtregeling aan
te passen.
Na de glansrijke overwinning van NORMA in de thuiskopiezaak in
2012 bevestigde staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) in
zijn brief van begin februari dat er ook de komende jaren een thuiskopiestelsel zal gelden in Nederland. In navolging hierop heeft Teeven in oktober een Algemene Maatregel van Bestuur uitgevaardigd
die de huidige thuiskopieregeling met twee jaar verlengt. Na een
vijf jaar lange strijd van NORMA is met ingang van 1 januari 2013 de
huidige regeling geïntroduceerd met heffingen op iPods, harddiskrecorders, tablets, settopboxen, smartphones, externe harddisks en
pc’s. De heffingen op deze dragers zullen dus in ieder geval blijven
tot 1 januari 2016! NORMA is hier zeer verheugd over, omdat het
thuiskopiestelsel voor uitvoerende kunstenaars een billijke vergoeding garandeert voor het thuis kopiëren van hun werken.

De zomer van 2013 stond in het teken van prijzen. In juni werd de
eerste NORMA Dance Award uitgereikt tijdens de award show van
het ITs Festival (International Theatre School Festival Amsterdam).
Na tien jaar was deze prijs weer terug op het festival: een award
voor de beste danser van het afgelopen studiejaar. De winnaar mag
het prijzengeld besteden aan de eigen dansontwikkeling.
Begin september was het tijd voor een andere uitreiking, die van de
Gouden Notekraker. De enige prijs die je wordt gegund door collega’s en niet door een jury.
In Paradiso, Amsterdam, namen Annet Malherbe (televisie) en
Racoon (muziek) de prijzen tijdens een feestelijke uitreiking in
ontvangst.
Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Toezicht in werking getreden. Deze wet is
bedoeld om het al bestaande toezicht op collectieve beheersorganisaties (cbo’s) te verscherpen en te verbreden. Zo worden uitgebreide eisen gesteld aan het beleid, de transparantie en de organisatie
van een collectieve beheersorganisatie. Daarnaast worden er meer
bevoegdheden aan het College van Toezicht toegekend, bijvoorbeeld het goedkeuren van wijzigingen van reglementen en statuten.
Met de nieuwe wet valt NORMA ook onder het toezicht. Aangezien
NORMA in 2013 opnieuw het CBO-keurmerk toegekend heeft gekregen, ziet NORMA de inwerkingtreding van de wet als een vervolgstap in het proces naar professionalisering van de branche.
In 2013 heeft NORMA weer bewezen in staat te zijn zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Dat is zeker ook te danken
aan het bureau dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een
organisatie waarin enthousiasme en professionaliteit hand in hand
gaan.

Amsterdam, 27 februari 2014
Namens het bestuur,
Frederik de Groot, voorzitter
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VAN DE
DIRECTIE

6

Missie

Dat NORMA (officieel: stichting naburige rechtenorganisatie voor musici en acteurs), meer
is dan een organisatie die naburige rechten wil innen en verdelen, blijkt al uit de statuten.
Wij stellen ons ten doel alle materiële en immateriële belangen van uitvoerende kunstenaars
te behartigen waar het om de uitoefening en handhaving van hun naburige rechten gaat.
NORMA wil dit doel bereiken door nationaal en internationaal te werken aan de beïnvloeding en verbetering van de wetgeving op het gebied van naburige 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.
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 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 de ontwikkeling van incasso- en repartitiemethoden. In dat kader is NORMA een
proactieve organisatie, die de actuele ontwikkelingen voor blijft.

7

incasso
In het verslagjaar is ruim € 2,6 miljoen aan naburige rechtengelden geïncasseerd.
De incasso van NORMA bestaat uit drie hoofdcategorieën:
- Thuiskopie: in het boekjaar zijn het jaar 2011 en een deel
van 2012 geïncasseerd. Het restant van 2012 en geheel
2013 wordt in 2014 verwacht;
- Leenrecht: tot en met repartitiejaar 2013 ontvangen;

- Overig: incasso ten behoeve van achtergrondmuziek
(tot en met het repartitiejaar 2012 ontvangen), Beeld &
Geluid, hoorspelen en dvd’s, video on demand en gelden die NORMA heeft geïncasseerd bij buitenlandse
zusterorganisaties.
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2013

Uitsplitsing incasso 2013

58%

Overig

repartitie
In het verslagjaar is ruim € 3 miljoen aan naburige rechtengelden voor binnen- en buitenlandse rechthebbende musici
en acteurs in verdeling genomen. Dat is gelukkig weer een
stijging ten opzichte van 2012. NORMA verwacht door de
invoering van het nieuwe thuiskopiestelsel met ingang van
2013 en andere ontwikkelingen dat de repartitie in de komende jaren verder zal stijgen.

In 2013 is de interne toetsing van de repartitiereglementen
afgerond. Onderdeel daarvan was een enquête onder de
aangeslotenen. De voorstellen die daaruit zijn voortgekomen, zullen in 2014 door de daartoe ingestelde bestuurscommissie worden behandeld. Daarna zal een eventuele
aanpassing van de repartitiereglementen volgen
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repartitie
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Collectief te verdelen rechtengelden
Het NORMA fonds (collectieve gelden die bestemd zijn
voor culturele en maatschappelijke doeleinden) stimuleert,
steunt, onderneemt en participeert in nieuwe en bestaande
initiatieven, projecten en activiteiten. Die activiteiten hebben ten doel om de culturele, maatschappelijke en professionele belangen te behartigen van uitvoerende kunstenaars
verbonden aan het Nederlandse kunstenforum.
Het beleid van NORMA is dat 90% van de geïncasseerde
gelden individueel worden verdeeld en 10% collectief wordt
besteed. Collectieve gelden komen net als de individuele
repartitie terecht bij de aangeslotenen. Besteding van gelden vindt plaats door toekenning van subsidies, het geven
van scholing, het voeren van juridische procedures en uitvoeren van projecten.
Conform de keurmerkeisen van VOI©E wordt op de Vergadering van Aangeslotenen verslag gedaan van de bestedingen aan de collectieve repartitie, zoals het NORMA fonds.
Er wordt aan de aangeslotenen om goedkeuring van het gevoerde beleid gevraagd.
Tijdens de Vergadering van Aangeslotenen op 24 juni 2013
is verantwoording afgelegd over de bestedingen 2012 en
zijn de begrote bestedingen 2013 aan de aangeslotenen ter
goedkeuring voorgelegd. De vergadering heeft het beleid
unaniem goedgekeurd.

In 2013 is € 482.688 besteed aan collectief te verdelen
rechtengelden waardoor het saldo nog te verdelen ultimo
2013 nihil is.

939.000

Representativiteit
Bij NORMA zijn uitsluitend uitvoerende kunstenaars aangesloten, zoals musici, acteurs en dansers. De repartitie
en incasso van NORMA vindt plaats voor alle aangesloten
uitvoerende kunstenaars. In het boekjaar zijn 12.487 uit
voerende kunstenaars bij NORMA aangesloten. Dit is circa
92% van het totaal aantal uitvoerende kunstenaars in
Nederland.

2013

Totaal verdeelde gelden NORMA fonds

internationaal
Ook op internationaal vlak is NORMA actief en NORMA is dan ook aangesloten bij enkele
toonaangevende internationale koepelorganisaties. NORMA is lid van AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organizations) en SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights). Voor onderlinge gegevensuitwisseling tussen zusterorganisaties maakt NORMA gebruik van IPD (International Performers Database). In de
toekomst zal NORMA ook gebruik gaan maken van de vernieuwde VRDB (Virtual Recording
and Audiovisual Database).

NORMA heeft een groot aantal bilaterale overeenkomsten voor de repartitie en
incasso in het buitenland met internationale zusterorganisaties. Daarnaast zijn
er samenwerkingsverbanden inzake de
repartitie met internationale agenten,
zoals hieronder weergegeven:
Zusterorganisatie:
België
Denemarken
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië Ierland
Italië
Japan
Oostenrijk
Polen
-

Playright
Filmex
Adami
Spedidam
Apollon
Dionysos
BECS
PPL
RAAP
Nuovo IMAIE
CPRA/Geidankyo
LSG
VDFS
STOART

Portugal
Roemenië
Spanje
Zwitserland

-

GDA
Credidam
AIE
AISGE
Swissperform

Agenten:
Duitsland
		
Frankrijk
Groot Brittannië -

Nederland

Kiso Siefert
Dropmann
All Right Music
Rights Agency Ltd.
Copyright Rescue
International
- Kobalt
- Rightback
- Fintage house

NORMA heeft goede banden
met de volgende internationale
zusterorganisaties:
Canada
- ACTRA PRS
- GRAMEX
Denemarken
Duitsland
- GVL

Finland
Hongarije
Litouwen
Verenigde Staten

-

GRAMEX
EJI
AGATA
AARC
AFM & SAG–AFTRA
Soundexchange

NORMA heeft in 2013 € 634.000 uitbetaald aan buitenlandse organisaties,
waarvan € 482.000 aan buitenlandse
zusterorganisaties (CMO/PMO) en
€ 152.000 aan buitenlandse agenten.
NORMA heeft in totaal € 78.806 ontvangen van buitenlandse zusterorganisaties. Ook dit jaar blijft de incasso uit het
buitenland achter bij de bedragen die
NORMA – al dan niet via een zusterorganisatie of agent – aan buitenlandse
rechthebbenden verdeelt. NORMA wil
de incasso vanuit het buitenland vergroten ,daarvoor is een medewerker International Affairs aangesteld.
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januari

februari

Het jaar in vogelvlucht
Januari
[9 – 12 ] Noorderslag
Eurosonic Noorderslag is inmiddels uitgegroeid tot Europa’s grootste en belangrijkste muziekconferentie en showcasefestival.
Uiteraard was NORMA aanwezig op de muziekconferentie, waar verschillende interessante panels werden bijgewoond. Bij het panel over auteurscontractenrecht, waar
NORMA-secretaris Erwin Angad-Gaur deel
van uitmaakte, werd gesproken over het
buitengerechtelijk – dus zonder de rechter –
ontbinden van contracten.

Februari
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[15] Verschijnen PAMflet
PAM heeft in het kader van dit nieuwe
auteurscontractenrecht aan het begin van
het boekjaar PAMflet gepubliceerd. PAM
is het samenwerkingsverband tussen de
beroepsorganisaties en collectieve beheersorganisaties van regisseurs (DDG, Vevam)
scenarioschrijvers (Netwerk Scenarioschrijvers, Lira) en acteurs (ACT, NORMA).
In het PAMflet laten rechthebbenden hun
licht schijnen over het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Daarna doen zij een oproep aan de wetgever om het wetsvoorstel
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maart

jaren, onder de naam iTunes Service, mogelijk voor haar aangeslotenen. NORMA is 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. In het boekjaar 2013 zijn elk kwartaal
iTunesgelden uitgekeerd.
[8] Overleg PAM met ministeries over
RODAP
Eind 2012 liepen de onderhandelingen tussen RODAP en alle rechtenorganisaties
stuk. Daarover bleken bij de politiek een
aantal misverstanden te bestaan. De doelstelling van RODAP was om vanuit een economisch perspectief te komen tot een collectieve rechtenvergoeding voor alle makers
en uitvoerende kunstenaars. Hoewel dit uitgangspunt sympathiek klinkt, was de realiteit dat RODAP voor een aantal nieuwe vormen van exploitatie, zoals uitzending
gemist, niet bereid was meer te betalen.
Ook voor de uitvoerende kunstenaars die
NORMA vertegenwoordigt, werd geen extra
geld beschikbaar gesteld. De partijen in
PAM hebben aan de ministeries van Justitie,
OCW en EZ vervolgens kunnen toelichten
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waarom de gesprekken met RODAP na twee
jaar toch waren gestrand.

Maart
[1] Onderhandeling Digitenne
Naast de kabelaars en CanalDigitaal, heeft
NORMA ook onderhandelingen gevoerd
met KPN/Digitenne over een vergoeding
voor uitvoerende kunstenaars. Deze onderhandelingen hebben uiteindelijk niet tot resultaat geleid.
[28] Nominatiecommissie kiest genomineerden Gouden Notekraker
De nominatiecommissie heeft tijdens verschillende bijeenkomsten uitvoerig gesproken over spraakmakende televisie en muziek en op basis van onderstaande
motivaties gekozen voor de volgende genomineerden voor de Gouden Notekraker
2013:
In de categorie televisie werden Barry Atsma (voor zijn rol in Van Gogh; Een huis voor
Vincent van de EO), Annet Malherbe (voor
haar rollen in Moeder, ik wil bij de revue van
MAX en Aaf van RTL4) en Jeroen Spitzen-

april

berger (voor zijn rol in Divorce van RTL4)
genomineerd. In de categorie muziek waren
dat Blaudzun, Racoon en Sabrina Starke.

April
[22] Informatiebijeenkomst Plein Theater
Ook in 2013 organiseerde NORMA een informatiebijeenkomst voor haar aangeslotenen. Veel aangeslotenen waren bij de bijeenkomst en de aanwezigen werden
bijgepraat over de juridische procedures ten
aanzien van het thuiskopiestelsel en tegen
de kabelmaatschappijen. Verder kwamen
alle huidige en toekomstige incassobronnen
aan bod en was er veel ruimte voor vragen
uit de zaal en discussie. De informatiebijeenkomst gold als aanvulling op de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen (VvA).
[23] Bijeenkomst flexibel
auteursrecht tussen Google en Federatie
Auteursrechtbelangen
Op 23 april werd dit jaar de UNESCO Dag
van het Auteursrecht door Google Nederland en de Federatie Auteursrechtbelangen
uitgeroepen tot de dag van het flexibel au-

mei

teursrecht in Nederland. Met circa 130 genodigden van organisaties van gebruikers
en rechthebbenden werd besproken welke
problemen gebruikers van auteursrechtelijk
beschermde werken ervaren, die zouden
kunnen worden opgelost met een meer
flexibel auteursrecht. Door een aantal
organisaties werden probleemstellingen
gepresenteerd en vervolgens zijn deze door
een panel bestaande uit Arda Gerkens,
Antoon Quaedvlieg en Paul Rutten besproken en beoordeeld. Job Cohen, voorzitter
van medeorganisator VOI©E, sprak van
een zeer geslaagde dag en een belangrijk
initiatief van Google en de Federatie
Auteursrechtbelangen.

Mei
[13-17] SCAPR Kyoto Japan
Dit jaar vond de 37e editie van de jaarlijkse
SCAPR-bijeenkomsten plaats in Kyoto.
SCAPR is de koepelorganisatie van de collectieve beheersorganisaties op het gebied van
naburige rechten. Het doel van deze koepelorganisatie is om de samenwerking en uitwisseling van gelden tussen alle zusterorga-

nisaties wereldwijd te bevorderen en te
verbeteren, zodat alle uitvoerende kunstenaars de gelden ontvangen waar zij wereldwijd recht op hebben. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een internationaal distributiesysteem (de International Performer Database) om de uitwisseling van gelden efficiënter te maken. Op de bijeenkomst werd
verslag gedaan van alle activiteiten van het

afgelopen jaar. Verschillende werkgroepen
presenteerden hun resultaten zoals verbeteringen in de internationale uitwisseling van
rechtengelden en alle technische en juridische aspecten die daarbij komen kijken.
[21] Acteurs “Bassie en Adriaan” winnen
rechtszaak
Al sinds 2009 voeren enkele acteurs die een
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juni

rol hebben vertolkt in de Bassie en Adriaanseries een juridische procedure tegen de producenten van die serie, voor vergoeding voor
herhalingen op televisie en video/dvd-verkopen. Op 22 mei heeft het Gerechtshof in hoger beroep uitspraak gedaan. Zij oordeelde
dat de producenten van de series inderdaad
aanvullende vergoedingen had moeten betalen aan de acteurs. Een aantal van hen blijkt
te laat aan de bel te hebben getrokken, waardoor hun claims voor het grootste gedeelte
zijn verjaard. Met betrekking tot de eerste
vier Bassie en Adriaan-series is ook geoordeeld dat de producenten de acteurs alsnog
een vergoeding moeten betalen voor de
video- en dvd-verkopen vanaf 2002. Inmiddels zijn de producenten in cassatie gegaan
bij de Hoge Raad.

Juni
[19] AEPO ARTIS
Meerdere keren per jaar, zo ook op 19 juni,
nam een vertegenwoordiger van NORMA
deel aan een “expert group” vergadering van
koepelorganisatie AEPO ARTIS. Daarin werden ontwikkelingen op Europees niveau be-
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sproken ten aanzien van de naburige rechten, zoals Europese rechtspraak en nieuwe
(aankomende) Europese wetgeving. Zo vond
er al enige tijd een dialoog plaats – onder begeleiding van een voormalig EU commissaris
– over een eventuele harmonisatie van wetgeving over thuiskopieheffingen. AEPO ARTIS probeert daarbij de positie van naburig
rechthebbenden sterk onder de aandacht te
brengen bij de Europese Commissie. Tijdens
de vergaderingen wordt daarbij van alle leden om input gevraagd.
[21] Start onderhandelingen VODNED
NORMA, LIRA en VEVAM zijn met de video
on demand aanbieders in gesprek gegaan
over een collectieve vergoedingsregeling
voor makers en uitvoerende kunstenaars
voor het ter beschikking stellen van filmwerken. Er is met de oprichting van VODNED
(VOD Exploitanten Nederland) sinds april
2013 een gesprekspartner voor alle video on
demand aanbieders. VODNED heeft leden
als RTL XL, Pathé Thuis en Videoland.
[23] Presentatie Een hard spel
Op het ITs festival, tijdens de ITs Business
Fair, onthulde Waldemar Torenstra het boek
Een Hard Spel. Een boek vóór en dóór ac-

teurs, waarin bekende acteurs vertellen over
het vak en proberen nieuwe kunstenaars te
behoeden voor de fouten die zij in hun carrière maakten. Het boek is een initiatief van
Torenstra, in samenwerking met ACT en FNV
KIEM, geschreven door Christiaan Alberdingk Thijm en werd mede mogelijk gemaakt
door NORMA. Alberdingk Thijm schrijft in
het boek dat acteurs op financieel gebied
kansen laten liggen. Het boek bespreekt alle
juridische valkuilen van het vak en er worden
tips gegeven om je onderhandelingspositie
te verbeteren.
[24] Vergadering van Aangeslotenen
Op 24 juni vond de jaarlijkse Vergadering
van Aangeslotenen in het Ketelhuis in Amsterdam plaats. Tijdens deze vergadering
werden de aangeslotenen bijgepraat over de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar en
keurden zij het beleid ten aanzien van collectieve repartitie unaniem goed.
Tijdens de Vergadering werd bekend gemaakt dat Henk Jan Heuvelink namens vakbond Ntb, is toegetreden tot het bestuur
in de plaats van de in december 2012 af
getreden Barend de Ronden. De op voordacht van ACT door het NORMA-bestuur
voorgedragen kandidaat Benjamin de Wit

(acteur, agent) is door de aangeslotenen gekozen tot bestuurslid als vervanger van Wimie Wilhelm.
[26] Afscheid Marco Langendoen
Op 1 juli 2013 nam Marco Langendoen afscheid van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. Hij heeft daar twaalf jaar gewerkt als
raadsadviseur bij de directie Wetgeving en
Juridische Zaken. NORMA heeft met hem
over meerdere onderwerpen contact gehad,

zoals wetgeving op het gebied van het thuiskopiestelsel en het auteurscontractenrecht.
NORMA was vanzelfsprekend op de afscheidsreceptie aanwezig. Langendoen heeft
een nieuwe functie bij de Autoriteit Consument en Markt. Cyril van der Net volgt Langendoen op bij het ministerie.
[28] Uitreiking eerste NORMA dansprijs op
het ITs festival.
Tijdens het jaarlijks terugkerende ITs festival

presenteren afstuderende acteurs, dansers,
theatermakers, regisseurs, choreografen en
scenografen uit binnen- en buitenland zich.
NORMA was meerdere dagen aanwezig tijdens het festival; tijdens het netwerkdiner en
op de ITs Business Fair. Door dit randprogramma vormt ITs een belangrijke schakel in
de stap van de opleiding naar het professionele veld. Aan het eind van de festivalweek is
er het slotfeest en deze start traditiegetrouw
met een awardshow.
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juni

Dit jaar werd de awardshow gehost door Tijn
Docter en Hanneke Last. Tijdens de show
werden er acht awards uitgereikt met speciale aandacht voor de ITs NORMA Dance
Award. Na tien jaar was deze prijs weer terug
op het festival: een award voor de beste danser van het afgelopen studiejaar. Derde- en
vierdejaars studenten maakten allemaal kans
op de award, die gepaard ging met een geldprijs van € 2.000,-. Deze prijs kreeg de winnaar voor zijn of haar bijdrage in de voorstelling die zij bij de respectievelijke uitvoerende
dansopleidingen klassikaal maakten. De winnaar mocht de prijs besteden aan de eigen
dansontwikkeling.
De eerste NORMA Dance Award werd uiteindelijk uitgereikt aan Ivan Ugrin, die zichtbaar
verheugd was de prijs te ontvangen.
[28-29] Jazzdag
De Jazzdag is een belangrijk podium voor
alle spelers uit de Nederlandse jazzwereld.
Het is het grootste jazznetwerk- en showcase-evenement van Nederland.
In juni van dit jaar vond de zevende editie
plaats. Dit jaar voor het eerst als tweedaags
festival, met overdag het conferentieprogramma en de avonden gevuld met optredens. Het Jazzdag-conferentieprogramma
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juli

richt zich op professionals. Deze conferentie
bestaat traditiegetrouw uit panels, workshops en presentaties. NORMA presenteerde hier haar iTunes Service en was aanwezig
met een stand om geïnteresseerden van informatie te voorzien.
Op zaterdagavond vond de finale van de EBU
European Jazz Competition plaats. Met deze
award, mede mogelijk gemaakt door NORMA, wordt de internationale lijn van de Jazzdag doorgetrokken met nog meer bezoekers
uit het buitenland. Het trio Kapok ging er uiteindelijk met de award vandoor.

Juli
[1] 20 jaar Naburige rechten
Op 1 juli was het twintig jaar geleden dat de
Wet op de naburige rechten in werking trad.
De wet geeft uitvoerende kunstenaars een
instrument in handen om hun prestaties te
beschermen en daarmee een aanvullend inkomen te genereren. Deze wet is mede tot
stand gekomen na een jarenlange strijd van
de oprichtende organisaties van NORMA:
Ntb en FNV KIEM.
Sinds 1998 hebben rechthebbenden de

naburige rechten aan NORMA toevertrouwd, waarna NORMA in staat is gebleken om deze rechten grotendeels te ver
zilveren. Op een aantal punten is dit
NORMA echter onmogelijk gemaakt. Dat
is hoofdzakelijk het gevolg van de contractuele relatie tussen uitvoerende kunstenaar
en producent. Het nieuwe auteurscontractenrecht kan daar hopelijk verandering in
brengen.
[1] Wet Toezicht treedt in werking
De Wet toezicht Collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is bedoeld om het al bestaande toezicht op
cbo’s te verscherpen en te verbreden. Zo
worden uitgebreide eisen gesteld aan het
beleid, de transparantie en de organisatie
van een collectieve beheersorganisatie.
Daarnaast worden meer bevoegdheden aan
het College van Toezicht toegekend. Dat
moet bijvoorbeeld wijzigingen van reglementen en statuten goedkeuren. Met de
nieuwe wet valt NORMA ook onder het
toezicht.
[30] NORMA opnieuw aangewezen als
verdeelorganisatie Thuiskopie Audio
Vanaf het jaar 2014 is NORMA door Stich-

augustus

ting de Thuiskopie onvoorwaardelijk als verdeelorganisatie voor thuiskopie audio gelden aangewezen. NORMA is daarbij vrij om
de repartitie zelf ter hand te nemen. De repartitie wordt momenteel door Sena uitgevoerd. Continuering van de samenwerking
met Sena heeft de voorkeur, maar is niet
vanzelfsprekend. Het belang van de rechthebbenden, efficiency, kwaliteit en kostenbeheersing spelen een belangrijke rol bij de
afweging om de repartitie uit te besteden of
in eigen hand te houden.

Augustus
[30] NORMA daagt CanalDigitaal
NORMA heeft CanalDigitaal, een aanbieder
van satelliettelevisie, voor de rechter gedaagd. CanalDigitaal weigert een vergoeding te betalen aan musici en acteurs voor
de verspreiding van films en televisieprogramma’s via de satelliet. De wet bepaalt
dat uitvoerende kunstenaars recht hebben
op een vergoeding voor uitzending en doorgifte van hun uitvoeringen via de satelliet.
Deze rechten zijn aan NORMA in beheer
gegeven.

september

September
[2] Uitreiking Gouden Notekraker
Maandagavond 2 september zijn voor de

39e keer de Gouden Notekrakers uitgereikt
in Paradiso, Amsterdam. De avond begon
met een welkomstwoord namens NORMA
en Sena. Surprise act Berget Lewis zorgde
er vervolgens voor dat de sfeer in de zaal direct goed was. Na een aantal nummers van

september

deze veelzijdige artieste nam Joost Karhof
(NTR) de presentatie van de uitreiking op
zich. De muziekgenomineerden gaven fantastische optredens en er waren mooie filmpjes van de genomineerden in de categorie
televisie.
Oud-winnaars Eric Vloeimans (2011) en
Wende Snijders (2007) brachten twee
prachtige duetten ten gehore tijdens de uitreiking en na de show verzorgde Berget Lewis een swingend vervolg van het feest.
Uiteindelijk namen Annet Malherbe en Racoon, uit handen van respectievelijk Frederik de Groot en Erwin Angad-Gaur, de prijzen in ontvangst.
[20] Conclusie Advocaat-Generaal in
kabelprocedure
Op 20 september verscheen de conclusie
van de advocaat-generaal in de cassatie die
NORMA heeft ingesteld tegen de uitspraak
van het Gerechtshof in Den Haag in de kabelprocedure. NORMA is deze procedure in
2006 gestart, nadat kabelmaatschappijen
weigerden te betalen aan uitvoerende kunstenaars voor de doorgifte van televisie via
de kabel. Het Gerechtshof oordeelde dat er
door de veranderde techniek geen vergoeding verschuldigd was aan de uitvoerende
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oktober

kunstenaars. NORMA ging hier tegen in
cassatie en stelde onder meer dat de veranderde techniek niet relevant is. De advocaat-generaal stelt in zijn conclusie, welke
als een soort advies dient aan de Hoge
Raad, dat alle vorderingen van NORMA zouden moeten worden afgewezen. Wel erkent
de advocaat-generaal, evenals het Gerechtshof, dat de kabelaars vóór de technische
veranderingen in 2006 wel een vergoeding
zijn verschuldigd. De uitspraak van de Hoge
Raad wordt op 28 maart 2014 verwacht.

Oktober
[3] Repartitie
Op 3 oktober is een uitbetaling gedaan aan
binnen- en buitenlandse rechthebbenden
voor de jaren 2010 en 2011 voor verschillende exploitatiegebieden zoals: thuiskopie video, thuiskopie audio live, thuiskopie interactief, leenrecht video, leenrecht audio,
leenrecht multimedia, achtergrondmuziek
en video on demand.
[11] 100 jaar Buma
De oudste collectieve beheersorganisatie

van Nederland, Buma, vierde dit jaar
haar 100-jarige bestaan. Vanwege dit jubi
leum organiseerde Buma samen met de
Vereniging voor Auteursrecht een wetenschappelijk congres met muzikale omlijsting. In de lezingen van nationale en in
ternationale auteursrechtspecialisten,
werden het verleden, het heden maar ook
de toekomst van het auteursrecht besproken. In een hilarisch betoog voorspelde
Professor Dirk Visser dat in 2025 de mu
ziekrechtenorganisaties Buma, Sena en
NORMA zouden zijn verenigd in BSN,
met als voorzitter NORMA-secretaris
Erwin Angad-Gaur.
Verder organiseerde Buma tussen mei
en november zeven grote jubileumevenementen waar een dwarsdoorsnede van
de Nederlandse muziek te horen was.
[15] Enquête repartitie NORMA
NORMA heeft op 15 oktober via een steekproef onder de aangeslotenen een enquête
gehouden in het kader van de herziening
van de repartitiereglementen. De enquête is
ingevuld door 228 aangeslotenen. De thema’s die aan bod kwamen waren de service
van NORMA, uitkeringsdrempel, SoCu-gelden, uitbetalingen, verdeling en klachten.

november

NORMA kreeg gemiddeld van de ondervraagde aangeslotenen het cijfer 7,5 voor
haar service en NORMA is zeker van plan
vaker het oordeel van haar aangeslotenen te
peilen.
[17] Uitbetaling thuiskopie
audiogelden
Op 17 oktober heeft NORMA thuiskopie audiogelden 2011 aan nationale en internationale musici gereparteerd. De betaling is uitgevoerd door Sena, met wie NORMA voor
de repartitie van thuiskopie audiogelden
een serviceovereenkomst heeft gesloten.
Deze samenwerking met Sena is er omdat
het belang van de rechthebbenden, efficiency en kostenbeheersing van groot belang is.
In het komende boekjaar zullen deze punten meegenomen worden in de afweging
om de repartitie uit te besteden of in eigen
hand te houden.
[22] NORMA ontvangt opnieuw CBO
keurmerk
VOI©E heeft enige jaren geleden criteria
opgesteld waaraan iedere collectieve beheersorganisatie moet voldoen. Deze criteria waarborgen de transparantie, efficiëntie
en integriteit van een CBO. Een maal per

jaar wordt de werkwijze uitvoerig onderzocht door het onafhankelijke ‘Keurmerkinstituut’, dat toetst of de organisatie aan
deze criteria voldoet. Als de auditor positief
oordeelt, ontvangt de betreffende cbo het
‘cbo-keurmerk’.
NORMA is in september bezocht door de
auditor van het Keurmerkinstituut die opnieuw heeft gecontroleerd of NORMA voldoet aan de keurmerkcriteria. De auditor
had naar aanleiding van zijn onderzoek
geen noemenswaardige aanmerkingen en
heeft NORMA in 2013 opnieuw het CBOkeurmerk toegekend.
[23] Thuiskopiestelsel met twee jaar
verlengd
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en
Justitie vaardigt een Algemene Maatregel
van Bestuur uit dat de huidige thuiskopieregeling met twee jaar verlengt. De huidige
regeling introduceerde na een vijf jaar lange
strijd van NORMA heffingen op iPods, harddiskrecorders, tablets, settopboxen, smartphones, externe harddisks en pc’s, wat per
1 januari 2013 inging. De heffingen op deze
dragers zullen dus in ieder geval blijven tot
1 januari 2016.

November
[1] Verlenging beschermingstermijn
naburige rechten
Op 1 november moest de Europese richtlijn,
die de beschermingstermijn van naburige
rechten op fonogrammen verlengde naar
zeventig jaar geïmplementeerd zijn in de
Nederlandse wetgeving. Op 17 oktober werd
de wet gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee in de Wet op de Naburige Rechten
(WNR) de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van vijftig naar zeventig jaar is verlengd. Tevens krijgen uitvoerende kunstenaars aanvullende
beschermingsmaatregelen op grond van de
wetswijziging. Zo krijgen zij recht op een
aanvullende vergoeding vanaf het vijftigste
jaar nadat de fonogram is uitgebracht, wanneer zij zijn uitgekocht door de producent
voor een overdracht van rechten. Ook kunnen zij na het vijftigste jaar hun overeenkomst met de producent, waarin de rechten
zijn overgedragen, ontbinden wanneer de
producent de fonogram niet of onvoldoende exploiteert. Zij kunnen dan zelf tot exploitatie overgaan.
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november

[18] Hervatting gesprekken over
Extra Media Services
Hoewel de gesprekken tussen alle rechtenorganisaties en de partijen in RODAP eind
2012 werden afgebroken, bleek er uiteindelijk nog wel voldoende grond te bestaan
om de gesprekken te hervatten over de
zogenoemde “Extra Media Services”.
Dat zijn betaaldiensten van omroepen
en distributeurs zoals kabelmaatschappijen.
Onder begeleiding van een onafhankelijke
mediator inventariseren rechtenorganisaties
en RODAP in hoeverre er mogelijkheden
zijn om alsnog een collectieve vergoedingsregeling overeen te komen. Makers en
uitvoerende kunstenaars worden op die
manier collectief betaald voor diensten
waarbij consumenten – naast hun televisieabonnement – apart voor betalen. Een voorbeeld daarvan is het betaalde uitzending
gemist.
[29] Conclusie advocaat-generaal in
thuiskopiezaak
Nadat NORMA op 27 maart 2012 in het gelijk werd gesteld door het Gerechtshof in
Den Haag in de thuiskopieprocedure tegen
de Staat, is de Staat tegen deze uitspraak in
cassatie gegaan. Op 29 november verschijnt
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december

de conclusie van de advocaat-generaal in
deze cassatie, waarin NORMA weer op alle
fronten in het gelijk wordt gesteld. De advocaat-generaal concludeert net als het Gerechtshof dat de Nederlandse staat onrechtmatig en in strijd met Europese wetgeving
heeft gehandeld door in 2007 geen thuiskopieheffingen in te voeren voor andere dragers dan cd’s en dvd’s. Dit betreft onder
meer mp3-spelers en harddisk-recorders,
die in aanzienlijke mate worden gebruikt om
privékopieën van films en muziek te maken.
Rechthebbende uitvoerende kunstenaars lopen daarom de billijke vergoeding mis waar
zij wettelijk recht op hebben. Als de Hoge
Raad in deze conclusie meegaat zal de overwinning van NORMA ook echt definitief
zijn. De uitspraak van de Hoge Raad wordt
op 7 maart 2014 verwacht.

December
[2] Comparitie Schadestaatprocedure
Om de schade, die uitvoerende kunstenaars
hebben geleden door de bevriezing van het
thuiskopiestelsel (voor de jaren 2007-2012),
vast te stellen waarvoor de Staat aansprake-

lijk is gesteld door het Gerechtshof Den
Haag is NORMA een aparte schadestaatprocedure gestart. Hiervoor heeft NORMA
een schaderapport laten opstellen door een
deskundige. Op 2 december hebben de advocaten van NORMA en de Staat hun standpunten bepleit voor de rechtbank.
De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat
NORMA – op haar verzoek – nog een
schriftelijke reactie mag geven op het schaderapport van de Staat, aangezien deze zeer
laat werd ingebracht. Vervolgens mag de
Staat ook weer op de reactie van NORMA
reageren. Dat proces zal eind februari 2014
worden afgerond. NORMA hoopt dat het
vonnis snel volgt.
[2] AEPO-ARTIS seminar
Op 2 en 3 december werd in Brussel een seminar georganiseerd door AEPO Artis, de
koepelorganisatie waarbij nagenoeg alle Europese cbo’s voor naburige rechten zijn aangesloten. Het seminar had als onderwerp
‘de uitdagingen en mogelijkheden van de
naburige rechten’. NORMA’s directeur Wisso Wissing hield in twee discussiepanels
een vlammend betoog over de rechten van
uitvoerende kunstenaars in een digitale omgeving en de lobby activiteiten van NORMA

op dat gebied. In deze lobby pleiten we voor
een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor
de maker en uitvoerende kunstenaar dat
verplicht collectief beheert wordt. Dit
Spaanse model propageert NORMA samen
met de partijen die zich hebben verenigd in
PAM. In zijn presentatie gaat Wissing ook in
op alternatieve oplossingen zoals de invoering van een internetheffing op basis van
vrijwillig collectief beheer en het legaliseren
van niet commercieel uploaden (radiomodel), zoals dat door de vakbonden en de
Consumentenbond wordt voorgesteld. Voor
deze wijzigingen zou niet alleen de Nederlandse wetgeving aangepast dienen te worden maar ook de Europese richtlijn.
[10] Aanpassingen CBO-keurmerkcriteria
In de VOI©E-ledenvergadering van 10 december 2013 werd besloten om alle door de
Commissie van Belanghebbenden geadviseerde aanpassingen van de keurmerkcriteria voor collectieve beheersorganisaties
(cbo’s) over te nemen en in werking te laten
treden per 1 januari 2014. Deze wijzingen
komen voort uit de nieuwe Wet Toezicht, de
wet die het toezicht op collectieve beheersorganisaties regelt. Zo staat nu in de Wet
Toezicht van dat de jaarrekening overeen-

komstig Titel 9 Boek 2 BW moet worden opgesteld. Daarom is ter bevordering van de
transparantie en uniformering van de jaarrekeningen van de cbo’s afgesproken dat alle
cbo’s een tabel opnemen met kerncijfers en
een mutatieoverzicht van alle rechtengelden. NORMA heeft deze aanbevelingen
overgenomen.
Daarnaast bevatten de keurmerkcriteria nu
een uitgebreide informatieplicht, waarbij de
nevenfuncties van alle topfunctionarissen
van een cbo in het jaarverslag moeten worden vermeld.
[16] Kerstborrel
Op 16 december vond de jaarlijkse kerstborrel voor alle aangeslotenen en relaties
plaats. Het was een drukbezette en gezellige editie met naast lekkere hapjes en drankjes, live muziek van het Christian Pabst Trio.
Traditiegetrouw sprak Wissing de aanwezigen toe en gaf een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hij benadrukte het belang van
het auteurscontractenrecht, dat naar verwachting in 2014 door de Tweede kamer zal
worden behandeld. Ook ging hij kort in op
de voor de aangeslotenen van NORMA zo
belangrijke schadestaat procedure over de
schade die NORMA’s aangeslotenen heb-

ben geleden in de periode 2007-2012 als gevolg van het niet invoeren van een heffing
op iPods en harddisk recorders.
[19] Repartitie
Op 19 december heeft NORMA een uit
betaling gedaan over dertien exploitatie
gebieden aan binnen- en buitenlandse
rechthebbenden. Deze exploitatiegebieden
zijn:
- audio live 2011
Thuiskopie
- interactief 2010, 2011
		 en 2012
- video 2010 en 2011
Leenrecht
- audio 2010, 2011 en
		 2012
- video 2010 en 2011
- multimedia 2010, 2011
		 en 2012
- geschriften 2010 en
		 2011
Achtergrondmuziek - 2010, 2011 en 2012
DVD-boxen
- 2009 en 2011 en
		 hoorspelen
Educatieve gelden - 2008
Video On Demand - 2011, 2012 en 2013
Incasso buitenland - gelden die NORMA in
		 het buitenland heeft
		 geïncasseerd
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financile resultaten

Resultaat 2013
In de begroting 2013 was NORMA uitgegaan van een
optimistisch scenario met betrekking tot uitbetaling van
bestaande en nieuwe rechtenstromen (o.a. kabel- en horecagelden). Helaas blijkt in de praktijk dat het realiseren van nieuwe geldstromen een kwestie is van een
lange adem. In 2013 is de doorbetaling van thuiskopiegelden vertraagd, waardoor uitbetaling door NORMA
niet mogelijk was. Als gevolg hiervan waren de opbrengsten veel lager dan begroot terwijl de kosten constant bleven. Daarnaast werd het resultaat negatief beïnvloed door twee zaken.
Het resultaat op de beleggingen was laag door negatieve waardeveranderingen.
Het uitblijven van incassostromen heeft ook gevolgen
voor de omvang van de reserve collectief te verdelen
gelden. Aangezien de bestedingen van projecten gewoon doorlopen, met name juridische kosten, heeft het
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uitblijven van voldoende dotaties geleid tot een negatief
saldo van de reserve. NORMA heeft ervoor gekozen het
negatieve saldo ten laste van het resultaat te brengen.
In totaal gaat het om een bedrag van € 188.000.
Het eigen vermogen daalt door dit negatieve resultaat
van € 1,9 naar bijna € 1,2 miljoen. Dit saldo ligt in lijn
met het meerjarenperspectief dat in de afgelopen jaren
is uitgestippeld. We verwachten een herstel in 2014. Gezien de vertraging in het realiseren van nieuwe geldstromen zal 2014 een belangrijk jaar worden.

Beleggingen
Door een conservatieve wijze van beleggen fluctueren
de beleggingsresultaten minder dan in het verleden.
Aangezien de effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde geven waardeveranderingen toch een grillig

en verwachtingen

verloop in de beleggingsresultaten. NORMA streeft ernaar te beleggen in ondernemingen die goed presteren
op het gebied van duurzaamheid en beleggingen te vermijden in ondernemingen die behoren tot de minst
presterende in de sector waarin de onderneming opereert. Daarnaast belegt NORMA niet in ondernemingen
die betrokkenheid hebben bij schending van mensenrechten, slechte arbeidsomstandigheden, milieuschade,
defensie en wapenindustrie. NORMA belegt uitsluitend
in obligaties.

niet invoeren van een heffing op Ipods en harddisk
recorders.
Amsterdam, 27 februari 2014
Wisso Wissing, directeur

Verwachtingen
Voor NORMA en haar aangeslotenen wordt 2014 een
spannend jaar. We verwachten nieuwe geldstromen
te realiseren en een positief resultaat te boeken in de
schadestaatprocedure tegen de Staat der Nederlanden
inzake de schade die NORMA’s aangeslotenen hebben
geleden in de periode 2007-2012 als gevolg van het
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Kerncijferoverzicht
Rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten:
- Nederlands gebruik
- Cbo’s Nederland
- Buitenlands gebruik
- Cbo’s buitenland
- (Overige)
Totaal

2.654

Repartitie/uitkeringen:
- Rechthebbenden binnenland
- Buitenlandse agenten
- cbo’s buitenland
Subtotaal repartitie/uitkeringen
- Toevoeging SoCu-fonds
Subtotaal
- Administratievergoedingen
Totaal

2.379
152
482
3.013
-249
2.764
-440
2.324

Te verdelen rechtenopbrengsten/licentieinkomsten:
- Te verdelen rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten einde boekjaar

4.479

Sociale en culturele doelen:
- Bestedingen
- Nog te besteden einde boekjaar
Exploitatierekening:
- Administratievergoedingen
- Overige baten
- Beheerskosten
Exploitatieresultaat
- Financieel resultaat
Resultaat (voor belastingen)
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30
2.491
60
73

483
0

440
6
-1.217
-771
24
- 747

Kengetallen
- Percentage feitelijk ingehouden kosten
- Beheerskosten(bruto) in percentage van de totale rechtenopbrengsten/rechtenopbrengsten * 100%]
- Beheerskosten(bruto) in percentage van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten/licentieinkomsten
[beheerskosten/uitgekeerde rechtenopbrengsten bruto; incl. administratievergoedingen * 100%]
- Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten [beheerskosten jaar 2013/beheerskosten 2012 * 100%]
- Afgeleide consumentenprijsindex
- Aantal leden en deelnemers
- Aantal leden en deelnemers met gereparteerde gelden
- Aantal gefactureerde gebruikers
- Aantal werknemers in fte

15%
282%
44%
127%
1,30%
12.487
6.332
11,2

27

Mutatieoverzicht
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Saldo begin boekjaar
Rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten
Nederlands gebruik
Cbo’s Nederland
Buitenlands gebruik
Cbo’s buitenland
subtotaal

5.087
30
2.491
60
73
2.654

Repartitie/uitkeringen
Rechthebbenden
Overige buitenland
Cbo’s buitenland
Toevoegingen aan SoCu fonds
subtotaal

2.379
152
482
249
3.262

Saldo einde boekjaar

4.479

jaarrekening

2013
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Balans per 31 december 2013
na resultaatbestemming (x e 1000)

ref

31 december 2013

31 december 2012

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

12

Financiële vaste activa

2

14

13
14
26

27

Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

3

188

242

Effecten

4

4.548

4.619

Liquide middelen

5

1.239

2.441

totaal

30

5.975

7.302

6.001

7.329

ref

31 december 2013

31 december 2012

Eigen vermogen
Algemene reserve

1.146

6

1.894

Kortlopende schulden
Collectief te verdelen rechten

7

-
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Individueel te verdelen rechten

8

4.479

5.087

Kortlopende schulden en overlopende passiva

9

376

302

totaal

4.855

5.435

6.001

7.329
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Winst- en verliesrekening
2013

ref
Brutomarge
Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
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11

12

2012
429

10

655
7
538

242
607
5
329

1.200
-771
24
-747

941
-699
495
-204

Kasstroomoverzicht (x e 1000)
2013
Kasstroom uit incasso en verdeling
Netto 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
Brutomarge
Financiële baten en lasten

2012

2.405
-3.013

2.719
-1.468
-608

249
-483

1.251

289
-447
-234

429
24

-158

242
495
453

Totaal bedrijfslasten
Correctie afschrijvingen

-1200
7

737
-941
5

-1.193
Mutatie investeringen bedrijfsmiddelen
Mutatie financiële vaste activa
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
Netto kasstroom
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december
Mutatie liquide middelen

-6
-1
-1
-155

-936
-12
-1
-55
-227

-163
-2.156
2.131
96

-295
-3.077
3.372
-184

71
-1.674
2.441
1.239

111
710
1.731
2.441

-1202

710
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Algemene toelichting
Doelstelling
Stichting naburige rechtenorganisatie voor musici en
acteurs (NORMA), statutair gevestigd aan de Louise
Wentstraat 186 te Amsterdam, stelt zich ten doel,
zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen van
de materiële belangen van uitvoerende kunstenaars
met betrekking tot de uitoefening en handhaving van
hun naburige rechten.

Activiteiten
De activiteiten van NORMA bestaan voornamelijk
uit:
• Het nastreven van handhaving en verbetering van de
nabuurrechtelijke bescherming van uitvoerende kunstenaars in de ruimste zin des woords, zowel nationaal als
internationaal;
• Het verlenen van bemiddeling inzake naburige rechten
en de uitoefening en handhaving van de aan de stichting toevertrouwde of overgedragen rechten en aanspraken, waaronder mede begrepen de verdeling van
gelden, die door de stichting ten behoeve van de uitvoerende kunstenaars worden ontvangen van rechtspersonen, die al dan niet op grond van de wet zijn belast met
de inning van auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke
vergoedingen en het ter zake vaststellen van verdelingsreglementen. De Stichting kan daartoe ten eigen name
in rechte optreden, ongeacht op grond van welke titel
zij de haar toevertrouwde rechten en aanspraken exploiteert en handhaaft;
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• Het financieren of anderszins ondersteunen van
sociale en culturele activiteiten ter verbetering
van de maatschappelijke positie van uitvoerende
kunstenaars.

Algemene grondslagen voor de opstelling van
de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW. Met dien verstande dat alle artikelen
van toepassing zijn.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 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 opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen 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.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. De Stichting maakt geen
gebruik van renteswaps ter afdekking van renterisico’s.

Fiscaliteiten
NORMA is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen niet direct opeisbare liquide middelen uit hoofde van een bankgarantie worden gewaardeerd op nominale waarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd
op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct
in de winst- en verliesrekening worden verantwoord als
“waardeverandering van effecten” onder de financiële baten en lasten. De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere reële
waarde.
Collectief te verdelen rechten			
Bij NORMA staat individuele repartitie voorop. Daarnaast
zal over de onder de rechthebbenden te verdelen vergoedingen een door het NORMA-bestuur vastgesteld percentage worden ingehouden. Dat bedrag wordt besteed aan
sociale en culturele collectieve doeleinden ten gunste van
rechthebbenden. Het NORMA-bestuur heeft hiervoor
een percentage van maximaal 10% vastgesteld. Ook deze
gelden, zogenoemde collectief te verdelen gelden, komen
direct of indirect ten goede aan uitvoerende kunstenaars.
Het NORMA fonds (collectieve gelden die bestemd zijn
voor culturele en maatschappelijke doeleinden) stimuleert, steunt, onderneemt en participeert in nieuwe en
bestaande initiatieven, projecten en activiteiten. Die activiteiten hebben ten doel om de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars verbonden aan het Nederlandse kunstenforum te
behartigen. Een belangrijk uitgangspunt is de toegankelijkheid. Het fonds hanteert criteria, procedures, richtlijnen en spelregels waaraan aanvragers moeten voldoen.
Deze staan in het reglement van het NORMA fonds, dat

35

te vinden is op NORMA’s website. Naast de bijdragen
voor het NORMA fonds worden uit deze gelden ook
projecten gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn het acteursproject (herhalingsvergoeding), project minimum
gagenorm voor popmusici en project uitbreiding thuiskopiestelsel. Ook de juridische procedures (tegen de kabelmaatschappijen en tegen de Staat voor een heffing op
mp3-spelers en dvd harddisk recorders) vallen onder deze
projecten. Sinds 2009 wordt op de Vergadering van Aangeslotenen verslag gedaan van de bestedingen aan de
collectieve repartitie, zoals het NORMA fonds. Hier
wordt aan de aangeslotenen om goedkeuring van het gevoerde beleid gevraagd.
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 en correcties aangehouden worden van
maximaal 18%. In het verslagjaar is in de praktijk een
reserve aangehouden van circa 2%. Dat is mogelijk
gebleken door de efficiënte werkwijze van NORMA.
Daarbij worden rechthebbenden proactief benaderd en
NORMA slaagt erin de geïncasseerde gelden binnen de
daarvoor gestelde termijn van drie jaar na incasso in verdeling te nemen. De reserve voor naclaims wordt voor
een periode van maximaal twee jaar aangehouden. Het
restant wordt daarna toegevoegd aan het eerstvolgende
repartitiejaar.
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Grondslagen voor de bepaling van het
resultaat
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de servicevergoeding, overige
baten en de toegerekende personeelskosten aan collectief te verdelen gelden, verminderd met directe kosten
aan het verdeelsysteem. De servicevergoeding wordt verantwoord op moment dat rechtengelden in verdeling
worden genomen.

Grondslagen voor het opstellen van het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de
aanbevelingen van VOI©E. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen minus de
schuld aan kredietinstellingen.

Toelichting op de balans per 31 december 2013
1. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
x 1.000
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Aanschafwaarde
117
Cumulatieve afschrijving
104
Boekwaarde per 1 januari
13
Mutaties:
Investeringen
6
Afschrijvingen
-7
-1
Aanschafwaarde
123
Cumulatieve afschrijving
111
Boekwaarde per 31 december
12
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 33,3% voor hardware
en 20% voor kantoorinventaris en verbouwing. Alle activa zijn in eigendom van de stichting.

2. Financiële vaste activa
Financiële vaste activa zijn niet direct opeisbare liquide middelen
uit hoofde van een afgegeven bankgarantie ten gunste van de verhuurder van het kantoorpand. Het saldo bedraagt ultimo boekjaar
€ 13.935 (2012: € 13.717).

4. Effecten
De mutatie in de effecten zijn als volgt te specificeren:
x 1.000
2013
Actuele waarde per 1 januari
4.619
Aankopen (kostprijs)
2.156
Verkopen (kostprijs)
2.131
Waardeverandering
-96
-71
Actuele waarde per 31 december
4.548
Specificatie effecten:
Aandelen(fondsen)
Vastrentende waarde
4.548
4.548

2012
4.730
3.077
-3.372
184
-111
4.619
4.619
4.619

Ultimo boekjaar zijn 100% van de effecten beursgenoteerd (2012:
100%). Bij waardering tegen verkrijgingsprijs is de waarde van de effecten € 4.491.679. De invloed van waardering tegen verkrijgingsprijs op het vermogen bedraagt ultimo 2013 € 56.762 negatief; voor
het resultaat over 2013 is dit effect € 184.704 positief.

5. Liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

3. Vordering en overlopende activa
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Op de vorderingen is geen voorziening in mindering gebracht.
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6. Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
x 1.000
2013
Stand per 1 januari
1.894
Af: resultaatbestemmning
-747
Stand per 31 december
1.147

2012
2.098
-204
1.894

De algemene reserve dient in overeenstemming met het doel van
de stichting te worden bestemd.

7. Collectief te verdelen rechten
Het verloop is als volgt:
x 1.000
Stand per 1 januari
Mutaties:
Toevoeging
Ontrekking
Netto incasso
Projectkosten ten laste van exploitatie
Stand per 31 december

2013
46

2012
204

249
-483
-234
188
0

289
-447
-158
46

De post collectief te verdelen rechten wordt aangewend voor sociale
en culturele doeleinden ten gunste van uitvoerende kunstenaars en/
of voor activiteiten die het Nederlands culturele leven bevorderen.
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8. Individueel te verdelen rechten
De specificatie is als volgt:
x 1.000
Stand per 1 januari
Mutaties:
Incasso
Af: toevoeging collectief te verdelen rechten
Netto incasso
Af: in verdeling genomen
Bij: reserve voor naclaims
Stand per 31 december

2013
5.087

2012
3.836

2.654
-249
2.405
-3.013
4.479

3.008
-289
2.719
-1.468
5.087

De individueel te verdelen rechten bestaan uit drie hoofd
categorieën, zijnde de Thuiskopiegelden, Leenrechtgelden
en Overige gelden. In onderstaand overzicht zijn de nog
te verdelen gelden per repartitiejaar van deze categorieën
weergegeven.

x 1.000
oude jaren
2009
2010
2011
2012
te verdelen per 1 januari

thuiskopie gelden
26
690
1.058
1.774

leenrecht gelden
266
568
600
1.434

overige gelden
8
85
282
929
575
1.879

totaal
34
85
1.238
2.555
1.175
5.087

bruto incasso
Af: collectief te verdelen gelden
in verdeling
saldo mutaties

1.530
-153
-1.509
-148

691
-69
-477
145

433
-27
-1.027
-621

2.654
-249
-3.013
-608

oude jaren
2009
2010
2011
2012
2013
te verdelen per 31 december

674
704
272
1.650

392
566
621
1.579

30
193
225
718
84
1.250

30
193
1.291
1.988
977
4.479

Onder de overige gelden is de reserve naclaims verantwoord. Deze reserve heeft
betrekking op het repartitiejaar 2010. De specificatie hiervan is als volgt:
x 1.000
Stand per 1 januari
Bij: dotatie
Af: 0ntrekking
Af: vrijval t.g.v. Repartitiejaar 2011
Stand per 31 december

2013
34
55
-34
55

2012
55
-21
34

In het boekjaar is het niet geclaimde deel uit repartiejaar 2008 toegevoegd aan
het budget 2011 van de Thuiskopiegelden.
De reserve heeft volledig betrekking op het repartiejaar 2010 en dient uiterlijk in
2015 te worden benut.
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9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
Alle schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar en zijn niet
rentedragend.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De op de balansdatum aangegane verplichting betreft de huur van
het bedrijfspand. De totale verplichting bedraagt € 75.000 voor de
resterende looptijd van 1,5 jaar.
De stichting heeft een recht op nog uit te keren Thuiskopiegelden
over een deel van 2012 en geheel 2013, alsmede de vergoedingen
uit de categorie “Overig” over 2013. Tegenover deze rechten staat
de verplichting om deze gelden vervolgens uit te keren aan rechthebbenden.
Op 27 maart heeft het Gerechtshof in Den Haag NORMA in het
gelijk gesteld door te bepalen dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door in 2007 geen heffing in te voeren op mp3-spelers en
harddiskrecorders. Ook werd de Staat aansprakelijk gesteld voor
de schade die uitvoerende kunstenaars door de bevriezing hebben
geleden.
De omvang van misgelopen inkomsten die door de bevriezing zijn
ontstaan voor de jaren 2007 tot en met 2012 zijn nog niet bekend.
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Toelichting op de
winst- en verliesrekening
10. Bruto marge
De netto omzet (servicevergoeding) is over 2013 ten opzichte van
2012 met 9% gedaald. De servicevergoeding over 2013 bedraagt 15%
(2012: 15%) van de individueel uit te betalen gelden. Dit percentage
is conform het repartitiereglement.

11. Lonen, salarissen en sociale lasten
De specificatie is als volgt:
x 1.000
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

2013
489
97
68
655

2012
459
95
53
607

Het gemiddeld aantal werknemers (fte’s) over 2013 bedraagt 11,2
(2012: 10,2 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 en dagelijkse leiding
Bestuur 2013
Voor de bestuursleden van NORMA worden geen sociale verzekeringspremies afgedragen en ook
geen andere onkosten vergoed dan reiskosten. Hieronder staat het overzicht waaruit blijkt in welke
hoedanigheid de bestuursleden aan NORMA verbonden zijn en welke jaarlijkse vergoeding zij hiervoor ontvangen.

De heer Frederik de Groot
De heer Erwin Angad-Gaur
De heer Guus Bleijerveld
De heer Casper de Kiefte
De heer Geert Timmer
Mevrouw Wimie Wilhelm
De heer Henk Jan Heuvelink
De heer Benjamin de Wit

beloning
11.200
5.880
5.080
1.820
1.750
780
1.600
1.080
29.190

onkostenvergoeding
616
726
426

327

functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid tot 24 juni 2013
bestuurslid vanaf 1 juni 2013
bestuurslid vanaf 24 juni 2013

2.095

Directie
Directeur Wisso Wissing is het gehele boekjaar in dienst geweest van NORMA met een dienstverband
van 90% (36-urige werkweek). Hij ontving daarvoor een salaris van € 111.915 exclusief een onkostenvergoeding van € 2.179. Er is door NORMA € 12.165 aan sociale verzekeringspremies afgedragen en
€ 28.506 ten behoeve van zijn pensioenregeling.

12. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
x 1.000
Opbrengsten effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeverandering van effecten

2013
91
28
-96
24

2012
276
35
184
495
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Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 27 februari 2014

Directie:
W. Wissing

Bestuur:
F.P. de Groot (voorzitter)
E.R. Angad-Gaur (secretaris)
G. Bleijerveld (penningmeester)
H.J. Heuvelink
C.C. de Kiefte
G.J.B. Timmers
B. de Wit

Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten is de bestemming van het resultaat niet benoemd.
Het bestuur dient het resultaat een bestemming te geven in overeenstemming met het doel van de stichting.
Bestemming van het resultaat
De jaarrekening 2013 is vastgesteld door het bestuur op 27 februari
2014. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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Voorstel tot bestemming van het resultaat
De directie stelt met goedkeuring van het bestuur voor het negatieve resultaat over het boekjaar 2013 ad € 742.000 geheel ten laste
van de algemene reserves te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
Controleverklaring
De controleverklaring is afzonderlijk weergegeven.

Nevenfuncties bestuursleden en directie
De bestuursleden van NORMA hebben de volgende (bezoldigde) nevenfuncties:
Frederik de Groot
Benoemd door de overige leden van het bestuur
- Eigenaar Living Productions
- Acteur, regisseur, auteur
- Docent en communicatietrainer

Henk Jan Heuvelink
Benoemd door Ntb
- Manager van Marike Jager en Marike Spreekt
- Zelfstandig artiest
- Vennoot in vof Morning Coffee Records en Morning Coffee Music

Erwin Angad-Gaur
Benoemd door Ntb
- Secretaris Ntb
- Secretaris VCTN
- Voorzitter Platform Makers
- Secretaris Stichting Scobema
- Bestuurslid Stichting Leenrecht (tevens bestuurslid secties audio,
video en multimedia)
- Secretaris Stichting de Thuiskopie
- Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
- Voorzitter van de Raad van Aangeslotenen Sena
- Secretaris van de deelraad uitvoerend kunstenaars Sena
- Bestuurslid landelijke thema afdeling Cultuur D66
- Bestuurslid van SONT
- Bestuurslid Kunsten92

Caspar de Kiefte
Benoemd door FNV KIEM
- Bestuurslid Platform Makers
- Bestuurslid Stichting de Thuiskopie
- Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
- Bestuurslid Onderlinge Waarborg Maatschappij Kunst en
Cultuur b.a.
- Raad van toezicht Bijzondere leerstoel Creatief Ondernemerschap
(prof. dr. J.A. van den Born), Universiteit van Tilburg
- Secretaris bestuur Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (OCI)

Guus Bleijerveld
Benoemd door FNV KIEM
- Lid Sectorraad Kunsten FNV KIEM
- Lid Bondsraad FNV KIEM
- Bestuurslid BVPop
- Bestuurslid Stichting Scobema
- Bestuurslid Stichting Leenrecht
- Vice voorzitter sectie Visuele Werken van Stichting Leenrecht
- Lid sectie audio en video Stichting Leenrecht
- Bestuurslid Stichting Leenrecht Kunstfonds
- Secretaris Sociaal Fonds Buma
- Juridisch adviseur
- Secretaris Vereniging PALM

Benjamin de Wit
Gekozen door de Vergadering van Aangeslotenen op 24 juni 2013
- Algemeen directeur/eigenaar Studio Stomp
- Algemeen directeur/eigenaar Spot On Agency
- Freelance acteur

Geert Timmers
Gekozen door de Vergadering van Aangeslotenen
- Extern adviseur communicatie SP
- Columnist Joop.nl

Drs. Wimie Wilhelm, afgetreden op 24 juni 2013
- Geen nevenfuncties
Nevenfuncties directie
Wisso Wissing
- Penningmeester Stichting Scobema
- Bestuurslid VOI©E
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Samenstelling bestuur en bureau per 31 december 2013
Bestuur NORMA
Voorzitter
Frederik de Groot
Secretaris
Drs. Erwin Angad-Gaur
Penningmeester
Mr. Guus Bleijerveld
Overige leden 		
Henk Jan Heuvelink
Mr. Caspar de Kiefte
Geert Timmers
Benjamin de Wit

Bureau NORMA
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
Annelies Boon

ICT
Drs. Dick Verwijs
Wai Hung Tsang
International Affairs
Drs. Nelleke Raudenbusch
Repartitie
Sean Schoenmaker
Kitsia Tomasowa
Laurentia Sansaar
Maurice van Turnhout
Drikus Roor
Robert Zomers
Projecten
Michelle Willemsen (iTunes)

druk: Boeijinga, Apeldoorn, vormgeving: Robert Swart, beeld: Jan Willem de Blok, Dinand van der Wal en Shaw fotografie
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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

