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Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Excellentie,
U heeft het College gevraagd om advies in het kader van de consultatie ten
aanzien van het wetsvoorstel aanpassing van enige wetten aan de Kaderwet
ZBO's.
Het College is van mening dat artikel 21 van de Kaderwet op gespannen voet
staat met de wens van de wetgever om een onafhankelijk toezichthouder
aan to wijzen ten opzichte van de organisaties van collectief beheer. In dit
verband wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de huidige wet
toezicht (toelichting bij artikel 2):
"De keuze voor een zelfstandig bestuursorgaan is daarbij ingegeven
door de wens de vereiste onafhankelijkheid en specialistische
deskundigheid de voile nadruk to geven, alsmede de wens om de
bemoeienis van de overheid niet groter to laten zijn clan strikt
noodzakelijk. De reductie van vijf verschillende toezichthoudende
organen tot een centraal orgaan ligt daarnaast voor de hand vanuit
overwegingen

van

transparantie

van

overheidstoezicht.

De

verantwoordelijkheid van de minister blijft bestaan voor het systeem
van handhaving van (incasso)rechten en de wijze waarop het toezicht
in het algemeen plaatsvindt; (toezicht op) de wijze van uitvoering en
(toezicht op) individuele gevallen van incasso en verdeling van
auteursrechten is een zaak van de beheersorganisaties zelf en het
college van toezicht."
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Toelichting bij artikel 3:
"Daarom

wordt

thans

voorgesteld

de

goedkeuring

van_,.,,

repartitiereglementen en van wijzigingen daarvan op to dragen aan
het college van toezicht, dat gespecialiseerd en onafhankelijk is, dat_
op afstand van die overheid staat en dat door de beheersorganisaties.,,
zelf gefinancierd wordt."
Het College meent dat artikel 21 van de kaderwet ZBO's, dat erop neerkomt
dat de Minister het beleid van de toezichthouder kan bepalen, zich niet
verhoudt met de wens van de wetgever om een onafhankelijk toezicht, dat
op afstand van de overheid staat, in to stellen.
Hetzelfde geldt voor de in artikel 22 van de Kaderwet genoemde bevoegdheid
om besluiten van het zelfstandig bestuursorgaan to vernietigen. Daarmee
wordt de Minister de beroepsinstantie voor de besluiten van het College van
toezicht. Zulks verhoudt zich in de ogen van het College evenmin met het
voorgestane onafhankelijke toezicht.
Ik vertrouw u hiermee voldoende to hebben geinformeerd.
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