FEMU Transparantieverslag 2021
Conform artikel 2a t/m 3.d.4 van het ‘Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer’, heeft FEMU de
meeste vereiste elementen reeds opgenomen in haar jaarrekening. Hieronder wordt aangegeven waar in de
jaarrekening het betreffende element wordt vermeld. Elementen die niet in het rapport staan worden in dit
transparantieverslag gerapporteerd. Elementen niet behorende bij artikel 2a t/m 3.d.4 worden vermeld
middels een *.

Artikel 2
a)

Een kasstroomoverzicht:

b)

Informatie over weigeringen om een licentie te verlenen op grond van
artikel 2l, derde lid van de Wet toezicht;
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Zie onderstaand

Doordat FEMU namens haar rechthebbenden een vergoedingsrecht uitoefent en geen verbodsrecht, is het in
beginsel niet mogelijk om gebruikers licenties te onthouden. Licenties kunnen worden beëindigd op initiatief
van de gebruiker, indien deze stopt met het additioneel (digitaal) kopiëren/beheren of openbaar maken van
bladmuziek danwel songteksten en dit aan FEMU doorgeeft. Indien de gebruiker meldt geen gebruik te
maken van bladmuziek/songteksten waarvoor FEMU-vergoeding verschuldigd zou zijn, wordt de gebruikte
bladmuziek gecontroleerd op rechtendragendheid alvorens over te gaan tot beëindiging van de licentie.
c)

een beschrijving van de wettelijke en bestuurlijke structuur van de collectieve
beheersorganisatie
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Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de Statuten en het bestuursreglement welke te vinden is
op www.femu.nl.
*)

Financieel belang van de volgende personen bij de CBO in het boekjaar
Zie onderstaand
voorafgaande aan het jaar waarin de verklaring wordt afgelegd: de leden van
het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent bij de CBO of de personen belast met de
dagelijkse leiding van de CBO.

Het bestuur verklaart volgens artikel 2f onder c van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten geen auteurs- of uitgeversvergoeding te hebben ontvangen
rechtstreeks van Stichting FEMU. Tevens verklaart elk afzonderlijk bestuurslid geen meerderheidsbelang te
hebben in een uitgeverij die heeft deelgenomen aan de FEMU Uitgeversverdeling 2021. Zie verklaringen
financieel belang, meegezonden als aparte bijlage.
*)

Accountantscontrole in het kader van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

*)

Toelichting WNT-verantwoording
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Zie onderstaand

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Op grond van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties
auteurs- en naburige rechten valt Stichting FEMU onder deze WNT. Het voor 2021 toepasselijke

bezoldigingsmaximum bedraagt € 209.000,-. De bezoldiging van topfunctionarissen op wie dit van toepassing
is ligt onder het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum. De overige topfunctionarissen zijn
onbezoldigd.
Op grond van het beleidskader ‘Toezicht Collectief Beheer 2017’, nader uitgewerkt in het rapport ‘Toezicht op
Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2017’, hoeft voor de toezichthoudende bestuursleden geen
urenadministratie te worden bijgehouden en is de berekening van de parttimefactor achterwege gebleven.
Als individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum van de voorzitter en de overige bestuursleden is dan ook
15% respectievelijk 10% opgenomen van het voor FEMU toepasselijke bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Loon, Eric Jan

Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode
functievervulling

Van der Veen, Garmt C

Voorzitter

Van Brugge, Paul Michael

Lid

Janssen, Erik

Lid

Directeur

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Deeltijdfactor FTE
0,06
Individueel toepasselijk
bezoldigigingsmaximum € 11.611,11

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,67

0,67

€ 11.166,67

€ 11.611,11

€ 11.166,67

€ 11.611,11

€ 11.166,67

€ 139.333,33 € 134.000,00

Dienstbetrekking

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Beloning plus
belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar
op termijn

€-

€-

€-

€-

€ 1.000,00

€ 1.250,00

€ 56.042,00

€ 54.250,00

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

Totale bezoldiging

€-

€-

€-

€-

€ 1.000,00

€ 1.250,00

€ 56.042,00

€ 54.250,00

s

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Frederiks, Frans Christiaan

Functiegegevens

Visser, Ronald Marcel

Voorzitter

Deuss, Tomas Anton

Lid

Lid

Kalenderjaar
2021
Periode
functievervulling
Individueel toepasselijk
bezoldigigingsmaximum -

2020

2021

2020

2021

2020

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

€ 30.150,00

€ 20.900,00

€ 20.100,00

€ 20.900,00

€ 20.100,00

Dienstbetrekking

-

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Beloning plus
belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar
op termijn

-

€-

€-

€-

€-

€-

-

€-

€-

€-

€-

€-

Totale bezoldiging

-

€-

€-

€-

€-

€-

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.

d)

Informatie over entiteiten die direct of indirect eigendom zijn, of geheel of gedeeltelijk onder
toezicht staan van de collectieve beheersorganisatie;
N.V.T.

e)

Informatie over het totale beloningsbedrag dat in het afgelopen boekjaar
aan de in artikel 2e, derde lid en artikel 2f van de Wet toezicht bedoelde
personen is betaald, alsmede over andere aan hen verleende voordelen;

f)

De financiële gegevens bedoeld in artikel 3 van dit besluit;

g)

Een speciaal verslag over het gebruik van bedragen die zijn ingehouden ten
behoeve van sociale, culturele en educatieve diensten, waarin de informatie
bedoeld in artikel 3 van dit besluit wordt opgenomen
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Zie artikel 3
N.V.T.

Artikel 3
a)

Financiële informatie over rechteninkomsten per beheerde rechtencategorie Pag. 6, 10, 18, 19
en per soort gebruik met inbegrip van informatie over de inkomsten voortvloeiend uit de belegging van rechteninkomsten en het gebruik van deze inkomsten;

b)

Financiële informatie over de kosten van rechtenbeheer en andere door de
collectieve beheersorganisatie aan rechthebbenden verleende diensten, met een volledige
beschrijving van ten minste de volgende posten:
1) Alle bedrijfskosten en financiële kosten, met een onderverdeling per beheerde
rechtencategorie en in geval van indirecte kosten die niet aan één of meer
rechtencategorieën kunnen worden toegeschreven, een toelichting van de
methode van toerekening van indirecte kosten;
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2) Bedrijfskosten en financiële kosten, met een onderverdeling per beheerde
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rechtencategorie en in geval van indirecte kosten die niet aan één of meer
rechtencategorieën kunnen worden toegeschreven, een toelichting van de
methode van toerekening van indirecte kosten, voor zover deze kosten betrekking
hebben op het rechtenbeheer, met inbegrip van de beheerskosten die zijn ingehouden
op of gecompenseerd met rechteninkomsten of inkomsten voortvloeiend uit de belegging van
rechteninkomsten overeenkomstig artikel 2g, vierde lid, en artikel 2h, eerste tot en met
derde lid van de Wet toezicht;
3) Bedrijfskosten en financiële kosten voor andere diensten dan het rechtenbeheer,
met inbegrip van sociale, culturele en educatieve diensten;

N.V.T.

4) Middelen die worden gebruikt om kosten te dekken;

N.V.T.

5) Bedragen die zijn ingehouden op rechteninkomsten, onderverdeeld naar
beheerde rechtencategorie, soort gebruik en het doel van de inhouding;
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6) De percentages die de kosten van het rechtenbeheer en andere door de
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collectieve beheersorganisatie aan rechthebbenden verleende diensten weergeven ten opzichte van de rechteninkomsten in het betreffende boekjaar, per beheerde

rechtencategorie, en in geval van indirecte kosten die niet aan één of meer rechtencategorieën kunnen worden toegeschreven, een toelichting van de methode van
toerekening voor die indirecte kosten;
c)

Financiële informatie over aan rechthebbenden verschuldigde bedragen met een volledige
beschrijving van ten minste de volgende posten:
1) Het totale aan rechthebbenden toegeschreven bedrag, met een onderverdeling per
beheerde rechtencategorie en soort gebruik;
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2) Het totale aan rechthebbenden betaalde bedrag, met een onderverdeling per
beheerde rechtencategorie en soort gebruik;
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3) De frequentie van de betalingen, met een onderverdeling per beheerde
rechtencategorie en soort gebruik;
De wettelijke betaaltermijnen worden gerespecteerd, wat inhoudt dat secundaire incassostromen
binnen 6 maanden na ontvangst zijn doorbetaald, en primaire incassostromen uiterlijk in Q3 van
het jaar volgend op het jaar van incasso.
4) Het totale geïnde maar nog niet aan rechthebbenden toebedeelde bedrag,
met een onderverdeling per beheerde rechtencategorie en per soort gebruik en
een aanduiding van het boekjaar waarin deze bedragen zijn geïnd;
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5) Het totale toebedeelde maar nog niet onder rechthebbenden verdeelde bedrag,
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met een onderverdeling per beheerde rechtencategorie en per soort gebruik en een aanduiding van
het boekjaar waarin deze bedragen zijn geïnd;
FEMU stuurt binnen de wettelijke termijn repartitiestatements naar haar rechthebbenden met het
verzoek FEMU een factuur te sturen voor het betreffende bedrag. Op de jaaroverzichten staan sinds
2021 de nog openstaande bedragen vermeld zodat men op de hoogte is van de actuele situatie en
alsnog kan factureren indien van toepassing. Daarnaast zijn in 2021 de eerder vastgehouden
(claim)reserveringen en niet uitgekeerde gelden verdeeld binnen de wettelijke termijn.

6) wanneer een collectieve beheersorganisatie de verdeling en betaling niet
heeft verricht binnen de in artikel 2i, derde lid, van de Wet toezicht vastgestelde termijn:
de redenen voor de vertraging;
FEMU heeft in 2021 alle repartities binnen de wettelijke termijn doorbetaald.
7) Een toelichting over de aanwending van die bedragen;
*) Voorbeelden van periodieke informatievoorziening aan rechthebbenden
Zie bijlage 1, 2, 3
(zie Wet toezicht, artikel 2m)
Jaaropgave en repartitiestatements

d)

Informatie over de financiële relatie met andere collectieve beheersorganisaties met een
beschrijving van ten minste de volgende posten:

1) Bedragen ontvangen van andere collectieve beheersorganisaties en
Zie onderstaand
bedragen betaald aan andere collectieve beheersorganisaties, met een onderverdeling per beheerde
rechtencategorie, per soort gebruik en per organisatie;
De Femu heeft in 2021 € 75.895 ontvangen van Stichting Leenrecht en € 171.900 van Stichting
Reprorecht.
De FEMU heeft betaald aan Buma: € 8.128,86 en Reprorecht € 3.688,39
2) Beheerskosten en andere inhoudingen op de rechteninkomsten die verschuldigd zijn aan andere
collectieve beheersorganisaties, met een onderverdeling per rechtencategorie, per soort gebruik en
per organisatie;
De inhouding bedroeg 25%
3) Beheerskosten en andere inhoudingen op de bedragen die betaald zijn door andere collectieve
beheersorganisaties, met een onderverdeling per rechtencategorie en per organisatie;
De inhouding bedroeg 25%.
4) De rechtstreeks onder rechthebbenden verdeelde bedragen die afkomstig zijn van andere
collectieve beheersorganisaties, met een onderverdeling per rechtencategorie en per organisatie.
Conform artikel 3 van het repartitie reglement.
Artikel 13. Stichting Leenrecht, Stichting Reprorecht
De verdeling van de incassorubriek Stichting Leenrecht en Stichting Reprorecht geschiedt door de
voor verdeling beschikbare bedragen in twee gelijke delen te verdelen en toe te voegen aan de
andere voor aangeslotenen voor verdeling beschikbare bedragen voor de repartitie LRG
respectievelijk de repartitie LRCW.

Bijlage 1
Jaaropgave
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Repartitiestatement CBO

