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Videma

L.S.
Met verwijzing naar het advies van het College aan Videma d.d. 4 maart 2014
en de brief van het College d.d. 29 april 2014 bericht ik u als volgt.
In voornoemd advies d.d. 4 maart 2014 heeft het College Videma
geadviseerd haar bestuursstructuur zodanig te wijzigen dat het bestuur
bestaat uit onafhankelijke leden die benoemd worden door de
rechthebbenden en de aandeelhouders van Bureau Filmwerken gezamenlijk.
Mocht dit advies niet worden opgevolgd, heeft het College aangekondigd een
aanwijzing te zullen doen, in die zin dat Videma zal worden opgedragen de
bestuursstructuur zodanig te wijzigen dat het bestuur bestaat uit
onafhankelijke leden, waarvan één bestuurder door de rechthebbenden en
één bestuurder door de aandeelhouders van Bureau Filmwerken zal worden
benoemd, die vervolgens gezamenlijk een derde bestuurslid (tevens
voorzitter) zullen benoemen.
In zijn brief d.d. 29 april 2014 heeft het College aangegeven partijen te willen
horen omtrent hetgeen het College heeft geadviseerd en om te bezien of en
op welke wijze de discussie tussen partijen over de bedrijfsgegevens die ten
dienste van Videma worden gebruikt, zou kunnen worden beslecht.
Op 14 mei 2014 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Naar aanleiding van
hetgeen daar is besproken, zijn partijen een mediationtraject ingegaan dat
heeft geresulteerd in een onderhandeling over de mogelijke overname van
Bureau Filmwerken B.V. door de rechthebbenden. Deze onderhandelingen
hebben tot op heden niet geleid tot overeenstemming.
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Het College heeft gedurende dit proces zijn advies d.d. 4 maart 2014
opgeschort in het kader van de gevoerde mediation en daaruit
voortvloeiende onderhandelingen. De laatste verlengde termijn voor
naleving van het advies is geëindigd op 1 juli 2015.
Hoewel partijen formeel nog steeds met elkaar in onderhandeling zijn, is de
uitkomst van deze onderhandelingen nog zeer onzeker. Intussen duurt de
reeds eind 2013 door het College gesignaleerde situatie waarin de
governance van Videma niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen voort.
Het College acht het daarom niet opportuun de termijn nog verder te
verlengen en zal thans overgaan tot het geven van een aanwijzing in de zin
van artikel 6 lid 2 WTCBO.
Alvorens tot aanwijzing over te gaan, zal het College hieronder nog
inhoudelijk reageren op een aantal argumenten van Videma en STG/SGN ten
aanzien van het door het College in zijn advies van 4 maart 2014
voorgestelde bestuursmodel.
Het College deelt niet het standpunt van Videma dat een dergelijke
aanwijzing zich niet verhoudt met het eerder door het College ingenomen
standpunt dat rekening gehouden dient te worden met de rechtens te
respecteren private belangen van Bureau Filmwerken B.V. Het College houdt
in voldoende mate rekening met de belangen van Bureau Filmwerken B.V.
door een benoemingsrecht te verlenen aan haar aandeelhouders.
Voorts zij opgemerkt dat het niet aan dit College is om te beoordelen welke
rechten Bureau Filmwerken B.V. al dan niet heeft ten aanzien van de
bedrijfsgegevens van de betalingsplichtigen van Videma. Zulks wordt immers
bepaald door privaatrechtelijke rechtsregels ten aanzien waarvan de
burgerlijke rechter in laatste instantie bevoegd is een oordeel te vellen. Wel
geeft het College aan dat het uitdrukkelijk niet zijn bedoeling is om met deze
aanwijzing enige wijziging teweeg te brengen in de rechten van enige partij
ten aanzien van de bedrijfsgegevens van de betalingsplichtigen.
Het College beoogt met deze aanwijzing een onafhankelijk, gebalanceerd
bestuur te bewerkstelligen dat voldoet aan de eisen van goed en integer
bestuur en dat ervoor kan zorgen dat partijen werkbare afspraken kunnen
maken over zowel de verdere samenwerking als de voorwaarden voor een
eventuele ontvlechting, zodat een gang naar de rechter niet nodig zal zijn.
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Om deze reden kan het College ook niet meegaan met de suggestie van STG
en SGN dat zij ieder een bestuurslid zouden moeten kunnen benoemen. Dat
zou in de huidige omstandigheden een scheve verhouding creëren die
mogelijkerwijs aan de totstandkoming van de voornoemde afspraken in de
weg zou staan.
Aanwijzing
Het College wijst Videma aan, overeenkomstig artikel 6 lid 2 WTCBO haar
statuten zodanig te wijzigen dat het bestuur van Videma zal bestaan uit drie
leden, waarvan één bestuurder door SGN en STG gezamenlijk en één
bestuurder door de aandeelhouders van Bureau Filmwerken B.V. zal worden
benoemd, welke bestuursleden vervolgens gezamenlijk een derde
bestuurslid (tevens voorzitter) zullen benoemen.
Alle bestuursleden van Stichting Videma dienen onafhankelijk te zijn in die zin
dat de bestuurder:
a) Tijdens zijn bestuurslidmaatschap en in het jaar voorafgaand aan zijn
benoeming geen werknemer, bestuurder, directeur of
topfunctionaris is of is geweest bij Bureau Filmwerken, een daaraan
gelieerde onderneming, Stichting Gesloten Netwerken, Stichting
Groepstelevisie of een van de bij deze Stichting aangesloten
organisaties;
b) Zelf geen substantiële vergoeding ontvangt als rechthebbende op
rechten die door deze CBO worden beheerd, noch werkzaam is bij
een organisatie die van of via de desbetreffende CBO een
substantiële vergoeding ontvangt als rechthebbende op rechten die
door deze CBO worden beheerd.
Videma dient uiterlijk drie maanden na dagtekening van deze brief aan deze
aanwijzing te hebben voldaan. Indien Videma in gebreke is, kan het College
besluiten tot het opleggen van één of beide van de in artikel 18 en 19 WTCBO
opgelegde sancties.
Het College merkt op dat, indien partijen tijdig voor het verstrijken van de
genoemde termijn een door partijen gezamenlijk gedragen alternatieve
oplossing aan het College voorleggen die aan de daaraan te stellen eisen van
goed bestuur voldoet, zulks aanleiding kan zijn voor het College om deze
aanwijzing in te trekken.
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Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat
ten minste:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is
gericht;
d) de gronden van het bezwaar of beroep.

Hoogachtend,

J.W. Holtslag
Voorzitter CvTA
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