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Reactie naar aanleiding van uw brief van 31 mei 2016 inzake
beheerskosten

Geachte heer Joppe,
Het College heeft kennis genomen van de inhoud van uw brief van 31 mei jl.
Hierin maakt u melding van de overeenstemming die is bereikt tussen de
bestuurders van STG, SGN, Videma en Bureau Filmwerken (BF) over het
kostenpercentage (18,5% van de incasso) dat BF en Videma voor hun
dienstverlening in het repartitiejaar 2015 in rekening kunnen brengen.
Tevens deelt u mee dat de bestuursleden van STG en SGN met een
gekwalificeerde meerderheid hebben ingestemd met een wijziging van de
bijlagen bij de repartitiereglementen in overeenstemming met deze
vergoedingsregeling.
Gelet op het feit dat de in de repartitiereglementen opgenomen inhouding
correspondeert met de fee die Videma is verschuldigd aan BF voor de
dienstverlening én de instemming van de besturen van STG en SGN met deze
wijziging van de bijlagen van de repartitiereglementen kan het College met
deze wijzigingen instemmen.
Over de hoogte van de kosten voor inning, beheer en verdeling van gelden
zal het College, zoals ook vermeld in onze brief aan u van 25 april 2016,
afzonderlijk oordelen na afloop van het boekjaar aan de hand van de
jaarstukken 2015 en de bijbehorende verklaring van de accountant.
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Wij verwachten uw verzoek hiermee op passende wijze te hebben
beantwoord.
Hoogachtend,

drs J.W. Holtslag
Voorzitter CvTA

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.
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