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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
  

 

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.                

  

 

Stichtingen Groepstelevisie (STG) en Gesloten 
Netwerken (SGN) 
T.a.v. het Bestuur  
Grotewaard 9A 
4225 PA NOORDELOOS 
  
Via de heer mr. M. Joppe / Le Poole Bekema 
 
Tevens per e-mail:maurice@lepoolebekema.nl;  elsswaab@xs4all.nl;  

bas@lepoolebekema.nl 

 

Postadres: 
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1001 MB Amsterdam 

 

Bezoekadres: 

Herengracht 566 

1017 CH Amsterdam 

 

Telefoon: 020 30 30 261 

 

Internet: www.cvta.nl 

Contactpersoon dr. V.L. Eiff  

E-mail info@cvta.nl  

Datum 6 juli 2016  

Ons kenmerk 2016077  

Uw kenmerk D201504103/253452  

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

beheerskosten 
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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. 


