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Besluit op verzoek Videma tot goedkeuring statuten,

repartítiereglement Doorgifte en repartitiereglement
Groepsvertoning

Geacht bestuur,
Per brief van 29 juni 2017 heeft u bij het College, conform artikel 3, lid 1 sub b

Wet toezicht (WTCBO), verzoeken tot goedkeuring ingediend. De verzoeken
betreffen de goedkeuring van de wijziging van de statuten van Stichting
Videma, van de wijziging van de repartitiereglementen Doorgifte/

Groepsvertoning en van de w'rjziging van de aansluitovereenkomsten
doorgifte/groepsvertoning, die ín lijn zijn gebracht met de eisen die
voortvloeien uit de inwerkingtreding van de n¡euwe WTCBO. Op 5 juli 2017 is
aan het College een gewijzigde versie van de statuten toegezonden. Op 21
augustus heeft het College een reactie gestuurd op de verzoeken tot
goedkeuring van bovengenoemde documenten. Op 3L augustus heeft Videma
gereageerd op de opmerkingen van het College en op 25 september heeft
Videma de door STG en SGN goedgekeurde versie van de gewijzigde statuten,
repa rtitiereglement Doorgift e en repa rtitiereglement

G

roepsverton ing

toegestuurd. Het verzoek tot goedkeuring van de nieuwe
aansluitovereenkomsten heeft Videma opgeschort in verband met een
wijziging in de formulering van het door de rechthebbenden aan Videma te
verstrekken mandaat.
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Statuten
Door Stichting Videma is gekozen voor een model waarbij de Commissie van
Rechthebbenden (CvR) als separaat toezichtsorgaan verantwoordelijk is voor
het toezicht op de stichting en op het bestuur (art. L6 en verder van de

statuten). Het College ziet erop toe dat de beperkingen van de bevoegdheden
van dit toezichtsorgaan tot het toezicht houden op het bestuur en uitvoeren
van de dagelijkse leiding in opzet (statuten, reglementen) en in werking

(besluitvorming, handelingen) wordt nageleefd. ln dat kader heeft het College
eerder een opmerking gemaakt met betrekking tot de voorafgaande
goedkeurende bevoegdheid toegekend in art. 7.3 van de statuten aan de CvR

bijde benoeming van een dagelijks beleidsbepaler en/of een ondersteunende
medewerker. Videma heeft in de voorgelegde aangepaste statuten de
betreffende bepaling zodanig gewijzigd (het bestuur informeert de CvR over
het voornemen

tot benoeming van een dagelijks beleidsbepaler en/of

een

ondersteunende medewerker), dat het College daar nu mee akkoord kan gaan.
Ook de toelichting van Videma op de vraag van het College, op welke wijze is
voldaan aan een billijke en evenwicht¡Be vertegenwoordiging van de

verschillende categorieën van leden van de CBO in het orgaan dat de
toezichtfunctie u¡toefent, is afdoende uitgelegd en akkoord bevonden.
Aansluitovereen komsten

Met betrekk¡ng tot de aansluitovereenkomsten heeft Videma in de brief van 25
september gemeld dat de definitieve versie van de aansluitovereenkomsten zo
spoedig mogelijk na instemming van de rechthebbenden aan het CvTA worden
toegezonden.
Re pa

rtitiereslementen

G

roeosverton ins/Ooo reift e

Het College heeft eerder algeconstateerd dat in de voorgelegde

repartitiereglementen de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 2h lid 4,
artikel 2i l¡d 3 en lid 8, artikel 2k l¡d 4 en lid 5, alsmede die uit artikel 22 van de
WTCBO in de repartitiereglementen zijn opgenomen.
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Besluit
Het College besluit tot goedkeuring van de gewijzigde statuten en
repart¡tíereglementen van Stichting Videma. Na ontvangst van de door Videma
aa ngepaste en door de rechthebbende goedgekeurde aanslu itove ree n komsten
zal het College hierover afzonderlijk een besluit nemen.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter

CVTA

Bezwoor
Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwoor

worden gemoakt door indiening von een bezwoorschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten, Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

o)

de noom en het odres von de índiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwoor of beroep
is gericht;

d)

de gronden van het bezwaar of beroep.
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