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Verzoek goedkeuring wijziging statuten Sekam

ceachteJ-,

ln reactie op uw mailvan 7 februarijl., aangevuld per mail door uw collega

-I-op 

20 februarijl. in reactie op onze vragen naar

aanleíding van uw mail van 7 februarijl., wil ik u als volgt informeren.

Uw verzoek

U verzoekt, optredend namens uw cliënt Sekam, het College goedkeuring te
verlenen, conform artikel 3, lid la van de Wet toezicht, aan een wíjzigíng van

de statuten van Sekam. Grondslag voor deze wijziging betreft een

verduidelijking van de statutaire doelstelling van sekam, waartoe het bestuur
van Sekam op 6 februarijl. (unaniem) heeft besloten. ln de bovengenoemde
mailvan 20 februari maakt uw collega duidelijk dat het verzoek tot
goedkeuring voorlopig beperkt blijft tot een wijziging van de statuten m.b.t.
het (doen) voeren van gerechtelijke procedures die dienstig zijn aan de

belangen van de bij Sekam aangesloten rechthebbenden. Met deze wijziging
komt u, naar uw mening, tegemoet aan een verzoek van de Rechtbank Den

Haag die in een door u aangespannen gerechtelijke procedure gewezen heeft
op deze omissie in uw statuten.

OordeelCollese

Het College is van oordeel dat CBO's - binnen bepaalde randvoorwaarden -
zijn gerechtigd tot het uitvoeren van diensten ten behoeve van de
aangeslotenen rechthebbenden, Het College beschouwt het (doen) voeren
van gerechtelijke procedures ten behoeve van de belangen van de bij Sekam
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aangeslotenen rechthebbenden als het uitvoeren van de hiervoor genoemde

diensten.

E,e.a. past ook in de bepalingen van de Wet toezicht, waarin onder een

collectieve beheersorganisatie wordt verstaan: elke orgønisatie die in

Nederlond is gevestigd en die biiwet of door middelvon overdrocht,

licentieverlenîng of een ondere overeenkomst door meer don één

rechthebbende is gemochtÌgd met als haafddoelouteursrecht of naburige

rechten te beheren ten behoeve van één of meer von hen, in het gezomenliik

belong von deze rechthebbenden en die onder zeggenschop staat von z¡in

leden of is ingericht zonder winstoogmerk (artikel lb Wet toezicht/.

Voor zover het voeren van gerechtelijke procedures ten behoeve van de

aangesloten rechthebbenden niet direct tot het beheren van auteursrecht of

naburige rechten moet worden gerekend, houdt bovengenoemde bepaling er

rekening mee dat CBO's - naast het uitvoeren van het hoofddoel - ook belast

kunnen worden met het uitvoeren van nevendoelen.

Aan het verlenen van diensten door CBO's die niet direct samenhangen met

het (collectieve) beheer van auteurs- of naburige rechten stelt het College in

ieder geval de randvoorwaarde dat de rechthebbenden hiermee akkoord

gaan. ln het onderhavige geval heeft het bestuur van Sekam hiermee

ingestemd, waardoor - binnen het governancemodel waarvoor Sekam heeft

gekozen (wél een toezichthoudend bestuur en een directie, maar geen

vergadering van aangeslotenen) - is voldaan aan deze randvoorwaarde.

Daarnaast constateert het College dat ook andere CBO's, waaronder

bijvoorbeeld Lira, Norma en Vevam, in hun statuten een brede doelstelling

hebben opgenomen om 'de materiële en immateriële belangen van de

aangesloten rechthebbenden terzake van de uitoefening en handhaving van

hun rechten te behart¡gen'. ln de praktijk voeren deze CBO's, met verwijzing

naar deze brede doelstelling, gerechtelijke procedures ten behoeve van en

namens de aangeslotenen rechthebbenden.

Het College wil u er wel op wijzen dat het College de inhoudinLen die de CBO

in mindering brengt op de incasso, om daarmee de kosten voor het (doen)

voeren van gerechtelijke procedures namens de rechthebbenden te dekken,

vooralsnog beschouwt als (c) 'andere inhoudingen, niet zijnde inhoudingen

voor sociaal culturele doeleinden'1. Deze inhoudingen zijn te onderscheiden

1 Het College houdt er rekening mee dat het (doen) laten voeren van gerechtelijke procedures door CBO's -
afhankelijk van de aard van de procedure - rechtstreeks kan samenhangen met het proces- van incasso en

verdeling van gelden van rechten die in collectief beheer zijn ondergebracht bij de CBO en dientengevolge de

kosten hiervan als beheerskosten moeten worden beschouwd.
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van de (a) inhoudingen voor'beheerskosten'en van de (b) 'andere
inhoudingen, in het bijzonder inhoudingen voor sociaal culturele doeleínden'
(zie ook: CvTA, Beleidskader Toezícht Collectief Beheer, januari 2OL7, p,ZOl.
Ten aanzien van deze inhoudingen (het geheel van a, b en c) geldt dat deze

redelijk dienen te zijn en in verhouding dienen te staan tot de verleende

diensten. Verder dienen deze andere inhoudingen, evenals de inhoudingen
voor socíaal culturele doeleinden, afzonderlijk te worden geadministreerd en
verantwoord. Het College betrekt de categorie (c) 'andere inhoudingen, niet
zijnde inhoudingen voor sociaal culturele doeleinden' bij de uitgaven van

CBO's behorend bij de lS%-kostennormering van íncasso en repartitie en de
normering van de jaarlijkse kostenstijging van CBO's (zie: CvTA, Beleidskader
kosten en collectieve bestedingen, 30 maart 2015, p. 4: "olle uitgoven

worden aangemerkt als beheerskosten met uitzondering von bested¡ngen

voor sociole, culturele of educatieve doeleinden, zulks ongeocht hoe de CBO

zelf deze besteding oanmerkt."l. E.e.a. betekent dat het College de kosten

samenhangend met het (doen) voeren van gerechtelijke procedures van

Sekam jaarlíjks zal beoordelen en indien het kostenpercentage van Sekam

(ten opzichte van incasso en/of repartitie) zich boven de 15% bevindt, Sekam

in de jaarrekening hiervoor een verklaring dient op te nemen, die het College

vervolgens zal beoordelen.

Conclusie

Het College stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde wijziging van de
statuten van Sekam, waarbij het College het bestuur van Sekam w¡jst op de
verplichtingen die hiermee samenhangen.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter

3



c Col lege va n Toezicht col lectieve beheersorga nisaties

Auteurs- en naburige rechten

Beauqar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schrifteliik

bezwoor worden gemaokt door indiening van een bezwaarschrift bij het

College van Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt

ondertekend en bevqt ten minste:

q) de noam en het adres van de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving von het besluit woartegen het bezwoor of
beroep is gericht;

d) de gronden van het bezwoar of beroep,
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