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Besluit goedkeuríng repartitiereglement SEKAM Video

Geachte
Op 19 juni 2018 heeft u, namens Sekam Video, het repartitiereglement van
sekam Video voor instemming voorgelegd aan het college. Naar aanleiding van
een brief van stichting de Thuiskopie is een aantal wijzigingen aangebracht ten
opzichte van een eerdere versie uit februari 2018 die door u reeds aan het
CvTA was voorgelegd, maar nog niet was beoordeeld.

Wijzigingen in het repartitiereglement
sekam Video heeft het repartitiereglement aangepast naar aanleiding van de
ínwerkingtreding van de níeuwe wet toezicht in november 20L6 en op
aanwijzing van Stichting de Thuiskopie.
Het college constateert dat de verplichte onderdelen uit de wet toezicht ln het
repartitiereglement tot uitdrukking zijn gebracht. Met betrekking tot de
beheerskosten, andere inhoudingen en de socu bijdrage is in art. 3.3 van het

repartitiereglement bepaald dat sekam Video en stichting de Thuiskopie er
naar streven om het gezamenlijke inhoudingspercentage ter dekking van de
beheerskosten niet meer te laten bedragen dan

LSo/ovan de voor dat jaar door
Stichting de Thuiskopie geïnde Thuiskopievergoeding. uitsluitend indien de

verhouding tussen het uit te keren bedrag en de inspanning om tot verdeling
te komen zodanig is dat een hoger percentage door het bestuur dient te
worden vastgesteld, kan het bestuur van Sekam Video dit pas doen na
schriftelijke goedkeuring van Stíchting de Thuiskopie.
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Over het in mindering brengen van een percentage op het íncassosaldo ten
behoeve van andere inhoudingen bepaalt art. 3.6 van het repartitie-reglement
dat deze redelijk dienen te zijn, in verhouding staan tot de te verlenen
diensten aan rechthebbenden en jaarlijks op basis van objectieve criteria
worden vastgesteld door het bestuur. De andere inhoudingen (met

uitzondering van de SoCUbijdrage) mogen tezamen met de beheerskosten
maximaal 15% van het incassosaldo over een verdelingsjaar bedragen.
Voor besteding aan sociaal, culturele en/of educatieve doeleinden kan Sekam
Video een percentage in mindering brengen op het incassosaldo, dit
percentage bedraagt niet meer dan L5 lo van het incassosaldo (art. 3.5)
ln het repartitiereglement is ¡n art. 5.6 opgenomen dat de
Thuiskopievergoeding door Sekam Video, conform art. 2k lid 5 van de Wet

toezicht, uiterlijk 6 maanden na ontvangst van Thuiskopie wordt verdeeld en
uitgekeerd.
SEKAM Video is door Sticht¡ng de Thuiskopie aangewezen als

verdeelorganisatie en heeft in dat kader een brengplicht inhoudende dat
SEKAM Video verplicht is om zich binnen redelijke grenzen in te spannen om
de Thuiskopievergoeding uit te keren aan de rechthebbenden die zij
vertegenwoordigt en deze rechthebbenden op te sporen. Sekam Video heeft in
art. 4,6 van het repartitiereglement bepaald dat het niet is gehouden een
Thuiskopievergoeding te reparteren voor zover de kosten voor het toekennen
en reparteren van een Thuiskopievergoeding in redelijkheid niet in verhouding
staan tot de daarvoor noodzakelijk te maken kosten. Per uitkeringsmoment

wordt aan geregistreerde rechthebbenden geen Thuiskopievergoeding
uítgekeerd van 25 euro of lager. Aan niet-geregistreerde rechthebbenden
wordt geen Thuiskopievergoeding uitgekeerd van 250 euro of lager. Het
College kan instemmen met deze regeling.
Een regeling voor de bestemming van de gelden die Sekam Video niet binnen
drie kalenderjaren volgend op het jaar van inning door Stichtíng de Thuiskopie

heeft kunnen uitkeren is opgenomen in art. 7.2van het repartit¡ereglernent.
Art. 12.2 van het repartitiereglement bepaalt dat geschillen tussen een
rechthebbende en Sekam Video worden voorgelegd aan de
geschillencommissie met inachtneming van het Sekarn Video Reglement op de
Geschillen. De uitspraak van de Geschillencommissie heeft de kracht van een
bindend advies.
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Besluit
Het college stemt ¡n met het door sekam video op 19 juni 201g voorgelegde
repartitiereglement onder het voorbehoud dat ook stichting de Thuiskopie

akkoord is met de aanpassingen die naar aanleiding van de brief van stichting
de Thuiskopie zijn gemaakt in het repartitiereglement.
Hoogachtend,

drs. A.J, Koppejar

voorzitter

CvTA

Bezwaar
Tegen dit besluit kqn bínnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwaor
worden gemoakt door indiening von een bezwaørschrift bij het coilege van
Toezîcht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevot ten
minste:

a)

de noom en het odres von de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving van het besluit woortegen het bezwaor of beroep
is gericht;

d)

de gronden van het bezwaor of beroep.
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