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Eesluit op ver¿oek om instemming met aañßepa3t
repartitiereglement Stichtîng Collectíeve Gelden Omroepen (SCGO)

Geacht bestuur,

Op 30 oktober 2018 heeft SCGO bij het College, conform art. 3 lid 1 sub b van

de wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties

auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht), een aangepast
repartitiereglement ter goedkeuring ingediend naar aanleiding van een

aantal opmerkingen van Stichting De Thuiskopie op het op 22 junijl. reeds

door het College goedgekeurde gewijzigde repartitiereglement van SCGO.

Het bestuur van SCGO heeft dit aangepaste repartitiereglement in zijn

vergadering van L2 juli 2018 goedgekeurd. Het bestuur van Stichting De

Thuiskopie heeft het aangepaste repart¡tiereglement op 27 september 201g
goedgekeurd.

De volgende aanpassingen zijn verwerkt in het aan het College ter
goedkeuring voorgelegde repartitiereglement:

r Aan art. 2.1 (kosten) is toegevoegd dat het jaarlijks door het bestuur
van SCGO vast te stellen percentage voor inhouding op het totale
bedrag aan ontvangen vergoedingen ter dekking van de kosten van

verdeling níet meer zal bedragen dan IS% in de keten.
¡ ln art,5.13 (geschillenregeling) is in de voorgelegde versie van het

repartitiereglement een term ijn o pgeno men waa rbin nen een

vordering tot vernietiging van een bindend advies van de

Geschillencommissie kan worden voorgelegd aan de rechtbank Den

Haag. Deze termijn bedraagt twee maanden.
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a Aan art. 6.6 (overige bepalingen) is toegevoegd dat het moet gaan

om het voorleggen van geschillen aan de rechtbank te Den Haag die

niet op basis van art. 5.1 worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie.

Met de aanpassing van art. 1.3 van bijlage 1 bij het

repartitiereglement stemt het College in. Overigens had het College

met deze aanpassing reeds ingestemd op 22 junijl.

a

Het College constateert dat bovenstaande aanpassingen in het

repartitiereglement in overeenstemming zijn met de eisen uit de Wet

toezicht en stemt in met het op 30 oktober jl. ter goedkeuring voorgelegde

repart¡t¡ereglement van SCGO.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bemvøor

Tegen dit bestuit kan binnen 6 weken no bekendmaking schrifteliik bezwaor

worden gemookt door indiening von een bezwoorschrilt bii het college von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

o) de naam en het odres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschriiving van het besluit woortegen het bezwaar of beroep

is gericht;

d) de gronden von het bezwaar of beroep.
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