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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
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Geachte , 

1.Inleiding

1.1 Op 27 maart 2020 heeft u, namens Sekam Video, conform artikel 3, eerste 

lid, sub b van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (verder: Wet toezicht cbo’s) 

een gewijzigd repartitiereglement van Sekam Video ter goedkeuring  

voorgelegd aan het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten (verder: het College of CvTA).  

1.2 De betreffende wijzigingen in het repartitiereglement zijn buiten 

vergadering door het bestuur van Sekam Video geaccordeerd en ter 

goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van Stichting de Thuiskopie. 

1.3 Op 25 maart 2020 heeft de directeur van Stichting de Thuiskopie namens 

het bestuur van Stichting de Thuiskopie laten weten dat het bestuur met de 

voorgestelde wijziging instemt.  

1.4 Op verzoek  van het CvTA is op 20 april 2020 aanvullende informatie 

verstrekt door Sekam Video met betrekking tot het voorgelegde verzoek om 

instemming met een gewijzigd repartitiereglement. 

Besluit 

Postadres: 

Postbus 15072 

1001 MB Amsterdam 

Contactpersoon Mr. A. Smit 

E-mail info@cvta.nl 

Datum advies 29 mei 2020 

Ons kenmerk 2020116 

Bijlage(n) - 

Betreft  Besluit op verzoek om instemming met wijziging 

repartitiereglement Sekam Video 
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2. Verzoek  

 

2.1 De voorgelegde wijziging in het repartitiereglement betreft het laten 

vervallen van artikel 5, vijfde lid van Bijlage 1 van het repartitiereglement. In 

artikel 5, vijfde lid, van Bijlage 1 van het repartitiereglement van Sekam Video 

is opgenomen: 

“5.5. Er wordt in een jaar niet dubbel uitgekeerd aan rechthebbenden indien 

sprake is van overlap tussen de UGK lijst en de DVD verkooplijst; een Filmwerk 

dat in een bepaald jaar voorkomt op de DVD verkooplijst én in de UGK lijst, 

ontvangt dus slechts éénmaal binnen dat jaar een vergoeding. In dit geval 

wordt uitgekeerd op basis van UGK.” 

 

2.2 Het bestuur van Sekam Video heeft besloten tot het laten vervallen van 

artikel 5, vijfde lid, van Bijlage 1 bij het repartitiereglement naar aanleiding van 

opmerkingen over deze bepaling in het huidige repartitiereglement van 

Stichting de Thuiskopie en van de directie van uitvoeringsorganisatie Service 

Bureau Filmrechten met betrekking tot de uitvoering van de repartitie. 

 

2.3 Voortschrijdend inzicht bij het bestuur van Sekam Video heeft er 

vervolgens toe geleid dat met het laten vervallen van het betreffende artikel 5, 

vijfde lid, van Bijlage 1 van het repartitiereglement er voor zowel UGK als voor 

DVD uitgekeerd zal worden als de situatie zich voordoet. Hiermee wordt 

volgens Sekam Video meer recht gedaan aan de praktijk waarin titels 

meermalen gekopieerd kunnen worden uit verschillende bronnen.  

 

 

3. Besluitvorming 

 

3.1 Het bestuur van Sekam Video is conform artikel 6, negende lid, van de 

statuten bevoegd besluiten te nemen buiten vergadering, mits alle 

bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend 

telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard. Van een aldus 

genomen besluit kan onder bijvoeging van voormelde ingekomen schriftelijke 

verklaringen door de secretaris van het bestuur een relaas worden opgemaakt, 

dat na medeondertekening door de voorzitter van het bestuur bij de notulen 

van de eerstvolgende vergadering wordt gevoegd.  

Het ter goedkeuring voorgelegde besluit is daarmee conform de statutaire 

besluitvormingsprocedure tot stand gekomen.  
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4. Beoordeling verzoek

4.1 Het College constateert dat naar aanleiding van opmerkingen van zowel 

Thuiskopie als van de directie van uitvoeringsorganisatie Service Bureau 

Filmrechten het bestuur van Sekam Video tot het inzicht is gekomen dat het 

laten vervallen van het huidige artikel 5, vijfde lid, van bijlage 1 bij het 

repartitiereglement meer recht doet aan het uitgangspunt dat bij de verdeling 

van de Thuiskopievergoeding het streven is om te komen tot een verdeling die 

het daadwerkelijke kopieergedrag zo dicht mogelijk benadert. 

4.2 Stichting de Thuiskopie heeft op 25 maart 2020 ingestemd met de 

voorgelegde wijziging in het repartitiereglement van Sekam Video. 

4.3 Het bovenstaande in overweging genomen stemt het College in met de ter 

goedkeuring voorgelegde wijziging in het repartiereglement van Sekam Video. 

Besluit 

Het College stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde wijziging in het 

repartitiereglement van Sekam Video.  

Hoogachtend, 

drs. A.J. Koppejan 

Voorzitter CvTA  
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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, Postbus 15072, 1001 MB Amsterdam. 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 is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.




