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Inleiding 

Op 17 december 2019 heeft Stichting Videma (verder: Videma) het College 

van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 

(verder: het College of het CvTA) verzocht in te stemmen met gewijzigde 

repartitiereglementen Doorgifte en Groepsvertoning. Op dit verzoek heeft 

het CvTA Videma op 10 februari 2020 geadviseerd een toelichting te 

verstrekken op de besluitvorming omtrent de wijziging van de op 17 

december 2019 aan het College ter goedkeuring voorgelegde 

repartitiereglementen Doorgifte en Groepsvertoning. Videma heeft op 10 

februari 2020 een nadere toelichting gestuurd naar aanleiding van het advies 

van het College. 

Toelichting Videma  naar aanleiding van advies 

In reactie op het advies van het College heeft Videma de volgende  

toelichting gegeven: “Tijdens de vergadering van de Commissie van  

Rechthebbenden van Videma op 6 november 2019 werd het bestuur 

geconfronteerd met een aantal last-minute afmeldingen. Als gevolg hiervan 

waren ter vergadering onvoldoende leden van de CvR aanwezig om  

rechtsgeldige besluiten te nemen. Om die reden is de ontbrekende leden van 

de CvR – zoals ook is genotuleerd – verzocht om schriftelijk in te stemmen  
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met de voorgestelde wijzigingen van de repartitiereglementen. 

De vertegenwoordiger van Sekam heeft op 12 november 2019 schriftelijk 

ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Met deze instemming hebben 8 

van de 8 thans uitgegeven stemmen in de CvR Doorgifte ingestemd met de 

voorgestelde wijziging van het repartitiereglement Doorgifte. 

De vertegenwoordiger van NCP (voorheen OTP) is dezelfde persoon als de 

vertegenwoordiger van Sekam. Zijn instemming uit de vorige paragraaf geldt 

eveneens (namens Sekam en NCP) voor de voorgestelde wijziging van het 

repartitiereglement Groepsvertoning. 

De vertegenwoordiger van RTL Nederland heeft op 12 december 2019 

schriftelijk ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Aangevuld met de 

schriftelijke instemmingen hebben 85 van de 100 stemmen ingestemd met 

de voorgestelde wijziging van het repartitiereglement Groepsvertoning.(…)”  

Beoordeling van het verzoek 

De inhoudelijke wijzigingen in de repartitiereglementen  

De aangebrachte wijzigingen in de ter goedkeuring voorgelegde 

repartitiereglementen van Videma hebben betrekking op de bevoegdheid 

van Videma om, ter beoordeling van ingediende claims, bewijsstukken op te 

vragen bij contractanten (rechthebbenden die een aansluitovereenkomst 

Doorgifte of Groepsvertoning met Videma hebben gesloten) en uitbetalingen 

van uitkeringen op te schorten totdat vastgesteld is dat de ingediende claims 

juist zijn. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen 8, zesde lid, en 12, 

eerste en derde lid, van het ter goedkeuring voorgelegde repartitiereglement 

Doorgifte. In het repartitiereglement Groepsvertoningen zijn de 

bovengenoemde wijzigingen aangebracht in artikel 6, zesde lid, en 10, eerste 

en derde lid. In artikel 18, derde lid, van het repartitiereglement Doorgifte en 

artikel 16, derde lid, van het repartitiereglement Groepsvertoning wordt 

bepaald dat de voorgelegde wijzigingen met terugwerkende kracht in 

werking treden per 1 januari 2017.  

In de repartitiereglementen Groepsvertoning en Doorgifte is in 

respectievelijk artikel 9 en artikel 11 al voorzien in een procedure met 

betrekking tot conflicterende claims. De ter goedkeuring voorgelegde 

wijzigingen maken het voor Videma administratief eenvoudiger om bij 

rechthebbenden bewijsstukken op te vragen waaruit zijn/haar hoedanigheid 

als rechthebbende blijkt. Met het toevoegen van de bovengenoemde 

bepalingen krijgt Videma de bevoegdheid om informatie op te vragen bij 

rechthebbenden die een ingediende claim op een filmwerk onderbouwen. 

Ook kan Videma uitbetalingen van uitkeringen opschorten totdat is  
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vastgesteld dat de ingediende claims juist zijn.  

Het College begrijpt dat deze aanvullingen op de repartitiereglementen 

Videma mogelijkheden geeft om claims efficiënter af te handelen mede in 

het belang van andere rechthebbenden. Indien uit de opgevraagde 

informatie blijkt dat een ingediende claim onjuist is, kan Videma de claim 

verwijderen uit het systeem. Het College heeft geen inhoudelijk bezwaar 

tegen deze aanvullingen op de repartitiereglementen. 

Besluitvorming CvR 

Het verzoek tot instemming met de Videma repartitiereglementen stelt dat 

de wijzigingen van de repartitiereglementen zijn vastgesteld in de 

vergadering van de CvR van 6 november 2019.  

Uit de op verzoek van het College verstrekte conceptnotulen blijkt dat in de 

CvR vergadering van 6 november 2019 onvoldoende leden Groepsvertoning 

en Doorgifte aanwezig dan wel vertegenwoordigd waren om rechtsgeldig te 

besluiten over wijziging van de ter goedkeuring voorliggende 

repartitiereglementen. Er blijkt tevens uit dat de voorzitter van Videma ter 

vergadering constateert dat het vereiste quorum voor het nemen van 

besluiten ontbreekt.  

Toepassing van de statutaire regeling voor besluitvorming door de CvR van 

Videma heeft tot gevolg dat wanneer er een niet voldoende aantal leden van 

de CvR aanwezig of vertegenwoordigd is ter vergadering, er geen 

rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen inzake de wijziging of 

vaststelling van de repartitiereglementen. De oplossing  die in de notulen van 

6 november 2019 is voorgesteld en uitgevoerd om, achteraf alsnog en buiten 

vergadering, instemming van de afwezige CvR leden te verkrijgen is niet een 

oplossing die volgens de statuten van Videma tot een rechtsgeldig besluit kan 

leiden, aangezien de statuten van Videma  geen mogelijkheid bieden aan de 

CvR om buiten vergadering te besluiten.  

Uit de toelichting van Videma blijkt dat met de inhoudelijke wijzigingen in de 

repartitiereglementen door de ter vergadering aanwezige en/of 

vertegenwoordigde leden Groepsvertoning en Doorgifte unaniem is 

ingestemd en dat buiten vergadering de overige benodigde instemming is 

verleend door niet ter vergadering aanwezige en/of vertegenwoordigde 

leden Groepsvertoning en Doorgifte. Daarmee is, achteraf, alsnog 

instemming verkregen van een statutair vereiste meerderheid voor de 

wijzigingen in de repartitiereglementen. 

Met de achteraf verkregen instemming van op 6 november 2019 niet 

aanwezige en/of vertegenwoordigde leden Doorgifte en Groepsvertoning is 

het besluit echter niet achteraf wel geldig tot stand gekomen. 



4 

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten 

Met betrekking tot de totstandkoming van de ter goedkeuring voorgelegde 

besluiten verwijst het College naar de opmerkingen die hierover zijn gemaakt 

in het telefoongesprek d.d. 9 juni 2020 met de directeur van Videma. Op dit 

punt geeft het College Videma in overweging de statutaire besluitvormings-

procedure(s) van de CvR naar de letter van de statuten te volgen, danwel de 

besluitvormingsprocedure(s) te herzien.  

Conclusie 

Het College constateert dat met de inhoudelijke wijzigingen in de repartitie-

reglementen door de ter vergadering aanwezige en/of vertegenwoordigde 

leden Groepsvertoning en Doorgifte is ingestemd en dat buiten vergadering 

de overige benodigde instemming is verleend door niet ter vergadering 

aanwezige en/of vertegenwoordigde leden Groepsvertoning en Doorgifte. 

Het College heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen de ter goedkeuring 

voorgelegde wijzigingen in de repartitiereglementen Doorgifte en 

Groepsvertoning  

Het College constateert ook dat de aan het College ter goedkeuring 

voorgelegde besluiten niet voldoen aan de formele besluitvormingsvereisten 

die in de statuten van Videma zijn gesteld aan besluiten inzake de vaststelling 

en/of wijziging van repartitiereglementen door de CvR. 

Wanneer besluiten door organen van rechtspersonen zijn genomen in strijd 

met statutaire bepalingen die de totstandkoming van besluiten regelen zijn 

ze vernietigbaar (art. 2:15 lid 1 onder a BW). Een besluit dat vernietigbaar is 

op grond van art. 2:15 lid 1 onder a BW kan door een daartoe strekkend 

besluit worden bevestigd; voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor 

het te bevestigen besluit (art. 2:15 lid 6 BW). Videma kan de besluiten inzake 

de repartitiereglementen alsnog – in vergadering - laten bevestigen door de 

CvR door een besluit daartoe te laten nemen door de CvR met de vereiste 

aanwezigheid en/of vertegenwoordiging die ook is vereist voor het nemen 

van een geldig besluit op de vaststelling en/of wijziging van de 

repartitiereglementen.  

Besluit 

Het College stemt in met de inhoudelijke wijzigingen in de ter goedkeuring 

voorgelegde repartitiereglementen Groepsvertoning en Doorgifte 

onder de voorwaarde dat Videma, gelet op het hiervoor genoemde 

geconstateerde gebrek in de besluitvormingsprocedure, de gewenste       
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besluiten inzake de repartitiereglementen Groepsvertoning en Doorgifte 

alsnog door de CvR laat bevestigen in een vergadering van de CvR waarin een 

voldoende quorum aanwezig is om rechtsgeldige besluiten te nemen.  

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 

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.


