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Inleiding 

Op 27 mei 2021 heeft Stichting Videma (verder: Videma) aan het College 

verzocht instemming te verlenen aan een wijziging van de statuten van 

Videma (wijziging 2021, nr. 2.) Op grond van artikel 3, eerste lid, sub a, van 

de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 

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

wijziging van de statuten van een cbo de voorafgaande instemming van het 

College.  

Wijziging 

De voorgestelde wijziging in de statuten van Videma betreft het totaal aantal 

stemmen dat verdeeld kan worden onder de Leden Groepsvertoning. Onder 

de huidige statuten bedraagt het totaal aantal stemmen eenhonderd (100). 

Videma stelt voor het totaal aantal stemmen vast te stellen op eenduizend 

(1000). Videma licht deze wijziging als volgt toe: 

“ 1.Achtergrond 

 In artikel 16.14 van de statuten van Videma is vastgelegd op welke wijze het 

aantal stemmen dat ieder van de Leden Groepsvertoning heeft wordt 

vastgesteld. De huidige tekst van artikel 16.14 luidt:  
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“

Ten aanzien van aangelegenheden die betrekking hebben op groepsvertoning 

is het aantal stemmen dat ieder van de Leden Groeps-vertoning heeft 

afhankelijk van het bruto aandeel dat de organisatie van het  

betreffende Lid Groepsvertoning vertegenwoordigt in de uitkeringen van het 

Repartitiesaldo conform het Repartitiereglement Groepsvertoning.  

Het aantal stemmen wordt jaarlijks in de maand januari voor een 

kalenderjaar vastgesteld en wordt berekend over het gemiddelde bruto 

aandeel over de drie meest recent afgewikkelde kalenderjaren. Een 

kalenderjaar geldt als afgewikkeld indien op grond van het 

Repartitiereglement Groepsvertoning er geen claims meer kunnen worden 

ingediend. Voornoemd percentage wordt naar boven afgerond bij een 

vijf/tiende procent (0,5 %) en hoger, en naar beneden afgerond bij vier/tiende 

procent (0,4 %) en lager. Het totaal aantal stemmen dat door Leden 

Groepsvertoning kan worden uitgebracht bedraagt eenhonderd (100). 

Voornoemd percentage wordt naar boven afgerond bij een vijf/tiende procent 

(0,5 %) en hoger, en naar beneden afgerond bij vier/tiende procent (0,4 %) en 

lager. Het totaal aantal stemmen dat door Leden Groepsvertoning kan 

worden uitgebracht bedraagt eenhonderd (100).”  

Als gevolg van afrondingsverschillen is het mogelijk dat optelsom van het 

volgens de huidige bepalingen afgeronde aantal stemmen niet op honderd 

uitkomt. De huidige statuten bevatten geen bepalingen hoe in een dergelijke 

situatie moet worden gehandeld en om die reden stelt het bestuur voor de 

statuten te wijzigen.  

2.Wijziging statuten

In de te wijzigen statuten wordt het totaal aantal stemmen van de CvR

Groepsvertoning vastgesteld op 1.000. Tevens wordt bepaald dat een

eventueel verschil in de optelsom van het volgens de statutaire bepalingen

afgeronde aantal stemmen ten opzichte van 1.000, wordt bijgeteld of

afgetrokken van het aantal berekende stemmen van het lid dat het hoogste

marktaandeel heeft.

De gewijzigde tekst van artikel 16.14 luidt (wijzigingen gemarkeerd):  

Ten aanzien van aangelegenheden die betrekking hebben op groepsvertoning 

is het aantal stemmen dat ieder van de Leden Groepsvertoning heeft 

afhankelijk van het bruto aandeel dat de organisatie van het betreffende Lid 

Groepsvertoning vertegenwoordigt in de uitkeringen van het Repartitiesaldo 

conform het Repartitiereglement Groepsvertoning. Het aantal stemmen 

wordt jaarlijks in de maand januari voor een kalenderjaar vastgesteld en 

wordt berekend over het gemiddelde bruto aandeel over de drie meest recent 

afgewikkelde kalenderjaren. Een kalenderjaar geldt als afgewikkeld indien op 
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rond van het Repartitiereglement Groepsvertoning er geen claims meer 

kunnen worden ingediend. Voornoemd percentage wordt naar boven 

afgerond bij een vijf/tiende procent (0,5 %) en hoger, en naar beneden 

 afgerond bij vier/tiende procent (0,4 %) en lager. Het totaal aantal stemmen 

dat door Leden Groepsvertoning kan worden uitgebracht bedraagt  

eenhonderd (100). Voornoemd percentage wordt naar boven afgerond bij een 

vijf/tiende procent (0,5 %) en hoger, en naar beneden afgerond bij vier/tiende 

procent (0,4 %) en lager. Het totaal aantal stemmen dat door Leden 

Groepsvertoning kan worden uitgebracht bedraagt eenduizendhonderd 

(1.000). Indien de optelsom van het aldus berekende aantal stemmen niet 

gelijk is aan 1.000, wordt het verschil bijgeteld of afgetrokken van het 

aantal berekende stemmen van het Lid Groepsvertoning met het grootste 

bruto aandeel in de repartitie. “ 

 

Beoordeling van het verzoek 

 

Het op 27 mei 2021 ingediende voorstel tot wijziging van de statuten 2021, 

nr. 2. is  in de vergadering van de Commissie van Rechthebbenden (verder: 

CvR) ter besluitvorming voorgelegd. De CvR is op grond van artikel 16, zesde 

lid, onder u., jo. artikel 19, eerste lid, van de statuten van Videma het 

bevoegde orgaan om voorafgaande goedkeuring te verlenen aan een besluit 

van het bestuur van Videma over een wijziging van de statuten. 

Het College constateert dat de wijziging die door Videma is voorgesteld niet 

in strijd is met bepalingen uit de Wet toezicht cbo’s en tot doel heeft een 

oplossing te bieden voor afrondingsverschillen die zich voor kunnen doen bij 

berekening van het aantal stemmen van de leden Groepsvertoning. In de  

huidige situatie is hier geen regeling voor getroffen. 

Het College meent dat met het voorstel geen wijziging in de berekening van 

het aandeel stemmen wordt aangebracht, alleen het totaal aantal uit te 

brengen stemmen wijzigt. 

Het College constateert dat geen unanieme overeenstemming is bereikt over 

dit voorstel binnen de CvR Groepsvertoning. Wel is de vereiste gewone 

meerderheid van stemmen behaald binnen de CvR Groepsvertoning. 

Gezien de aard van de voorgestelde wijziging, welke geen wijziging aanbrengt 

in het aandeel zeggenschapsrechten of bevoegdheden van 

(vertegenwoordigers van) rechthebbenden van Videma onder de huidige 

statuten, ziet het College geen bezwaar tegen de voorgestelde wijziging van 

de statuten van Videma. 
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Besluit 

Het College stemt in met de op 27 mei 2021 ter goedkeuring voorgelegde 

wijziging van artikel 16.14 van de statuten beschreven als ‘Wijziging statuten 

Videma (2021, nr.2)’. 

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, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW 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.


