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Instemming van rechtswege met wijzigingen Repartitiereglement
en Geschillenreglement inzake dubbelclaims

Op 2 juni 2021 heeft Sekam Video het College verzocht om instemming met
een aangepast voorstel van wijzigingen in het Geschillenreglement en
Repartitiereglement.
Met de voorgestelde aanpassingen in het Geschillenreglement en het
Repartitiereglement beoogt Sekam Video partijen te bewegen tot het nemen
van actie bij dubbelclaims binnen de in het repartitiereglement opgenomen
termijnen. Indien een partij bij de conflicterende aanspraak de termijn van 60
dagen ongebruikt laat verstrijken, wordt die partij geacht zijn aanspraak te
hebben ingetrokken en kan Sekam Video de claim afhandelen.
Indien een keuze is gemaakt dienen partijen Sekam Video binnen een termijn
van 60 dagen nadere informatie te verstrekken over de voortgang met
betrekking tot de afwikkeling van de dubbelclaim; een afschrift van de
inleidende dagvaarding, een vaststellingsovereenkomst of een verzoek aan
Sekam Video om een bindend adviseur aan te stellen. Met het stellen van
concrete termijnen beoogt Sekam Video dat de afwikkeling van de
dubbelclaims niet stil komt te liggen, maar dat er door partijen gewerkt
wordt aan een oplossing.
Met deze brief bevestig ik aan u (zoals eerder telefonisch meegedeeld) dat de
aanpassingen in het door Sekam Video voorgelegde en aangepaste
Repartitiereglement en Geschillenreglement met betrekking tot het
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beslechten van geschillen inzake dubbelclaims ingediend bij Sekam Video
door rechthebbenden, van rechtswege zijn goedgekeurd (op grond van
artikel 3, tweede lid, van de Wet toezicht cbo’s).
Het College verneemt graag op termijn van u of de voorgestelde
aanpassingen in de reglementen tot het gewenste resultaat hebben geleid, te
weten; het tijdiger en efficiënter afhandelen van ingediende dubbelclaims.

Met vriendelijke groet,

Drs. A.J. Koppejan
Voorzitter CvTA
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