
Verslag van de Onderzoekscommissie van de LVvP

1. Aanleiding
Naar aanleiding van de mededel ing van de heer Hemelop in het jubi leumnummer van de Sleutelpost,
dat hij stopte met alle activiteiten voor de vereniging wegens een voor hem onoverbrugbaar
meningsverschil met het bestuur over de voorraad persoonlijke postzegels, verschafte de voorzitter
opening van zaken, tijdens de ledenbijeenkomst van de LVvP van l-5 december 2O'J,4.
Hij deelde mede dat de liquiditeit van de vereniging zorgelijk was. Er was volgens het zittende
bestuur onvoldoende geld in kas om voor het jubi leum leuke dingen te organiseren. Oorzaak hiervan

.. ,. '". 
i l!"o.uwas met name de grote hoeveelheid speldjes en de hoeveelheid persoonlijke postzegels die door de
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t"'* vereniging waren aangeschaft. Om toch cash geld te creëren had het bestuur de mogelijkheden

' hiervoor onderzocht, en uiteindelijk besloten om een aantal postzegelvelletjes te verkopen. Deze
postzegelvelletjes waren onder beheer van de heer Hemelop, en deze weigerde i*ee.rste-instal+tie
gevolg te geven aan deze bestuursbeslissing.
Uiteindelijk heeft het bestuur na moeizaam overleg de heer Hemelop op zijn verzoek in de
gelegenheid gesteld om (een deel) van de voorraad postzegelvelletjes tegen de kostprijs over te
nemen om de exploi tat ie en het beheervan deze postzegelvel let jes op persoonl i jke t i te l te kunnen
voeren. Het resterende deel van de postzegelvelletjes is overhandigd aan het bestuur.
Bij de afrekening van de overgenomen postzegelvelletjes heeft de heer Hemelop 450 euro aan
ontwerpkosten en auteursrecht voor de nog in voorraad zijnde póstzegelvelletjes van 2009 t/m 201,4
in rekening gebracht. De voorzitter gaf aan dat het bestuur dit bedrag aan ontwerpkosten en
auteursrecht niet verschuldigd acht, omdat deze kosten in voorgaande jaren niet ter sprake zijn
gebracht en geen toezeggingen daartoe zijn gedaan. zoalsaangMigd-indgslg!$Êlpost-heeft-de-
h eer-H€melop het-bes'tU uTïïeegedeeldattr+aetivlteiterr

De heer Hemelop gaf staande de vergadering aan dat het een welles-nietes spelletje aan het worden
was, en dat het goed was als iemand anders daar eens naar keek.

De ledenvergadering stelde daarop een onderzoekscommissie in, bestaande uit de heren Van der
Steen, de Poorter en Hogendoorn. Deze kregen de opdracht om te onderzoeken hoe het hele proces
tijdens het geschil gelopen was en te beoordelen of er ontwerpkosten en auteursrechten
verschuldigd waren aan de heer Hemelop.

2. Werkwijze
De onderzoekscommissie heeft beide partíjen gevraagd om relevante schriftelijke stukken aan te
leveren. Beide part i jen voldeden hieraan. Nadat de commissieleden de stukken hadden gelezen, zi jn
zij bij elkaar gekomen en bleken er nog een aantal vragen te zijn voor beide partijen. Met beide
partijen is vervolgens apart een afspraak gemaakt voor een gesprek, waarin de bij de commissie
gerezen vragen zijn gesteld en door de betreffende partij zijn beantwoord.

3. Het proces

De commissie concludeert het volgende.
Het bestuur r ichtte zich met name op het oplossen van het l iquidi tei tsprobleem. De heer Hemelop
richtte zich met name op het in stand houden van het Kleurenfonds. Hierdoor waren er verschi l lende
doelstel l ingen en verschi l lende verwacht ingen naar elkaar.  Het bestuur heeft  naar het oordeel van
de commissie terecht het liquiditeitsprobleem opgepakt en besloten om hiervoor een deel van de .4
voor raadpostzege|ve l |e t jes teverkopen.Hetbes tuur isdeheerHeme|optegemoetgekomendoor< ,
met een herzien beslui t  een kleiner aantal  vel let jes te verkopen dan zi j  in een eerder stadium
besloten hadden. Toen het bestuur di t  beslui t  aan de heer Hemelop mededeelde, en hem verzocht
de postzegelvelletjes over te dragen aan het bestuur, heeft de heer Hemelop ifre.ersle-insfantj,sdit
tot tweemaal toe geweigerd.



De commissie is van oordeel dat deze opstel l ing door een l id van de vereniging absoluut niet  kan.
Hoewel de heer Hemelop grote verdienste heeft gehad voor de vereniging en benoemd is tot erelid,
moet ook hij zich schikken in de beslissingen van het bestuur. Het bestuur is democratisch gekozen,
en als iemand het niet eens is met een bestuursbeslissing dan moet dat tijdens de ledenbijeenkomst
aangekaart worden. Als iedereen bestuursbesluiten naast zich neer gaat leggen, dan wordt het een
chaos in de vereniging.
Uiteindelijk zijn partijen hierover tot een oplossing gekomen, waarbij de heer Hemelop een aantal
velletjes tegen kostprijs heeft overgenomen en de restant voorraad heeft ingeleverd bij het bestuur.

4. Ontwerpkosten en auteursrechten
De heer Hemelop had bij zijn afrekeníng 450 euro aan ontwerpkosten en auteursrecht in rekening
gebracht. Het bestuur vindt dit niet terecht, omdat de zegels eigendom zijn van de vereniging en de
heer Hemelop deze ontworpen heeft in de tijd dat hij bestuurslid was van de vereniging. Vanaf 2009
tot september 2O1.4 heeft de heer Hemelop deze kosten binnen het bestuur nimmer ter sprake
gebracht.

In de brief van L8 september heeft de heer Hemelop aangegeven, dat hij bij het overnemen van een
deel van de voorraad postzegelvelletjes, onder verwijzing naar auteursrecht en intellectuele
eigendom, alsnog een rekening zal  indienen voor het ontwerpen van de nog in voorraad zi jnde
postzegelvel letjes vanaf 2009.
In zijn brief van 20 november geeft hij een overzicht ten behoeve van de financiéle afwikkeling van
de overname van het door hem overgenomen deel van de voorraad postzegelvelletjes. In de door
hem opgemaakte rekening voor het door hem te betalen bedrag voor de kosten van de
overgenomen postzegelvelletjes brengt hij een bedrag van 450 euro in mindering voor het ontwerp
en auteursrecht van de zegels van de jaren 2009 t/m 2Ot4.
Het bestuur laat in haar brief van 1.0 december weten, dat zij geen besluitvorming heeft kunnen
vinden, waaruit kan blijken dat de heer Hemelop is toegezegd, dat hij voor het ontwerpen van de
persoonlijke zegels een vergoeding zou ontvangen. Verder meent het bestuur, dat het ontwerpen
van de persoonlijke postzegels vrijwill ig is aangeboden en als Lidgan het bestuur is verricht ten
behoeve van de vereniging. Het bestuur is daarom van mening dat het bedrag van 450 euro voor het
ontwerpen van de postzegelvelletjes niet verschuldigd is en heeft de heer Hemelop verzocht het nog
openstaande bedrag vol ledig te voldoen.
In dit verband heeft het bestuur opgemerkt dat het achteraftoekennen van een vergoeding voor
werkzaamheden in verstreken boekjaren een beslissing van de ledenvergadering vergen voor het
wijzigen van de begroting van het lopende boekjaar.
De commissie deelt de zienswijze van het bestuur. De commissie merkt op, dat de heer Hemelop als
de ontwerper van de persoonlijke zegels voor de jaren 2009 t/m2O74 zich vrijwill ig in het belang van
de vereniging heeft ingezet voor de realisatie, de aanschaf en de verkoop van deze zegels. Onder
deze omstandigheden is er geen sprake van ongeoorloofd gebruik van het op basis van de
Auteurswet aan de heer Hemelop behorende auteursrecht op door hem ontworpen persoonl i jke
postzegels.
Vol ledigheidshalve merkt de commissie op dat de vereniging thans al leen over het deel van de
voorraad postzegelvelletjes van de jaren 2013 (Dou) en 2014 (Pauw) beschikt, dat door de heer
Hemelop voor overname is afgewezen en tegen een ontvangstbewijs is overhandigd aan het
bestuur; de voorraad postzegelvelletjes van de jaren 2009-2OL2 is volledig overgenomen door de
heer Hemelop. Bovendien berusten de ontwerpgegevens voor eventuele nabestellingen bíj de heer
Hemelop.
Onder deze omstandigheden is de commissie van mening dat er geen grondslag is voor het indienen
van een claim voor een vergoeding voor de ontwerpkosten en/of het auteursrecht van de
persoonlijke postzegels, noch voor de postzegels van de jaren 2009-2012, noch voor die van de jaren
2013 en 2014. Dit resulteert naar de mening van de commissie in een volledige afwijzing van een
vergoeding van kosten voor auteursrecht aan de heer Hemelop.
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5. Communicatieoroces
Tijdens het hele geschil is er tussen partijen gecommuniceerd, waarbij veel per email. De commissie

vindt dat ook bij een geschil de communicatie aan de burgerlijke fatsoensnormen moet blijven

voldoen. Het bestuur heeft in alle correspondentie met de heer Hemelop zich conform deze

burgerlijke fatsoensnormen gedragen. Door de heer Hemelop werden af en toe "grote woorden"

gebruikt in zijn schriftelijke communicatie naar het bestuur, wellicht ten gevolge van emotionele

stemmingen í

/
De heer Hemelop voelde zich vanaf mei 2014 niet serieus genomen door het bestuur . Wat hij het

bestuur kwalijk neemt is de manier waarop de hele zaak is medegedeeld in de vergadering van 15

december. Voor de velletjes was er inmiddels overeenstemming; wat dus eigenlijk alleen nog als

geschilpunt overbleef waren de gedeclareerde auteursrechten.

Hij had deze post gedeclareerd in zijn brief van 20 novembe r 2OL4. Op 10 december 2014

beantwoordde het bestuur deze brief, die de heer Hemelop op 13 december ontving. Voor de heer

Hemelop was er dus weinig tijd om voor de ledenvergadering van dd. L5 december hierop al te

reageren. Hij had niet verwacht dat hierover op 1-5 december "al zoveel stennis" werd gemaakt door

het bestuur tijdens de ledenbijeenkomst.

De commissie kan zich het gevoel van de heer Hemelop voorstellen. De commissie realiseert zich ook

dat het communiceren voor een bestuur lastiger is dan voor een lid. Een bestuur moet zaken altijd

eerst in de bestuursvergadering bespreken, en daarna kan er pas naar buiten getreden worden.

In deze casus moest het bestuur echter tijdens de bijeenkomst van 15 december wel richting de

leden communiceren. Er was "geroezemoes" ontstaan binnen de vereniging, onder andere

veroorzaakt door wat de heer Hemelop zelf in de Sleutelpost had gezet. Niets zeggen was dus voor

het bestuur geen optie. Wellicht had het bericht aan de leden in deze wat korter en zakelijker

gekund. 
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6. Aanbevelineen
- Het bestuur en de heer Hemelop worden geadviseerd het geschil met betrekking tot het

gedeclareerde auteursrecht conform de conclusies van de commissie af te wikkelen.
- Regel als bestuur bij vertrekkende bestuursleden goed de overdracht van de werkzaamheden

en van de goederen van de vereniging, die een vertrekkend bestuurslid nog in zijn bezit

heeft.
- Om in de toekomst eventuele problemen te voorkomen, adviseert de commissie om goede

afspraken te maken over (eventuele) toekomstige zegels van de heer Hemelop, die over de

LVvP gaan en het aanvragen van gelegenheidsstempels. Het moet dan voor een ieder

duidel i jk z i jn dat de heer Hemelop handelt  als pr ivé persoon.
- In het verleden kwam '\e winst\ie gemaakt werd op de persoonlijke postzegels ten goede

aan het kleurfonds van de vereniging. Dit komt nu te vervallen. Het bestuur wordt

geadviseerd om te kijken naar alternatieve inkomsten voor het kleurfonds.

Leiden, 29 maart 201-5
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L. M. v.d. Steen, P.J.J.  de Poorter, W. Hogendoorn.


