REPARTITIEREGLEMENT LEENRECHT
Stichting Leenrecht incasseert ten behoeve van auteursrechthebbenden vergoedingen voor het uitlenen van op
beelddragers, inclusief multimedia producten, vastgelegde filmwerken (de zgn. leenrechtvergoeding; artikel 15c
Auteurswet). Onder ‘uitlenen’ wordt verstaan het voor beperkte tijd en zonder direct of indirect economisch of
commercieel voordeel voor gebruik ter beschikking stellen door voor het publiek toegankelijke instellingen (artikel
12 lid 3 Auteurswet).
VEVAM is door Stichting Leenrecht aangewezen als verdeelorganisatie voor regisseurs van audiovisuele werken.
Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor verdeling van deze vergoedingen. Dit reglement sluit aan op het
Repartitiereglement van Stichting Leenrecht en is door Stichting Leenrecht goedgekeurd.

Artikel 1 – Definities
In dit Reglement wordt verstaan onder:
VEVAM: de stichting VEVAM.
Bestuur: het bestuur van VEVAM.
Bureau: het bureau van VEVAM.
Reglement: dit repartitiereglement.
Audiovisueel Werk: filmwerk als bedoeld in artikel 45a Auteurswet, of gedeelte daarvan.
Leenrechtvergoeding: de vergoeding als bedoeld bij artikel 15c Auteurswet voor het uitlenen van
Audiovisuele Werken, welke op grond van dit Reglement toekomt aan de Rechthebbende(n) op een
Audiovisueel Werk ter zake van het uitlenen van zijn/hun Audiovisueel Werk in een Verdelingsjaar, voor
zover door VEVAM ontvangen.
Rechthebbende: regisseur van een Audiovisueel Werk die op grond van dit Reglement aanspraak kan
maken op een Leenrechtvergoeding. De hoedanigheid van regisseur is bepalend en dus niet eventuele
contractuele afspraken die iemand in deze hoedanigheid met een derde heeft gemaakt.
Kring: de in de aanwijzingsovereenkomst tussen VEVAM en Stichting Leenrecht, door Stichting
Leenrecht aangewezen groep rechthebbenden, onder wie VEVAM de van Stichting Leenrecht
ontvangen gelden dient te verdelen.
Beheerskosten: bedrag of percentage dat VEVAM krachtens artikel 3 inhoudt op de uitkering van de
Leenrechtvergoeding.
SoCu Bijdrage: bedrag of percentage dat VEVAM krachtens artikel 4 inhoudt op de van Stichting
Leenrecht ontvangen gelden ter besteding aan sociaal-culturele doeleinden.
Verdelingsjaar: het kalenderjaar waarvoor VEVAM Leenrechtvergoedingen van Stichting Leenrecht
heeft ontvangen.
Artikel 2 – Uitgangspunten verdeling
1. VEVAM keert Leenrechtvergoedingen uit volgens de bepalingen in dit Reglement en de aanwijzingen
van Stichting Leenrecht.
2. VEVAM keert de Leenrechtvergoeding uit aan de regisseur of zijn/haar erven, ongeacht eventuele
contractuele afspraken die hij/zij in hoedanigheid als regisseur met een derde heeft gemaakt.
3. Het Reglement is gebaseerd op het streven om Leenrechtvergoedingen uit te keren volgens criteria
waarmee de mate van uitleen van Audiovisueel Werken zo veel mogelijk benaderd wordt, een en ander
met inachtneming van de noodzaak om de Beheerskosten beperkt te houden en het streven om de
gelden effectief en efficiënt te verdelen.
4. VEVAM keert uitsluitend Leenrechtvergoedingen uit aan aangesloten Rechthebbenden, tot de eigen
Kring behorende niet-aangesloten Rechthebbenden, alsmede tot de eigen Kring behorende
Rechthebbenden vertegenwoordigd door buitenlandse organisaties. Niet-aangeslotenen zullen moeten
voldoen aan dezelfde formaliteiten als aangeslotenen om voor uitkering in aanmerking te komen.
5. VEVAM plaatst in daartoe geëigende media (o.a. vakbladen), oproepen die de aandacht vestigen op
de rol van VEVAM als verdeelorganisatie en die Rechthebbenden uitnodigt om hun Audiovisuele
Werken bij VEVAM aan te melden.
6. VEVAM zal ten behoeve van in het buitenland gevestigde Rechthebbenden trachten om voor de
verdeling (reciprociteits-) contracten te sluiten met buitenlandse organisaties met een vergelijkbare
taakomschrijving.

7. VEVAM is niet gehouden tot uitkering van Leenrechtvergoedingen buiten de in dit Reglement
genoemde gevallen of op andere wijze dan in dit Reglement bepaald.
Artikel 3 – Beheerskosten
1. Op de uitkering van Leenrechtvergoedingen aan Rechthebbenden wordt een percentage in mindering
gebracht als vergoeding voor de Beheerskosten van VEVAM.
2. De Beheerskosten worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Bij de bepaling zullen onder meer
de omvang en structuur van VEVAM, het totale uit te keren bedrag en het aantal in het buitenland
gevestigde Rechthebbenden worden betrokken.
3. VEVAM streeft er naar om de Beheerskosten, inclusief de kosteninhouding van Stichting Leenrecht,
niet meer te doen bedragen dan 15% van de Leenrechtvergoeding. Uitsluitend indien de verhouding
tussen het uit te keren bedrag en de inspanning om tot verdeling te komen zodanig is dat een hoger
percentage redelijkerwijs opportuun is, kan het Bestuur na schriftelijke goedkeuring van Stichting
Leenrecht een hoger percentage vaststellen.
Artikel 4 – SoCu Bijdrage
1. VEVAM kan op het totaal der ontvangen Leenrechtvergoedingen een percentage in mindering
brengen ter besteding aan sociaal-culturele doelen door een fonds als bedoeld in artikel 4 lid 1 d van de
statuten van VEVAM.
2. De SoCu Bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur en kan maximaal 15% van de ter zake
een Verdelingsjaar ontvangen Leenrechtvergoedingen bedragen.
Artikel 5 – Verdeling Leenrechtvergoedingen
1. Bij de verdeling van de Leenrechtvergoeding worden door VEVAM zo veel mogelijk de beschikbare
gegevens omtrent het feitelijk en relevant gebruik van Audiovisuele Werken betrokken. Daarbij kan
onder andere gebruik worden gemaakt van resultaten van onderzoek naar uitlening van beelddragers,
van door Stichting Leenrecht ter beschikking gestelde uitleengegevens, alsmede van verdelingswijzen
van andere door VEVAM verdeelde auteursrechtelijke vergoedingen. De nadere voorwaarden en
grondslagen worden door het Bestuur vastgesteld.
2. Het Bestuur zal jaarlijks evalueren in hoeverre de aan de verdeling ten grondslag liggende gegevens
nog steeds voldoende representatief zijn.
3. Er wordt geen Leenrechtvergoeding toegekend aan Audiovisuele Werken waarvan de exploitatie als
zodanig niet het hoofddoel is.
Artikel 6 – Uitkering Leenrechtvergoedingen
1. Zodra VEVAM een Leenrechtvergoeding aan een Audiovisueel Werk heeft toegekend, stelt zij de
vermeende Rechthebbende(n) daarvan in kennis.
2. VEVAM zal zich inspannen, voor zover redelijkerwijs van haar verwacht kan worden in verhouding tot
de daarvoor te maken kosten, om de Rechthebbenden te traceren van de Audiovisuele Werken,
waarvoor een Leenrechtvergoeding beschikbaar is.
3. Alvorens tot uitkering over te kunnen gaan dient de Rechthebbende aan VEVAM te bevestigen de
Rechthebbende te zijn op grond van dit Reglement, inclusief het eventueel gestelde procentuele
aandeel van de Rechthebbende in het geval er meerdere Rechthebbenden zijn, van het Audiovisuele
Werk, waarvoor de Leenrechtvergoeding beschikbaar is. De Rechthebbende vrijwaart VEVAM voor
aanspraken van derden ter zake van het Audiovisuele Werk waarvan hij/zij stelt Rechthebbende te zijn.
4. Indien VEVAM aanleiding heeft om aan te nemen dat twee of meer partijen aanspraak maken op de
hoedanigheid van Rechthebbende ten aanzien van hetzelfde Audiovisuele Werk, is zij gerechtigd de
uitkering op te schorten totdat naar haar oordeel genoegzaam is komen vast te staan wie de
Rechthebbende(n) is/zijn en voor welk aandeel. VEVAM kan partijen verzoeken om de procedure te
volgen als bepaald in artikel 8.
5. VEVAM keert uit zodra aan lid 3 is voldaan en naar haar oordeel genoegzaam is komen vast te staan
wie de Rechthebbende(n) is/zijn en voor welk aandeel. Uitkering laat onverlet het recht van VEVAM op
opschorting, verrekening en terugbetaling als bedoeld in artikel 8 lid 3.
6. VEVAM behoudt zich het recht voor om Leenrechtvergoedingen van 5 Euro of lager niet uit te keren.
Zijn er echter meerdere aan dezelfde Rechthebbende toekomende Leenrechtvergoedingen (voor
verschillende Audiovisuele Werken of verschillende Verdelingsjaren) nog niet uitgekeerd en bedragen
deze gezamenlijk meer dan 5 Euro, dan wordt het totaalbedrag aan de Rechthebbende uitgekeerd. Bij
de berekening van het totaalbedrag worden alleen Leenrechtvergoedingen meegerekend die betrekking
hebben op Verdelingsjaren die minder dan vier jaar terug liggen.

7. Bij de uitkering van een Leenrechtvergoeding stelt VEVAM de Rechthebbende een specificatie ter
beschikking waarop vermeld wordt het Verdelingsjaar, het/de Audiovisuele Werk(en) waarop de
Leenrechtvergoeding betrekking heeft, alsmede het aandeel van de Rechthebbende(n) in de
Leenrechtvergoeding en het percentage van de Beheerskosten. Indien het Bestuur krachtens artikel 4
heeft besloten een SoCu Bijdrage in te houden, vermeldt de specificatie tevens deze inhouding.
Artikel 7 – Verdelingstermijn, verjaring van aanspraken en reservering voor na-claims
1. VEVAM zal de ontvangen vergoedingen uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst verdelen en
uitkeren aan de Rechthebbenden, tenzij objectieve redenen VEVAM hiervan weerhouden.
2. Aanspraken van Rechthebbenden op vergoedingen ter zake een filmwerk komen te vervallen na
verloop van drie jaar na het jaar van inning door Stichting Leenrecht.
3. VEVAM kan jaarlijks een percentage van maximaal 15% van het in dat jaar ontvangen totaal der
Leenrechtvergoedingen reserveren voor (onvoorziene) na-claims van Rechthebbenden gedurende een
periode van vijf jaar volgend op het kalenderjaar van inning door Stichting Leenrecht.
4. Voor zover (een gedeelte van) het percentage dat door VEVAM is gereserveerd voor na-claims na
verloop van vijf kalenderjaren volgende op het jaar van inning door Stichting Leenrecht niet is
uitgekeerd, zal VEVAM het resterende bedrag pro rato uitkeren aan Rechthebbenden met betrekking tot
het betreffende uitzendjaar, niet substantiële bedragen kunnen echter worden toegevoegd aan de uit te
keren vergoedingen van het lopende jaar.
5. Voor zover VEVAM niet binnen drie jaar na het kalenderjaar van inning door Stichting Leenrecht de
vergoedingen onder de Rechthebbenden volledig heeft verdeeld en uitgekeerd, kunnen deze
resterende vergoedingen – minus het reserveringspercentage zoals genoemd in lid 3 van dit artikel –
zowel (deels) pro rato worden uitgekeerd aan Rechthebbenden die met betrekking tot dat betreffende
kalenderjaar een uitkering hebben ontvangen als (deels) worden toegevoegd aan de uit te keren
vergoedingen van het lopende jaar conform besluit van het Bestuur.
Artikel 8 – Conflicterende Aanspraken
1. Onder conflicterende aanspraken wordt verstaan de situatie waarin door meerdere partijen aanspraak
wordt gemaakt op een Leenrechtvergoeding.
2. Indien VEVAM constateert dat er conflicterende aanspraken zijn gedaan, reserveert zij de aan het
Audiovisueel Werk toegekende Leenrechtvergoeding(en) en geeft zij hiervan schriftelijk kennis aan
partijen. VEVAM deelt daarbij mee dat zij de gelden reserveert totdat:
a. partijen een vaststellingsovereenkomst zijn aangegaan waarin wordt vermeld tot welk percentage zij
tot vergoeding met betrekking tot het Audiovisueel Werk gerechtigd zijn en zij VEVAM vrijwaren voor
aanspraken van derden op het Audiovisueel Werk; of
b. een bindend advies is uitgebracht waaruit blijkt tot welk percentage partijen tot de vergoeding met
betrekking tot het Audiovisueel Werk gerechtigd zijn; of
c. een gerechtelijke uitspraak waaruit blijkt tot welk percentage partijen tot vergoeding met betrekking tot
het Audiovisueel Werk gerechtigd zijn, in kracht van gewijsde is gegaan.
3. Indien VEVAM constateert dat er conflicterende aanspraken bestaan, maar de Leenrechtvergoeding
al is uitgekeerd, is zij gerechtigd toekomstige betalingen aan de betaalde partij op te schorten tot het
bedrag waarover een conflicterende aanspraak bestaat en totdat het conflict is opgelost als beschreven
in lid 2. Blijkt de betreffende partij ingevolge een schikking, bindend advies of gerechtelijke uitspraak als
bedoeld in lid 2 geen recht te hebben op het eerder uitgekeerde bedrag, dan kan VEVAM dit bedrag
verrekenen met de opgeschorte betalingen en/of terugbetaling van het bedrag, vermeerderd met
wettelijke rente, vorderen.
4. Het Bureau kan een schriftelijk voorstel doen aan partijen voor een vaststellingsovereenkomst als
bedoeld in lid 2 onder a.
5. Partijen kunnen bindend advies vragen als bedoeld in lid 2 onder b aan de geschillencommissie als
bedoeld in het VEVAM Reglement Geschillencommissie Rechthebbenden.
6. Uitkering vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst door VEVAM van de vaststellingsovereenkomst
respectievelijk het bindend advies respectievelijk de gerechtelijke uitspraak en een schriftelijke
bevestiging van de Rechthebbende dat de gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 9 – Gegevens Rechthebbende
1. VEVAM is gerechtigd om de Rechthebbende te verzoeken om de juistheid van zijn/haar
hoedanigheid van Rechthebbende te ondersteunen met bewijs. VEVAM heeft te allen tijde het recht niet
eerder uit te keren dan nadat de Rechthebbende naar het oordeel van het Bestuur afdoende heeft
bewezen de Rechthebbende op het Audiovisuele Werk te zijn.

2. Indien blijkt dat de Rechthebbende onjuiste gegevens heeft verstrekt over zijn hoedanigheid van
Rechthebbende, waaronder begrepen het percentage van de Leenrechtvergoeding dat hem toekomt, is
VEVAM gerechtigd de op basis van deze gegevens aan de Rechthebbende teveel uitgekeerde gelden
te verrekenen of terug te vorderen. De betreffende Rechthebbende is gehouden deze gelden binnen
veertien dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van VEVAM terug te betalen, een en ander
onverminderd zijn gehoudenheid tot het vergoeden van schade, kosten en rente.
Artikel 10 – Klachten, geschillen
1. Rechthebbenden kunnen schriftelijke klachten indienen bij VEVAM over de uitvoering van dit
Reglement conform de regeling voor klachten en geschillen, zoals op de VEVAM website gepubliceerd.
2. Geschillen tussen een Rechthebbende en VEVAM kunnen worden voorgelegd aan de VEVAM
Geschillencommissie volgens de procedure vermeld in het VEVAM Reglement Geschillencommissie
Rechthebbenden.
Artikel 11 – Slotbepalingen, inwerkingtreding en duur
1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
2. Dit Reglement is vastgesteld door het Bestuur van VEVAM op 11 april 2017 en treedt in werking op 1
januari 2017.
3. Dit Reglement is mede van toepassing op de verdeling van nog niet uitgekeerde gelden die zijn
geïncasseerd in voorgaande verdelingsjaren.

Toelichting bij VEVAM Repartitiereglement Leenrecht

Grondslag vergoeding
Bij de verdeling van de leenrechtvergoeding kan gebruik worden gemaakt van diverse gegevens
omtrent het feitelijk en relevant gebruik van audiovisuele werken. Hierbij kan gedacht worden aan
feitelijke resultaten van onderzoek naar uitlening van beelddragers, maar ook resultaten van andere
door VEVAM uit te voeren repartities, zoals de verdeling van kabel- en/of thuiskopiegelden, voor zover
deze aansluiten bij de uitgangspunten voor verdeling van leenrechtvergoedingen: uitkering aan een zo
groot mogelijke groep van rechthebbenden, zodanig dat de verdeling zoveel mogelijk een afspiegeling
vormt van de mate waarin de betreffende werken feitelijk uitgeleend worden. De gekozen grondslag
wordt jaarlijks door het bestuur getoetst op representativiteit en kostenbeheersing.
Inhoudingen en reserveringen
Het VEVAM bestuur heeft ervoor gekozen om de norm voor ‘ketenkosten’ op te nemen, zoals
voorgestaan door het College van Toezicht. Met ketenkosten worden bedoeld de kosten die door
meerdere partijen in de keten worden gemaakt (incassostichting – verdeelorganisatie). Derhalve streeft
VEVAM naar een maximaal inhoudingspercentage voor de kosten van 15%, inclusief de
kosteninhouding van Stichting Leenrecht.
Voorts kan het VEVAM bestuur vaststellen dat een percentage van maximaal 15% op de ontvangen
gelden wordt ingehouden ter besteding aan sociaal-culturele doeleinden, de SoCu-inhouding. Het
percentage wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de VEVAM portal.
De maximale reservering van de ontvangen gelden voor na-claims van rechthebbenden is vastgesteld
op 15%. Het bestuur zal dit percentage jaarlijks beoordelen en vaststellen, waarbij het streven is om
deze reservering zo laag mogelijk te houden. Na afloop van de termijn voor reservering zal het niet
geclaimde deel van de gelden aan de rechthebbenden worden uitgekeerd, niet substantiële vrijgevallen
reserveringen kunnen worden toegevoegd aan de uit te keren bedragen voor het lopende repartitiejaar.
Uitgesloten van vergoeding
Uitgesloten van leenrechtvergoedingen zijn reclameboodschappen, commerciële verkoopprogramma’s
en promotiefilms e.d. Voor de uitsluiting van ‘reclame-uitingen’ is qua terminologie aangesloten bij de
formulering in het nieuwe lid 6 van artikel 45d Auteurswet: “audiovisuele werken waarvan de exploitatie
niet het hoofddoel is” worden ook uitgesloten van de aanspraak op een vergoeding uit hoofde van artikel
45d lid 2 Auteurswet. Bedoeld worden hier vooral de reclame- en ‘telewinkel’ boodschappen, zoals
gedefinieerd in de Mediawet.
Bagatelregeling
VEVAM heeft het recht om leenrechtvergoedingen van 5 Euro of lager niet uit te keren. In dat geval
wordt de vergoeding wel in de administratie gereserveerd zodat deze alsnog kan worden uitgekeerd op
het moment dat er (binnen een bepaald tijdvak) sprake is van meerdere aan dezelfde rechthebbende
toekomende leenrechtvergoedingen.
Claimen vergoeding
Alvorens VEVAM tot uitkering van leenrechtvergoedingen kan overgaan dienen rechthebbenden hun
filmwerken te claimen, aan VEVAM te bevestigen dat zij de rechthebbende zijn van een filmwerk dan
wel een gedeelte daarvan.

Termijn uitkeringen en verjaring aanspraken
VEVAM dient de leenrechtvergoedingen te verdelen en uit te keren aan de rechthebbende regisseurs
uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van Stichting Leenrecht, tenzij er bepaalde redenen buiten
de invloed van VEVAM zijn waarom die termijn niet haalbaar is, zoals bijvoorbeeld een conflicterende
aanspraak op een filmwerk of de onvindbaarheid van een rechthebbende. Rechthebbenden kunnen tot
uiterlijk vijf jaar volgend op het jaar van incasso door Stichting Leenrecht aanspraak maken op een
vergoeding.
Conflicterende aanspraken, klachten & geschillen
In het reglement zijn nadere regels opgenomen ten aanzien van mogelijke conflicterende aanspraken
op leenrechtvergoedingen. Tevens wordt verwezen naar de klachten en geschillen procedure, zoals
gepubliceerd op de VEVAM website. Het reglement VEVAM Geschillencommissie Rechthebbenden is
beschikbaar op de VEVAM website onder “Documenten”.

