REPARTITIEREGLEMENT VAN DE SVVP INZAKE LEENRECHTVERGOEDING
VIDEO
Overwegende:
dat

de Stichting Leenrecht door de Minister van Justitie is aangewezen als
rechtspersoon bedoeld in artikel 15f Auteurswet, belast met de inning en
verdeling van de vergoeding voor het uitlenen van beeld- en geluidsdragers,
hierna te noemen de Leenrechtvergoeding;
dat

de Minister van Justitie het door het bestuur van de Stichting Leenrecht
conform haar statuten vastgestelde repartitiereglement heeft vastgesteld;
dat

de netto-opbrengsten van de Leenrechtvergoedingen ten aanzien van
de rubriek Video door de Stichting Leenrecht worden verdeeld conform het
deelreglement Video, dat deel uitmaakt van het in de vorige overweging
genoemde repartitiereglement;
dat

de Stichting Leenrecht ingevolge het deelreglement het aandeel
toekomende aan producenten van geluidsdragers ter nadere verdeling
uitkeert aan de Stichting Verdeling Video Producenten (= SVVP);
wordt het volgende repartitiereglement vastgesteld:
Artikel 1
De gelden worden verdeeld aan producenten van filmwerken, dan wel
vertegenwoordigers daarvan zoals distributeurs of licentienemers, in de zin van art. 45a
lid 3 Auteurswet en/of art. 7a WNR. Om voor uitkering in aanmerking te komen dient de
deelgerechtigde een administratieovereenkomst te hebben gesloten met de SVVP.
Artikel 2
Verdeling vindt plaats op basis van door marktonderzoek vastgesteld marktaandeel.
Voor zover de filmproducenten, danwel vertegenwoordiger daarvan, in de zin van art.
45a lid 3 Auteurswet en/of art. 7a WNR niet zelf de rechthebbende is in de zin van de
Wet doch slechts licentienemer of distributeur, zal deze krachtens de in artikel 1
genoemde overeenkomst gehouden zijn voor doorbetaling zorg te dragen dan wel
daarover een nadere overeenkomst te sluiten.
Artikel 3
Uitkering zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één kalenderjaar na
ontvangst door SVVP plaatsvinden.
Artikel 4
Het bestuur zal het percentage vaststellen dat van de ontvangen leenrechtvergoedingen
wordt gereserveerd voor onvoorziene claims. Vergoedingen waarop
binnen vijf jaar geen geldige aanspraak wordt gemaakt, zullen na verstrijken van
deze periode worden toegevoegd aan de te verdelen som.
Artikel 5
De door SVVP gemaakte kosten die verband houden met de verdeling van de
leenrechtvergoedingen zullen, met inachtneming van het in het Repartitiereglement
van de Stichting Leenrecht bepaalde, niet meer bedragen dan 15% van het totale

bedrag dat in het betreffende kalenderjaar aan leenrechtvergoedingen wordt
ontvangen.
Artikel 6
a. Klachten over de uitvoering en/of hoogte van de uitkering kunnen worden
ingediend bij het bestuur van de SVVP.
b. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de klagende partij is behandeld
kan deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.
c. De geschillencommissie wordt benoemd door het bestuur van de SVVP.
d. Het bestaan van de geschillencommissie en/of een reeds ingediende klacht
laat een rechterlijke procedure onverlet. Een uitspraak van de
geschillencommissie heeft de status van een bindend advies tussen
partijen, tenzij terzake binnen één jaar een procedure wordt gestart bij de
burgerlijke rechter.

