Verdelingsreglement Leenrecht Visuele werken

VERDELINGSREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN DE SECTIE VISUELE WERKEN VAN DE
STICHTING LEENRECHT
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, lid 1, sub d VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING LEENRECHT,
zoals goedgekeurd door het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht en
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
WERKINGSTERREIN
Artikel 1
Dit Verdelingsreglement ten behoeve van de sectie Visuele werken van de Stichting
Leenrecht, hierna te noemen 'het Verdelingsreglement', regelt de verdeling van de door de
Stichting Leenrecht geïncasseerde Leenrechtvergoeding onder de kring van Rechthebbenden
binnen de sectie Visuele werken op het niveau van de Rubrieksgewijze en Initiële verdeling
en stelt voorwaarden en criteria vast voor de Nadere verdeling.
DEFINITIES
Artikel 2
1. In dit Verdelingsreglement wordt verstaan onder:
a. Leenrechtwetgeving:
de Auteurswet inzake het leen- en verhuurrecht en de Wet op de naburige
rechten, inzake het leen- en verhuurrecht;
b. Stichting:
de Stichting Leenrecht, gevestigd te Hoofddorp, zijnde de rechtspersoon die
bij besluit van de Minister van Justitie, genomen in overeenstemming met de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 30 oktober 1996
(nr.583470/96/6) is aangewezen als rechtspersoon belast met de inning en
verdeling van de leenrechtvergoeding;
c. Statuten:
de statuten van de Stichting;
d. Leenrechtvergoeding:
de vergoeding als bedoeld in artikel 15c van de Auteurswet en de artikelen 2,
6, 7a en 8 van de Wet op de naburige rechten;
e. het Bestuur:
het bestuur van de Stichting;
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f. Rechthebbenden:
natuurlijke personen en rechtspersonen die uit hoofde van dit
Verdelingsreglement enigerlei aanspraak hebben op de Leenrechtvergoeding;
g.

Leenrecht-organisaties:
de organisaties van Rechthebbenden als bedoeld in sub f die blijkens de
Statuten of op grond van een besluit van het Bestuur vertegenwoordigd zijn in
de Stichting;

h. Verdelingsorganisatie:
elke organisatie die krachtens een besluit van het Bestuur een deel van de
netto-opbrengsten ontvangt ter nadere verdeling ten behoeve van de bij dat
besluit van het Bestuur genoemde kring van Rechthebbenden;
i.

Netto-opbrengsten:
het na aftrek van de kosten met inbegrip van getroffen voorzieningen in het
kader van de jaarrekening vastgestelde voor verdeling beschikbare bedrag
terzake van de Leenrechtvergoeding;

j.

Rubrieksgewijze verdeling:
toewijzing door het Bestuur in het kader van de jaarrekening van de Nettoopbrengsten aan diverse rubrieken, welke steeds corresponderen met een
sectie van de Stichting als bedoeld in artikel 10 van de Statuten;

k.

Initiële verdeling:
de verdeling van Netto-opbrengsten per rubriek, c.q. sub-rubriek onder de
kring van Rechthebbenden binnen de sectie conform dit Verdelingsreglement;

l.

Nadere verdeling:
de verdeling van Netto-opbrengsten door de Verdelingsorganisatie onder de
desbetreffende Rechthebbenden conform een door het Bestuur goedgekeurd
reglement van nadere verdeling.

RUBRIEKSGEWIJZE VERDELING NETTO OPBRENGSTEN
Artikel 3
De gedurende enig boekjaar door de Stichting uit hoofde van de Leenrechtwetgeving
ontvangen Netto-opbrengsten, betrekking hebbende op de uitleen van visuele werken,
worden verantwoord op een rekening genaamd de rubriek Visuele werken.
Artikel 4
Voor verdeling en betaling komt in aanmerking het totaal aan door de Stichting ontvangen
Leenrechtvergoedingen en overige baten, dat resteert na aftrek van de gerechtvaardigde en
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gedocumenteerde beheerskosten alsmede de in verband met een goede bedrijfsvoering en
zekerheidsstelling van de continuïteit gemaakte reserveringen en voorzieningen.
INITIELE VERDELING: AANWIJZING VERDELINGSORGANISATIE
Artikel 5
1. Door het Bestuur worden in de vorm van een aanwijzingsbesluit één of meer
Verdelingsorganisaties aangewezen die de taak krijgen om toegewezen Nettoopbrengsten volgens door het Bestuur goed te keuren reglementen van nadere
verdeling te verdelen onder hun kring van Rechthebbenden.
2. Dit aanwijzingsbesluit houdt tevens per Verdelingsorganisatie in welk percentage van
de aan deze rubriek toegewezen gelden ter Nadere verdeling beschikbaar wordt
gesteld onder aangeving van de kring van Rechthebbenden.
3. De Initiële verdeling aan de Verdelingsorganisaties zal door de Stichting zo snel
mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk negen maanden na afloop van het boekjaar
waarin de gelden zijn geïnd, geschieden, tenzij objectieve redenen de Stichting
hiervan weerhouden.
4. Het Bestuur kan een aanwijzingsbesluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel
opschorten of intrekken, indien de aangewezen Verdelingsorganisatie naar het
oordeel van het Bestuur ernstig tekort schiet ten aanzien van de wijze van verdeling
of ten aanzien van het beheer van de voor verdeling toegewezen Netto-opbrengsten
of zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement. Alvorens tot een dergelijk
besluit over te gaan, stelt het Bestuur, de sectie en de Verdelingsorganisatie in de
gelegenheid om hun standpunten ter zake uit één te zetten.
NADERE VERDELING: VOORWAARDEN
Artikel 6
1. Het Bestuur zal Netto-opbrengsten eerst ter beschikking stellen, nadat de
desbetreffende Verdelingsorganisatie heeft voldaan aan de in de leden 2 en 3 van dit
artikel 6 gestelde voorwaarden.
2. De Verdelingsorganisatie zal moeten verdelen op grond van een door het Bestuur
conform het bepaalde in artikel 7 goedgekeurd reglement van nadere verdeling.
3. De Verdelingsorganisaties vrijwaren de Stichting en elkaar schriftelijk voor
aanspraken van tot de eigen kring behorende Rechthebbenden.
4. Voor zover het Bestuur voor de Nadere verdeling van het aan een rubriek
toegewezen deel van de Netto-opbrengsten gedeeltelijk of in het geheel geen
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Verdelingsorganisatie in redelijkheid kan aanwijzen, of in het geval het Bestuur een
aanwijzingsbesluit als bedoeld in het eerste lid van artikel 5 conform het bepaalde in
lid 4 van artikel 5 opschort of intrekt, kan het Bestuur de desbetreffende gelden voor
drie jaar reserveren, waarna zij kan besluiten deze gelden zelf via de Stichting aan
Rechthebbenden tot uitbetaling te brengen, toe te voegen aan voor repartitie
beschikbare gelden, of besluiten de gelden te besteden aan een doel dat zo veel
mogelijk de belangen dient van degenen die bij een individuele repartitie aanspraak
op de desbetreffende gelden zouden hebben kunnen maken.
REGLEMENT VAN NADERE VERDELING: PROCEDURE GOEDKEURING/AANHOUDING
Artikel 7
1. Alvorens de Nadere verdeling ter hand te nemen legt de Verdelingsorganisatie een
terzake van de Nadere verdeling opgesteld reglement ter goedkeuring voor aan het
Bestuur.
2. Het Bestuur toetst het voorgelegde reglement van nadere verdeling aan het
bepaalde in dit reglement, in het bijzonder aan het bepaalde in artikel 8. Het Bestuur
stelt de desbetreffende sectie tijdig in de gelegenheid terzake een advies uit te
brengen.
3. Het Bestuur neemt een besluit tot goedkeuring c.q. aanhouding van het
goedkeuringsbesluit over het voorgelegde reglement van nadere verdeling binnen
een termijn van drie maanden na ontvangst van het reglement van nadere verdeling
door het Bestuur.
4. Het Bestuur besluit tot goedkeuring tenzij drie/vierde van de ter vergadering
aanwezige c.q. per schriftelijke volmacht vertegenwoordigde leden van het Bestuur
zich daartegen verzet. In dat geval wordt de Verdelingsorganisatie door het Bestuur
schriftelijk in kennis gesteld van de redenen tot aanhouding van het
goedkeuringsbesluit.
5. Indien de Verdelingsorganisatie niet binnen drie maanden nadat het reglement van
nadere verdeling aan het Bestuur van de Stichting is voorgelegd, de in het vierde lid
bedoelde kennisgeving van aanhouding heeft ontvangen, wordt het reglement van
nadere verdeling geacht te zijn goedgekeurd.
6. Het in de vorenstaande leden van dit artikel bepaalde geldt ook voor wijzigingen van
het reglement van nadere verdeling.
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REGLEMENT VAN NADERE VERDELING: CRITERIA VOOR TOETSING
Artikel 8
1. Bij de toetsing van reglementen van nadere verdeling als bedoeld in artikel 7 lid 1,
hanteert het Bestuur mede de in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel 8 genoemde
uitgangspunten.
2. De Nadere verdeling ten behoeve van Rechthebbenden geschiedt, tenzij objectieve
redenen de Verdelingsorganisatie hiervan weerhouden, uiterlijk binnen zes maanden
na ontvangst van de gelden van de Stichting en volgens criteria waarmee de mate
van uitleen van werken zo nauwkeurig mogelijk wordt benaderd.
3. De Verdelingsorganisatie streeft bij de Nadere verdeling naar een redelijke
verhouding tussen nauwkeurigheid ten aanzien van de vaststelling van individuele
aanspraken enerzijds en de daaraan verbonden kosten anderzijds.
4. De Verdelingsorganisatie kan besluiten dat een naar het oordeel van het Bestuur
aanvaardbaar deel van het ter verdeling beschikbare bedrag niet in de vorm van
individuele uitkeringen zal worden uitbetaald doch voor collectieve doeleinden zal
worden aangewend.
5. De Verdelingsorganisaties zullen bij de Nadere verdeling geen onderscheid maken
tussen aangeslotenen en tot de eigen kring behorende niet-aangeslotenen.
VERJARING VAN AANSPRAKEN
Artikel 9
Aanspraken door of namens rechthebbenden op een leenrechtvergoeding komen te
vervallen vijf jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de betreffende
leenrechtvergoeding door de Stichting is geïnd.
INFORMATIEPLICHT VERDELINGSORGANISATIES
Artikel 10
De Verdelingsorganisaties geven het Bestuur inzicht in de resultaten van de Nadere
verdeling door middel van hun jaarverslagen en andere periodieke berichtgevingen.
INWERKINGTREDING EN DUUR
Artikel 11
1. Dit Verdelingsreglement treedt pas in werking na goedkeuring door het Bestuur op
voorstel van de sectie; alsmede finale goedkeuring door het College van Toezicht,
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bedoeld in de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties
auteurs- en naburige rechten.
2. Op het moment dat de in het voorgaande lid genoemde goedkeuringen verkregen
zijn, treedt dit Verdelingsreglement alsnog met terugwerkende kracht in werking per
1 januari 2019.
WIJZIGING VAN HET VERDELINGSREGLEMENT
Artikel 12
1. Voorstellen tot wijziging van dit Verdelingsreglement dienen steeds uiterlijk zes
maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar in het Bestuur aanhangig te
worden gemaakt door de sectie.
2. Omtrent goedkeuring van de, in het voorgaande lid genoemde, wijzigingen van het
Verdelingsreglement beslist het Bestuur niet later dan drie maanden vóór het einde
van het kalenderjaar.
KLACHTENREGELING
Artikel 13
De Verdelingsorganisatie zal zorgen voor een deugdelijke afhandeling van klachten terzake
van de Nadere verdeling.
BEVOEGDE RECHTBANK: TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 14
1. Geschillen die rijzen naar aanleiding van dit Verdelingsreglement, die niet in der
minne kunnen worden geschikt, zullen door de meest gerede partij conform het
bepaalde in artikel 15E Auteurswet worden voorgelegd aan de
arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, tenzij de betrokken partijen
overeenkomen het geschil aan een andere competente rechter voor te leggen.
2. Op dit Verdelingsreglement is Nederlands recht van toepassing.
NIET VOORZIENE GEVALLEN
Artikel 15
In gevallen waarin dit Verdelingsreglement niet voorziet beslist het Bestuur.
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Leenrecht, in vergadering bijeen te
Hoofddorp op 7 februari 2019.

