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Geachte mevrouw Brandsteder, 

In uw brief van 26 februari jl. verzocht u om goedkeuring van de 

voorgenomen wijziging van de VEVAM repartitiereglementen Thuiskopie en 

Leenrecht. Naar aanleiding hiervan verzochten wij (onze brief van 20 april 

2016) om nadere informatie op de volgende onderdelen: 

1. Definitie van beheerskosten en de rol van de ALV bij goedkeuring ervan. 

2. Nadere voorwaarden en grondslagen voor verdeling en de definitie van 

Audiovisuele Werken waarvan de exploitatie niet het hoofddoel is. 

3. Verdelings- en verjaringstermijnen.  

4. Reserveringen voor na-claims. 

U heeft hierop als volgt geantwoord (uw brief van 3 mei jl.): 

1. Met beheerskosten wordt in de reglementen Leenrecht en Thuiskopie 

inderdaad gedoeld op het inhoudingspercentage. Met betrekking tot de 

rol van de ALV merkt u op dat deze achteraf, bij de verantwoording door 

het bestuur aan de ALV middels onder meer de jaarrekening, de 

bevoegdheid heeft deze beheerskosten (en inhoudingspercentages) goed 

te keuren.  

Het College kan hiermee instemmen. 
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2. Ten aanzien van de nadere voorwaarden en grondslagen bij de verdeling 

van vergoedingen geeft u aan dat deze in een afzonderlijke toelichting bij 

de uitkering aan de leden worden vermeld. Voor de definitie van 

‘Audiovisuele werken waarvan de exploitatie niet het hoofddoel is’ 

(ontleend aan artikel 45d lid 6 Aw) wordt aangesloten bij de definities en 

systematiek van de Mediawet en het beleid van het Commissariaat voor 

de Media. Dit wordt in de toelichting bij beide repartitiereglementen 

verwerkt. 

Het College kan hiermee instemmen indien de toelichtingen op de 

repartitiereglementen ook op de website van VEVAM worden gepubliceerd. 

3. Met betrekking tot de verdelings- en verjaringstermijnen geeft u aan de 

reglementen aan te passen met een verwijzing naar geldende wettelijke 

bepalingen, zodat de repartitiereglementen in lijn zullen zijn met de 

verwachte invoering van Implementatiewet van de EU-Richtlijn Collectief 

Beheer per 1/1/2017 waarin de verdelingstermijnen worden bekort ten 

opzichte van de huidige (wettelijke) situatie. 

Het College kan hiermee instemmen. 

4. Reservering voor na-claims 

Het College heeft kennis genomen van uw onderbouwing voor een verlaging 

van de reservering voor na-claims van maximaal 15%, waarbij het bestuur 

van VEVAM dit jaarlijks zal beoordelen en vaststellen per geldstroom. 

Het College kan hiermee instemmen. 

Resumerend stemt het College in met de voorgestelde wijziging van de 

VEVAM repartitiereglementen Thuiskopie en Leenrecht. 

Hoogachtend, 

 

 

drs. J.W. Holtslag 

Voorzitter CvTA 
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Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten 

minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep 

is gericht; 

d) de gronden van het bezwaar of beroep. 


