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Besluit goedkeur¡ng repartit¡ereglement SEKAM V¡deo

Geachte

Op L5 november 2018 heeft u, namens Sekam Video, het gewijzigde
repartitiereglement van Sekam Video voor instemming voorgelegd aan het
College conform artikel 3 lid Londer b van de Wet toezicht. De betreffende
wijzigingen zijn op 14 november goedgekeurd door Stichting de Thuiskopie.
Aa

n

leiding voor wijzi gi n g

Aanleiding voor de wijzigingen in het repartitiereglement betrof het verzoek
d.d. 29 juni 2018 van Stichting de Thuiskopie om de repartitiegrondslagen te

wijzigen als gevolg van in de markt waargenomen ontwikkelingen met
betrekking tot de bronnen van gemaakte privékopieën. Uitgangspunt van de
Thuiskopieregeling is dat het privé gebruik van consumenten niet exact is vast
te stellen, maar gestreefd dient te worden nâar een verdelíng die het
da adwerkel ijke kopiee rgedrag zo dicht mogel ijk benadert.
Tot op heden werden de audiovisuele gelden in overwegende mate
gereparteerd op basis van het aanbod op televisie. Uit onderzoek is gebleken

dat ook wordt gekopieerd vanuit andere bronnen dan televisie. Op basis van
de onderzoeksresultaten heeft het bestuur van Sticht¡ng de Thuiskopie een
besluit genomen ten aanzien van de allocatie van een deel van de gelden aan
een andere grondslag dan (alleen) televisie gebruiksgegevens. Dit besluit
medegedeeld aan de Verdeelorganisaties van Stichting de Thuiskopie,

is

waaronder Sekam Video,
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Naar aanleiding van het besluit van Stichting de Thuiskopie heeft Sekam Video

een voorstel tot het wijzigen van het repartitiebeleid van sekam Vídeo aan
Stichting de Thuiskopie voorgelegd welk voorstel door Stichting de Thuiskopie

is aangenomen. Sekam Video heeft vervolgens het repartitiereglement
aangepast. De wijzigingen zijn door stichting de Thuiskopie goedgekeurd op L4
november 2018.
Wijzigingen in het repartitiereglement
De wijzigingen in het repartitiereglement van Sekam Video ten opzichte van de

versie waarmee door het College op 27 augustus jl. is ingestemd betreft
voornamelijk Bijlage 1 van het repartitiereglement: De hoofdverdeling van de

Thuiskopievergoeding en de berekening van de Thuiskopievergoeding aan
rechthebbenden, Sekam Video houdt de volgende hoofdverdeling aan (art.
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Bijlage bij repartitiereglement:

7.

10% van de Thuiskopievergoeding zal als een VOD basisvergoeding worden

2.

verdeeld onder de audiovisuele producenten die hun filmwerken
aanbieden via een VOD platform ("Thuiskopievergoeding VOD")'
7O%van het Verdelingssaldo wordt uitgekeerd op basis van uitgesteld

3.

Kijken (UGK) ("Thuiskopievergoeding UGK" );
20%van het Verdelingssaldo wordt gealloceerd aan titels die vermeld

worden op de GfK DVD verkooplijsten over 2017 ("Thuiskopievergoeding
DVD").

ln de artikelen 3, 4 en 5 van de Bijlage bij het repartitiereglement wordt de
verdeelgrondslag van de respectievelijke vergoedingen voor voD, UGK en DVD
nader beschreven en vastgesteld. Nieuw daarbij is de genrewaardering die op
basis van onderzoek van GfK in 2Ot7 nu wordt meegenomen in de berekening

van de Thuiskopievergoeding UGK en DVD.
OordeelCollege
Het College constateert dat de wijzigingen in het repartitiereglement van
Sekam Video leiden tot een wijziging in de hoofdverdeling van de
Thuiskopievergoeding bestemd voor de rechthebbenden op de audiovísuele
gelden. Deze wijziging volgt uít waargenomen ontwikkelingen uit de markt en
het streven naar een verdeling die het daadwerkelijke kopieergedrag zo dicht
mogelijk benadert. De wijzigingen in de verdeling worden onderbouwd door

verrichte onderzoeken naar kopieergedrag van consumenten en zijn
goedgekeurd door Stichting de Thuiskopie.
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Besluit College

Het College stemt in met het op 15 november 2018 voorgelegde gewijzigde
repartitiereglement van Sekam Vídeo.

Hoogachtend,

drs. A,J. Koppejan

voorzitter CvTA

Bezwoar

dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door indiening von een bezwoorschrift bij het College von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrift wordt ondertekend en bevat ten
Tegen

minste:

a)

de noam en het adresvan de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwoar of beroep
is gericht;

d)

de gronden van het bezwaor of beroep.
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