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  SEKAM Video Repartitiereglement 

 

1. Definities 

1.1. In dit Reglement wordt verstaan onder: 

a) Aanspraak: een persoon die stelt gerechtigd te zijn tot een Thuiskopievergoeding terzake 
van een bij SEKAM Video aangemeld Filmwerk. 

b) Andere Inhoudingen: het bedrag of percentage dat Sekam Video krachtens artikel 3 in-
houdt op het Incassosaldo ter besteding aan andere doeleinden dan Beheerskosten, 
waaronder bijvoorbeeld de SoCu Bijdrage. 

c) Beheerskosten: bedrag of percentage dat SEKAM Video krachtens artikel 3 inhoudt op 
het Incassosaldo ter dekking van haar kosten. 

d) Bestuur: het bestuur van SEKAM Video. 

e) Bureau: Stichting Servicebureau Filmrechten. 

f) College van Toezicht: College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs-
rechten en Naburige rechten. 

g) Filmwerk: audiovisueel werk als gedefinieerd in artikel 45a lid 1 Auteurswet, met uitzon-
dering van promotie-, reclame-, bedrijfs- en voorlichtingsfilms en commerciële verkoop-
programma’s en/of andere werken die worden uitgesloten door Stichting Thuiskopie. 

h) Incassosaldo: het krachtens het Repartitiereglement van Stichting Thuiskopie ten behoe-
ve van verdeling aan producenten van filmwerken aan SEKAM Video toekomende aan-
deel in de gelden die Stichting de Thuiskopie in een kalenderjaar heeft geïncasseerd, 
voor zover door SEKAM Video daadwerkelijk ontvangen. 

i) Kring van Rechthebbenden: de in de aanwijzingsovereenkomst tussen SEKAM Video en 
Stichting de Thuiskopie, door Stichting de Thuiskopie aangewezen groep rechthebben-

Stichting Thuiskopie incasseert heffingen op blanco informatiedragers ten behoeve van de 
billijke vergoeding die auteursrechthebbenden toekomt voor het kopiëren van hun filmwerken 
voor eigen gebruik  (de zgn. thuiskopievergoeding; artikel 16c Auteurswet en artikel 10 onder 
e Wet op de naburige rechten). 
SEKAM Video is door Stichting Thuiskopie aangewezen als verdeelorganisatie voor produ-
centen van filmwerken. Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor verdeling van deze ver-
goedingen. Het reglement sluit aan op het Repartitiereglement van Stichting Thuiskopie en is 
door Stichting Thuiskopie en het College van Toezicht goedgekeurd. 
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den, onder wie SEKAM Video het door haar van Stichting de Thuiskopie ontvangen In-
cassosaldo, dient te verdelen. 

j) Na-claim: een Aanspraak van een Rechthebbende op een Thuiskopievergoeding, welke 
is ingediend binnen de wettelijke verjaringstermijn, maar waarvan het bestaan vóór in-
diening van de Aanspraak niet bekend was bij SEKAM Video.  

k) Online account: persoonsgebonden online account waarmee de Rechthebbende nadat 
hij is ingelogd, zijn voor uitkering van de Thuiskopievergoeding relevante gegevens kan 
aanvullen, raadplegen of goedkeuren. 

l) Rechthebbende: producent van de eerste vastleggingen van Filmwerken die op grond 
van de Wet op de naburige rechten en met inachtneming van dit repartitiereglement ge-
rechtigd is tot een Thuiskopievergoeding.  

m) Thuiskopievergoeding: De vergoeding voor het reproduceren op blanco informatiedra-
gers van werken in de zin van de Auteurswet en van op grond van de Wet op de naburi-
ge rechten beschermd materiaal als bedoeld in de artikelen 16c lid 1 Auteurswet en 10 
onder e van de Wet op de naburige rechten, welke op grond van dit Reglement toekomt 
aan de Rechthebbende(n) op een Filmwerk terzake van het thuiskopiëren van zijn/hun 
Filmwerk in een Verdelingsjaar. 

n) SoCu Bijdrage: bedrag of percentage dat Sekam Video krachtens artikel 3 inhoudt op het 
Incassosaldo ter besteding aan sociaal, culturele en/of educatieve doeleinden. 

o) Uitgesteld Kijken (UGK): de beschikbaarstelling van Filmwerken aan de consument ge-
durende een periode van maximaal 14 dagen na de lineaire uitzending, zonder dat de 
consument hier afzonderlijk voor dient te betalen. 

p) Uitkeren: het feitelijk overmaken van de Thuiskopievergoeding naar de rekening van de 
Rechthebbende.  

q) Verdelen: het administratief toekennen van een Thuiskopievergoeding met betrekking tot 
een aangemeld Filmwerk aan de specifieke Rechthebbende. De Thuiskopievergoeding is 
Verdeeld op het moment dat de Rechthebbende de specificatie heeft goedgekeurd en 
SEKAM Video heeft gevrijwaard. 

r) Verdelingssaldo: Incassosaldo minus Beheerskosten, Andere Inhoudingen, SoCu bijdra-
gen en de reservering voor Na-claims. 

s) Verdelingsjaar: het kalenderjaar waarvoor SEKAM Video het Incassosaldo toekomt. 

t) VOD Platform: een dienst die geheel of mede is gericht op een Nederlands publiek, en 
dat Filmwerken op zodanige wijze beschikbaar stelt dat het Filmwerk voor de leden van 
het publiek tegen betaling in Nederland op een door hen individueel gekozen plaats en 
tijd toegankelijk is, met uitzondering van Uitgesteld Kijken.  
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u) SEKAM Video: Stichting SEKAM Video te Amsterdam. 

v) Website: de website van SEKAM Video <www.sekamvideo.org>. 

w) Wet Toezicht CBO's: Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisa-
ties. 

2. Uitgangspunten verdeling 

2.1. SEKAM Video keert Thuiskopievergoedingen uit volgens de bepalingen in dit Reglement 
en de aanwijzingen van Stichting de Thuiskopie. De Thuiskopievergoedingen die SE-
KAM Video uitkeert, zijn exclusief bestemd voor de Rechthebbenden. 

2.2. Tot de Kring van rechthebbenden van SEKAM Video behoren rechthebbenden die in de  
feitelijke hoedanigheid van audiovisueel producent of audiovisuele productiemaatschap-
pij hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de privé verveelvoudigde opname 
en op grond van artikel 10 onder e van de Wet op de Naburige Rechten gerechtigd zijn 
tot een Thuiskopievergoeding. 

2.3. Het Reglement is gebaseerd op het streven om Thuiskopievergoedingen uit te keren 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 ge-
kopieerd worden, een en ander met inachtneming van de noodzaak om de Beheerskos-
ten beperkt te houden en het streven om de gelden effectief en efficiënt te verdelen.  

2.4. SEKAM Video keert uitsluitend Thuiskopievergoedingen uit aan tot de eigen Kring beho-
rende Rechthebbenden. SEKAM Video keert uit aan Rechthebbenden al dan niet gere-
gistreerd bij SEKAM Video, alsmede aan buitenlandse Rechthebbenden vertegenwoor-
digd door buitenlandse organisaties. Niet-geregistreerde Rechthebbenden zullen moeten 
voldoen aan dezelfde formaliteiten als geregistreerde Rechthebbenden om voor uitkering 
in aanmerking te komen. 

2.5. Sekam Video maakt bij de verdeling van de Thuiskopievergoeding gebruik van onder-
zoekgegevens en eventuele andere gegevens omtrent de mate waarin de Filmwerken 
van de Rechthebbenden worden verveelvoudigd voor eigen oefening, studie of gebruik. 

2.6. SEKAM Video plaatst in daartoe geëigende media (o.a. vakbladen), oproepen die de 
aandacht vestigen op de rol van SEKAM Video als verdeelorganisatie en die Rechtheb-
benden uitnodigen om hun Filmwerken bij SEKAM Video aan te melden. 

2.7. SEKAM Video zal het Reglement op verzoek aan Rechthebbenden ter beschikking stel-
len, alsmede publiceren op de website van Sekam Video en de voor producenten rele-
vante brancheorganisaties. 

2.8. SEKAM Video zal ten behoeve van in het buitenland gevestigde Rechthebbenden trach-
ten om ten behoeve van de verdeling van Thuiskopievergoedingen (reciprociteits-
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)contracten te sluiten met buitenlandse organisaties die deze in het buitenland gevestig-
de Rechthebbenden vertegenwoordigen en een vergelijkbare taakomschrijving als SE-
KAM Video hebben. 

2.9. SEKAM Video is niet gehouden tot uitkering van Thuiskopievergoedingen buiten de in dit 
Reglement genoemde gevallen of op andere wijze dan in dit Reglement bepaald. 

 

3. Beheerskosten, Andere Inhoudingen en de SoCu Bijdrage 

3.1. Op het Incassosaldo wordt een percentage in mindering gebracht als vergoeding voor de 
Beheerskosten van SEKAM Video. 

3.2. De Beheerskosten worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Bij de bepaling zullen 
onder meer de omvang en structuur van SEKAM Video, het totale uit te keren bedrag en 
het aantal in het buitenland gevestigde Rechthebbenden worden betrokken.  

3.3. SEKAM Video en Stichting Thuiskopie streven ernaar om het gezamenlijke inhoudings-
percentage ter dekking van de Beheerskosten niet meer te laten bedragen dan 15% van 
de voor dat jaar door Stichting Thuiskopie geïnde Thuiskopievergoeding. Met inachtne-
ming van het voorgaande, zullen de Beheerskosten niet meer bedragen dan 15% van 
het Incassosaldo. 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 de Thuiskopie 
een hoger percentage vaststellen.  

3.4. SEKAM Video zendt jaarlijks een overzicht aan Stichting de Thuiskopie van de door haar 
gemaakte Beheerskosten en andere inhoudingen verband houdende met de verdeling 
van de Thuiskopievergoedingen. 

3.5. SEKAM Video kan op het Incassosaldo een percentage in mindering brengen ter beste-
ding aan sociaal, culturele en/of educatieve doeleinden (de SoCu Bijdrage) die de Ne-
derlandse audiovisuele cultuur kunnen bevorderen, indien en voor zover in voorkomende 
gevallen internationale verplichtingen zich daar niet tegen verzetten. Deze inhouding is 
redelijk, staat in verhouding tot de door SEKAM Video aan de Rechthebbenden verleen-
de diensten en wordt vastgesteld op basis van objectieve criteria. De SoCu Bijdrage be-
draagt niet meer dan 15% van het Incassosaldo. 

3.6. SEKAM Video kan op het Incassosaldo een percentage in mindering brengen ten be-
hoeve van Andere Inhoudingen die redelijk zijn en in verhouding staan tot de door SE-
KAM Video te verlenen diensten aan de Rechthebbenden. De Andere Inhoudingen zijn 
redelijk en staan in verhouding tot de door SEKAM Video te verlenen diensten aan 
Rechthebbenden en worden jaarlijks op basis van objectieve criteria vastgesteld door 
het Bestuur. De Andere Inhoudingen (met uitzondering van de SoCu Bijdrage) mogen 
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tezamen met de Beheerskosten maximaal 15% van het Incassosaldo over een Verde-
lingsjaar bedragen. 

3.7. SEKAM Video specificeert en verantwoordt de Beheerskosten, Andere Inhoudingen en 
SoCu Bijdrage in haar jaarverslag en aan het College van Toezicht. 

 

4. Berekening Thuiskopievergoeding 

4.1. Het Verdelingssaldo wordt op de in bijlage 1 omschreven wijze Verdeeld op basis 
van representatieve gegevens omtrent de mate waarin de Filmwerken van de Recht-
hebbenden worden verveelvoudigd voor eigen oefening, studie of gebruik in het betref-
fende Verdelingsjaar.  

4.2. Indien het niet mogelijk is om op de in bijlage 1 omschreven wijze het Verdelings-
saldo te Verdelen omdat niet op titelniveau kan worden uitgekeerd, zal het Verde-
lingssaldo pro rata worden Verdeeld onder de Rechthebbenden met betrekking tot 
het betreffende Verdelingsjaar. 

4.3. Het Bestuur zal jaarlijks evalueren in hoeverre de aan de verdeling ten grondslag liggen-
de gegevens nog steeds voldoende representatief zijn.  

4.4. Er wordt geen Thuiskopievergoeding toegekend aan Filmwerken ten aanzien waarvan 
dezelfde Rechthebbende reeds op basis van een andere juridische grondslag een 
Thuiskopievergoeding heeft ontvangen van SEKAM Video.  

4.5. Er wordt geen Thuiskopievergoeding toegekend aan Filmwerken met een duur van 1 
minuut of korter.  

4.6. SEKAM Video is niet gehouden een Thuiskopievergoeding te reparteren voor zover de 
kosten voor het toekennen en reparteren van een Thuiskopievergoeding in redelijkheid 
niet in verhouding staan tot de daarvoor noodzakelijk te maken kosten. SEKAM Video 
keert per uitkeringsmoment aan geregistreerde Rechthebbenden geen Thuiskopiever-
goeding uit van 25 euro of lager (inclusief rente). SEKAM Video keert per uitkeringsmo-
ment aan niet-geregistreerde Rechthebbenden geen Thuiskopievergoeding uit van 250 
euro of lager (inclusief rente). 

4.7. SEKAM Video keert het door de in artikel 4.6 bepaalde regeling onbetaalde deel van het 
Vergoedingssaldo uit met inachtneming van artikel 7.2. 
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5. Tijdpad verdeling Thuiskopievergoedingen  

5.1. Zodra SEKAM Video het volledige Incassosaldo van Stichting de Thuiskopie heeft ont-
vangen, berekent zij het Verdelingssaldo en de Thuiskopievergoedingen op de wijze als 
bepaald in artikel 4.  

5.2. SEKAM Video zal zich inspannen, voor zover redelijkerwijs van haar verwacht kan wor-
den in verhouding tot de daarvoor te maken kosten, om Rechthebbenden te traceren en 
het volledige Verdelingssaldo Uit te keren.   

5.3. SEKAM Video zal zo spoedig mogelijk nadat SEKAM Video het volledige Incassosaldo 
van Stichting de Thuiskopie heeft ontvangen, een Thuiskopievergoeding toekennen aan 
de reeds door de Rechthebbende aangemelde Filmwerken en een specificatie daarvan 
aanbieden aan de Rechthebbende. Deze specificatie heeft een voorlopig karakter totdat 
deze volgens de procedure vermeld in artikel 6 definitief zijn vastgesteld. 

5.4. Na goedkeuring en vrijwaring door de Rechthebbende gaat SEKAM Video over tot de 
eerste Uitkering van Thuiskopievergoedingen. 

5.5. SEKAM Video zal na de eerste Uitkering, een tweede Uitkering doen aan Rechthebben-
den die nog geen, dan wel geen genoegzame Thuiskopievergoeding hebben ontvangen.  

5.6. SEKAM Video zal de Thuiskopievergoeding waarop de Rechthebbende ingevolge artikel 
7 tijdig Aanspraak heeft gemaakt, uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van de Thuis-
kopievergoeding van Thuiskopie Verdelen en Uitkeren. 

5.7. Indien SEKAM Video de Thuiskopievergoeding waarop de Rechthebbende ingevolge 
artikel 7 tijdig Aanspraak heeft gemaakt, niet binnen de termijn zoals bepaald in artikel 
5.6, kan Verdelen en/of Uitkeren in verband met het niet kunnen identificeren of lokalise-
ren van de Rechthebbende, of conflicterende Aanspraken ingevolge artikel 9, dan wel 
een ander juridisch conflict betrekking tot een Aanspraak, zal SEKAM Video een bedrag 
ter hoogte van deze Aanspraak reserveren en apart registreren in de boekhouding. 

 

6. Uitkering van Thuiskopievergoedingen 

6.1. Zodra SEKAM Video een Thuiskopievergoeding aan een Filmwerk heeft toegekend, stelt 
zij aan de vermeende Rechthebbende(n) een specificatie ter beschikking waarop wordt 
vermeld het Verdelingsjaar, het Filmwerk waarop de Thuiskopievergoeding betrekking 
heeft, de vermeende Rechthebbende(n) en, eventueel, het vermeende aandeel van die 
Rechthebbende(n) in de Thuiskopievergoeding. 

6.2. Indien het Bestuur krachtens artikel 3.5 heeft besloten een SoCu Bijdrage in te houden, 
vermeldt de specificatie tevens deze inhouding.  
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6.3. De vermeende Rechthebbende kan aangeven of de gegevens in de specificatie juist en 
volledig zijn en op welke bankrekening de vergoeding kan worden overgemaakt. Indien 
de gegevens in de specificatie naar mening van de in de specificatie vermelde Recht-
hebbende niet juist zijn, geeft deze de juiste gegevens aan. 

6.4. De Rechthebbende dient vervolgens aan SEKAM Video te bevestigen: 
- de toepasselijkheid van dit Reglement; 
- dat de gegevens in de specificatie juist zijn; voor zover van de specificatie afwijken-

de gegevens zijn doorgegeven, bevestigt de Rechthebbende dat deze afwijkende 
gegevens juist zijn; 

- dat hij/zij SEKAM Video vrijwaart voor aanspraken van derden terzake van het Film-
werk of de Filmwerken waarvan hij/zij stelt Rechthebbende te zijn; 

- dat hij/zij terzake van voormeld(e) Filmwerk(en) door SEKAM Video betaalde Thuis-
kopievergoedingen zal terugbetalen in het geval de verstrekte gegevens onjuist blij-
ken te zijn en/of onbevoegdelijk blijken te zijn bevestigd. 

6.5. Indien SEKAM Video aanleiding heeft om aan te nemen dat twee of meer partijen Aan-
spraak maken op de hoedanigheid van Rechthebbende ten aanzien van hetzelfde Film-
werk, is zij gerechtigd uitkering op te schorten totdat naar haar oordeel genoegzaam is 
komen vast te staan wie de Rechthebbende(n) is/zijn en voor welk aandeel. SEKAM Vi-
deo kan partijen verzoeken om de procedure te volgen als bepaald in artikel 9. 

6.6. Indien SEKAM Video aanleiding heeft om aan te nemen dat een Thuiskopievergoeding 
al dan niet gedeeltelijk is bestemd voor anderen dan een Rechthebbende, is zij gerech-
tigd om de repartitie op te schorten totdat het tegendeel naar haar oordeel is komen vast 
te staan, bijvoorbeeld door een uitspraak van de geschillencommissie zoals bepaald in 
artikel 12 van dit Reglement. 

6.7. SEKAM Video Keert uit zodra aan lid 1 tot en met 4 is voldaan en naar haar oordeel 
genoegzaam is komen vast te staan wie de Rechthebbende(n) is/zijn en voor welk aan-
deel. Uitkering vindt in ieder geval plaats indien aan lid 1 tot en met 4 is voldaan en er 
niet binnen de termijn zoals bepaald in artikel 5.6 een met de betreffende Aanspraak 
conflicterende Aanspraak bij SEKAM Video is binnengekomen. Uitkering laat onverlet 
het recht van SEKAM Video op opschorting, verrekening en terugbetaling als bedoeld in 
artikel 9.3. 

6.8. Uitkering vindt plaats vermeerderd met de daarover door SEKAM Video ontvangen rente 
en baten. 

6.9. In afwijking van het bepaalde in lid 6, Keert SEKAM Video aan geregistreerde Recht-
hebbenden een Thuiskopievergoedingen (inclusief rente) van 25 Euro of lager niet Uit. 
Zijn er echter meerdere aan dezelfde geregistreerde Rechthebbende toekomende 
Thuiskopievergoedingen (voor verschillende Filmwerken of verschillende Verdelingsja-
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ren) nog niet Uitgekeerd en bedragen deze gezamenlijk (inclusief rente) meer dan 25 
Euro, dan wordt het totaalbedrag aan de geregistreerde Rechthebbende Uitgekeerd, 
mits de geregistreerde Rechthebbende op dit totaalbedrag Aanspraak maakt.  

6.10. In afwijking van het bepaalde in lid 6, Keert SEKAM Video aan niet-geregistreerde 
Rechthebbenden een Thuiskopievergoedingen (inclusief rente) van 250 Euro of lager 
niet Uit. Zijn er echter meerdere aan dezelfde niet-geregistreerde Rechthebbende toe-
komende Thuiskopievergoedingen (voor verschillende Filmwerken of verschillende Ver-
delingsjaren) nog niet Uitgekeerd en bedragen deze gezamenlijk (inclusief rente) meer 
dan 250 Euro, dan wordt het totaalbedrag aan de niet-geregistreerde Rechthebbende 
Uitgekeerd, mits de niet-geregistreerde Rechthebbende op dit totaalbedrag Aanspraak 
maakt. 

6.11. Het Bestuur kan besluiten om ten behoeve van bepaalde (groepen) Rechthebbenden 
een van dit artikel 6 afwijkende procedure toe te passen. De afwijkende procedure kan 
worden opgenomen als bijlage bij dit Reglement. 

6.12. Rechthebbenden kunnen – indien noodzakelijk – hun aanspraken op betaling van Thuis-
kopievergoedingen kenbaar maken aan SEKAM Video via info@sekam.org ter attentie 
van de directie van SEKAM Video. SEKAM Video zal deze aanspraken met inachtne-
ming van dit Reglement beoordelen. 

 

7. Verval- en verjaringsjaringstermijn 

7.1. Aanspraken van rechthebbenden jegens SEKAM Video terzake van een Thuiskopiever-
goeding, vervallen na verloop van een termijn van drie kalenderjaren volgend op het jaar 
van inning door Stichting de Thuiskopie. 

7.2. SEKAM Video zal het deel van het Verdelingssaldo, dat zij niet binnen 3 kalenderjaren 
volgend op het jaar van inning door Stichting de Thuiskopie, heeft kunnen Uitkeren 
(waaronder het Verdelingssaldo dat niet is Uitgekeerd op grond van artikel 4.7), vijf ka-
lenderjaren na inning pro rata uit te keren aan de Rechthebbenden die in het betreffende 
Verdelingsjaar een Vergoeding hebben ontvangen, voor zover redelijkerwijs te traceren 
in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.  

 

8. Na-claim procedure en reservering Na-claims  

Na-claim procedure 

8.1. Indien een producent aanspraak maakt op een vergoeding voor uitgesteld kijken op één 
van de SKO Light zenders die gemeten worden door Stichting Kijkonderzoek in het TV 
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Kijkonderzoek (zie bijlage 1), dan kan de betreffende producent een naclaim indienen bij 
SEKAM Video. In dat geval dient de producent de ontbrekende programmagegevens en 
uitgesteld kijkcijfers aan SEKAM Video aan te leveren. SEKAM Video toetst de aangele-
verde gegevens aan de hand van de "ruwe (bereik)data" van Stichting Kijkonderzoek. 
Deze data omvat alleen de uitgesteld kijkcijfers per tijdsvak. SEKAM Video hanteert voor 
de naclaims een betrouwbaarheidsondergrens van 0,3 opnamedichtheid. 

Reservering Na-claims 

8.2. SEKAM Video reserveert gedurende vijf kalenderjaren volgend op het jaar van inning 
door Stichting de Thuiskopie maximaal 15% van het Incassosaldo voor Na-claims van 
Rechthebbenden.  

8.3. Voor zover (een gedeelte van) het percentage dat door SEKAM Video is gereserveerd 
voor Na-claims na verloop van 5 kalenderjaren, volgende op het jaar van inning door 
Stichting de Thuiskopie, niet is Uitgekeerd, zal SEKAM Video het resterende bedrag pro 
rato uitkeren aan Rechthebbenden met betrekking tot het betreffende kalenderjaar, voor 
zover redelijkerwijs te traceren in verhouding tot de daarvoor te maken kosten. 

 

9. Conflicterende Aanspraken 

9.1. Onder conflicterende aanspraken wordt verstaan de situatie waarin door meerdere par-
tijen Aanspraak wordt gemaakt op een Thuiskopievergoeding. 

9.2. Indien SEKAM Video constateert dat er conflicterende aanspraken zijn gedaan, reser-
veert zij de aan het Filmwerk toegekende Thuiskopievergoeding(en) en geeft zij hiervan 
schriftelijk kennis aan partijen. SEKAM Video deelt daarbij mee dat zij de gelden reser-
veert totdat: 

a) partijen een vaststellingsovereenkomst zijn aangegaan waarin wordt vermeld tot 
welk percentage zij tot vergoeding met betrekking tot het Filmwerk gerechtigd 
zijn en zij SEKAM Video vrijwaren voor aanspraken van derden op het Filmwerk; 
of 

b) een bindend advies is uitgebracht waaruit blijkt tot welk percentage partijen tot 
de vergoeding met betrekking tot het Filmwerk gerechtigd zijn; of 

c) een gerechtelijke uitspraak waaruit blijkt tot welk percentage partijen tot vergoe-
ding met betrekking tot het Filmwerk gerechtigd zijn, in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

9.3. Indien SEKAM Video constateert dat er conflicterende Aanspraken bestaan, maar de 
Thuiskopievergoeding al is uitgekeerd, is zij gerechtigd toekomstige betalingen aan de 
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betaalde partij op te schorten tot het bedrag waarover een conflicterende Aanspraak be-
staat 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 SEKAM Video dit be-
drag verrekenen met de opgeschorte betalingen en/of terugbetaling van het bedrag, 
vermeerderd met wettelijke rente, vorderen. 

9.4. Het Bureau kan een schriftelijk voorstel doen aan partijen voor een vaststellingsovereen-
komst als bedoeld in 9.2 onder a.  

9.5. Partijen zullen bindend advies vragen als bedoeld in 9.2 onder b volgens de procedure 
van het SEKAM Video Reglement op de Geschillen. 

9.6. Uitkering vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst door SEKAM Video van de vaststel-
lingsovereenkomst resp. het bindend advies resp. de gerechtelijke uitspraak en een 
schriftelijke bevestiging van de Rechthebbende dat de gerechtelijke uitspraak in kracht 
van gewijsde is gegaan. 

 

10. Gegevens Rechthebbende  

10.1. SEKAM Video is gerechtigd om de Rechthebbende te verzoeken om de juistheid van 
zijn/haar hoedanigheid van Rechthebbende te ondersteunen met bewijs. 

10.2. Indien blijkt dat de Rechthebbende onjuiste gegevens heeft verstrekt over zijn hoedanig-
heid van Rechthebbende, waaronder begrepen het percentage van de Thuiskopiever-
goeding dat hem toekomt, is SEKAM Video gerechtigd de op basis van deze gegevens 
aan de Rechthebbende teveel uitgekeerde gelden terug te vorderen. De betreffende 
Rechthebbende is gehouden deze gelden binnen veertien dagen na een daartoe strek-
kend schriftelijk verzoek van SEKAM Video terug te betalen, een en ander onverminderd 
zijn gehoudenheid tot het vergoeden van schade, kosten en rente. 

 

11. Betaling aan derden 

11.1. Indien de  Rechthebbende een derde wenst aan te wijzen als betaaladres voor Thuisko-
pievergoedingen, alsmede indien de Rechthebbende een recht op uitkering uit hoofde 
van dit reglement cedeert dan wel in pand geeft, maakt hij hiervan terstond schriftelijke 
melding aan SEKAM Video. 

11.2. Indien een pandhouder bevoegd is een door SEKAM Video aan de Rechthebbende uit te 
keren Thuiskopievergoeding te innen en bij SEKAM Video Aanspraak maakt op betaling, 
keert SEKAM Video de vergoeding aan de pandhouder uit. SEKAM Video is gerechtigd 
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om op deze betaling een vergoeding voor administratiekosten ter grootte van maximaal 
15 procent van de uit te keren vergoeding in mindering te brengen. 

 

12. Klachten en geschillen 

12.1. Rechthebbenden kunnen met inachtneming van de klachtprocedure zoals vermeld op de 
Website, schriftelijke klachten indienen bij SEKAM Video over de uitvoering van dit Re-
glement. 

12.2. Geschillen tussen een Rechthebbende en SEKAM Video alsmede geschillen over con-
flicterende aanspraken als bedoeld in artikel 9 kunnen worden voorgelegd aan de ge-
schillencommissie met inachtneming van het SEKAM Video Reglement op de Geschillen 
zoals vermeld op de Website. 

 

13. Inwerkingtreding en duur 

13.1. Dit Reglement vervangt het huidige reglement en treedt met terugwerkende kracht in 
werking op 1 januari 2018. 

13.2. Het Reglement is mede van toepassing op de verdeling van gelden die zijn geïncas-
seerd voor verdelingsjaar 2016. 

13.3. Dit Reglement blijft in werking tot de datum van inwerkingtreding van een nieuw vast  te 
stellen reglement.  
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BIJLAGE 1 –   BEREKENING THUISKOPIEVERGOEDING  

 

1. Relevante gegevens 

Uitgesteld Kijken 

1.1. SEKAM Video gebruikt voor de verdeling van de Thuiskopievergoedingen de gegevens 
van Stichting KijkOnderzoek (SKO) met betrekking tot Uitgesteld Kijken (UGK). Dit be-
treft het kijken naar televisiecontent, op een ander moment dan waarop deze program-
ma's lineair werden uitgezonden tot en met maximaal 14 dagen na de oorspronkelijke 
uitzending. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door een televisie-
programma te pauzeren of door het op te nemen met een harddisk-, dvd- of videorecor-
der. Ook kan een televisieprogramma, film, documentaire of serie 'on demand' of via de 
settopbox worden opgevraagd. Met de opkomst van de smart TV, die direct in verbinding 
met het internet staat, is het ook mogelijk om een gemist programma terug te kijken via 
een applicatie op de televisie. Sinds 2013 wordt ook dit uitgesteld televisiekijken, waarbij 
een ander apparaat dan een digitale decoder, harddisk of connected TV het signaal ver-
zorgt, meegenomen in het UGK. 

1.2. SEKAM Video verkrijgt van SKO cijfers over het UGK (opnamedichtheid) in blokken van 
15 minuten over de gehele dag.  

DVD verkooplijsten SKO 

1.3. SEKAM Video ontvangt van Stichting Thuiskopie de gegevens van GfK met betrekking 
tot de DVD verkopen per jaar (“DVD Verkooplijsten”). 

Genrewaardering 

1.1. Het Bureau heeft in 2017 een onderzoek laten doen door GfK naar genrewaardering. De 
uitkomsten van het onderzoek naar de waardering van genres hebben een rapportcijfer 
opgeleverd voor Nederlandse en Engelstalige filmwerken. Deze rapportcijfers zijn in on-
derstaande tabel verwerkt per genre. Het gemiddelde van de rapportcijfers per genre is 
weergegeven onder “Waardering”. Dit gemiddelde is vervolgens geïndexeerd ten opzich-
te van het laagste rapportcijfer (index 100). De genres die niet zijn gemeten worden ge-
lijk gesteld aan het laagste scorende genre.  

 
Genres Waardering Index 
Drama / Fictie 7,60 109 
Speelfilms 7,55 109 
Documentaires 7,45 107 
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Talentenjachten 7,40 106 
Spel- en Quizprogramma’s 7,10 102 
Reality 6,95 100 
Nieuws  100 
Sport  100 

 

2. Hoofdverdeling Thuiskopievergoeding  

2.1. Met betrekking tot het Verdelingssaldo dat SEKAM Video verdeelt volgens het boekjaar 
2017, houdt SEKAM Video een volgende hoofdverdeling aan: 

1. 10% van de Thuiskopievergoeding zal als een VOD basisvergoeding (worden 
verdeeld onder de audiovisuele producenten die hun filmwerken aanbieden via 
een VOD platform (“Thuiskopievergoeding VOD”). 

2. 70% van het Verdelingssaldo wordt uitgekeerd op basis van UGK (“Thuisko-
pievergoeding UGK”);  

3. 20% van het Verdelingssaldo wordt gealloceerd aan titels die vermeld worden 
op de GfK DVD verkooplijsten over 2017 (“Thuiskopievergoeding DVD”); en  

2.2. Met betrekking tot boekjaar 2016 geldt dat het bestuur van SEKAM Video de te hanteren 
percentages binnen de hoofdverdeling nader zal bepalen.  

 

3. Verdeelgrondslag 1: VOD Basisvergoeding  

3.1. De Thuiskopievergoeding VOD wordt verdeeld en vastgesteld onder de bij SEKAM Vi-
deo bekende en geregistreerde Rechthebbenden die een Filmwerk aanbieden op een 
VOD platform. SEKAM Video Keert aan elk van de voor deze Thuiskopievergoeding 
VOD in aanmerking komende geregistreerde Rechthebbende een gelijk bedrag Uit.  

3.2. Met vertegenwoordigende organisaties van buitenlandse Rechthebbenden zullen af-
spraken gemaakt worden over de wijze van afrekening van de VOS Basisvergoeding op 
collectieve basis. 

 

4. Verdeelgrondslag 2: UGK  

4.1. De verdeling en de vaststelling van de Thuiskopievergoeding UGK vindt plaats op basis 
van een puntenverdeling per Filmwerk.  

Berekening "video"-punten per Film per kwartierblok Genre: (Opnamedichtheid van 
kwartierblok x 10 x aantal minuten, afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal) x 
Genre Indexcijfer = aantal "video"-punten. 
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4.2. Per Filmwerk worden alle "video"-punten getotaliseerd. 

4.3. Ter bepaling van de hoogte van de uit te keren bedragen wordt de waarde van één punt 
berekend. Hiervoor wordt de Thuiskopievergoeding UGK gedeeld door het totaal aantal 
toegekende punten. 

Berekening waarde per punt: Televisie-verdeelsaldo / Totaal toegekende punten = 
Waarde per punt. 

4.4. De vergoeding per Filmwerk wordt berekend door het aantal punten te vermenigvuldigen 
met de waarde per punt. 

Berekening vergoeding per Filmwerk: Toegekende punten Filmwerk x Waarde per 
punt = Vergoeding Filmwerk. 

 

5. Verdeelgrondslag 3: DVD Verkoopcijfers 

5.1. De verdeling en vaststelling van de Thuiskopievergoeding DVD vindt plaats op basis van 
een puntenverdeling per Filmwerk: 

Berekening "dvd"-punten per Film en Genre: (omzet in € afgerond naar het dichtst-
bijzijnde hele getal) x Genre Indexcijfer = aantal "dvd"-punten. 

5.2. Per Filmwerk worden alle "dvd"-punten getotaliseerd. 

5.3. Ter bepaling van de hoogte van de uit te keren bedragen wordt de waarde van één punt 
berekend. Hiervoor wordt de Thuiskopievergoeding DVD gedeeld door het totaal aantal 
toegekende punten. De Filmwerken waarvan het aantal toegekende punten per saldo 
minder dan €10,- opleveren worden uitgesloten van de Uitkering. Na uitsluiting van deze 
Filmwerken wordt de waarde van één punt opnieuw berekend. 

Berekening waarde per punt: DVD-verdeelsaldo / Totaal toegekende punten = 
Waarde per punt. 

5.4. De vergoeding per Filmwerk wordt berekend door het aantal punten te vermenigvuldigen 
met de waarde per punt. 

Berekening vergoeding per Filmwerk: Toegekende “dvd”-punten Filmwerk x Waar-
de per punt = Vergoeding Filmwerk. 

5.5. Er wordt in een jaar niet dubbel uitgekeerd aan rechthebbenden indien sprake is van 
overlap tussen de UGK lijst en de DVD Verkooplijst; een Filmwerk dat in een bepaald 
jaar voorkomt op de DVD Verkooplijst én in de UGK lijst, ontvangt dus slechts éénmaal 
binnen dat jaar een vergoeding. In dit geval wordt uitgekeerd op basis van UGK.   

 


