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Inleiding 
Op 20 oktober 2021 heeft Sekam Video het College van Toezicht collectieve 
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het College of het 
CvTA) verzocht in te stemmen met het concept Repartitiereglement 
Leenrecht van Sekam Video. Sekam Video is een collectieve 
beheersorganisatie als bedoeld in artikel 1, aanhef, onder c, van de Wet 
toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en 
naburige rechten (Verder: Wet toezicht cbo’s). Op grond van artikel 3, eerste 
lid, onder b, van de Wet toezicht cbo’s behoeft (onder meer) een besluit tot 
vaststelling of wijziging van een reglement betreffende de uitoefening en 
handhaving van auteursrechten de voorafgaande schriftelijke instemming 
van het College.  

Repartitie leenrechtgelden via Sekam Video  
Het Repartitiereglement Leenrecht regelt de verdeling van de 
leenrechtgelden bestemd voor audiovisuele producenten door Sekam Video. 
Stichting Leenrecht is de door de Minister van Justitie aangewezen  
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rechtspersoon bedoeld in artikel 15f Auteurswet, respectievelijk art. 15a Wet 
op de Naburige Rechten, belast met de inning en verdeling van de vergoeding 
voor het uitlenen van beeld- en geluidsdragers. Voorheen werden deze 
gelden door SVVP gereparteerd. Sekam Video en SVVP hebben afspraken 
gemaakt over het overnemen van de repartitie als verdeelorganisatie en het 
daartoe strekkende mandaat. Ten behoeve van de verdeling heeft Sekam 
Video het ter goedkeuring voorgelegde concept Repartitiereglement 
Leenrecht opgesteld dat mede van toepassing is op de gelden die in 2021 zijn 
geïnd. Het treedt daarom met terugwerkende kracht in werking met ingang 
van 1 januari 2021.  

Beoordeling van het verzoek 
In het voorgelegde concept Repartitiereglement Leenrecht zijn de 
voorwaarden bepaald voor verdeling van de door Stichting Leenrecht 
geïncasseerde gelden bestemd voor audiovisuele producenten. Het 
conceptreglement is voorgelegd aan Stichting Leenrecht conform artikel 7, 
eerste lid, van het verdelingsreglement Leenrecht Video. Stichting Leenrecht 
staat positief tegenover het verzoek van Sekam Video om aangewezen te 
worden als verdeelorganisatie in plaats van SVVP. Met het nemen van een 
besluit over aanwijzing van Sekam Video wordt gewacht op de instemming 
van het College met het repartitiereglement. Het College constateert dat het 
repartitiereglement voldoet aan de eisen en termijnen die door de Wet 
toezicht worden gesteld. Vanuit het College zijn er geen bezwaren tegen het 
door Sekam Video voorgelegde Repartitiereglement Leenrecht.  

Besluit  
Het College stemt in met het voorgelegde Repartitiereglement Leenrecht van 
Sekam Video. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
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, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. 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 is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.
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