
 

Deelverdelingsreglement: Leenrecht Audio  1/1 
 

Deelverdelingsreglement 

Leenrecht Audio  
 

Artikel 1. Algemeen 
 

1.1. Tenzij in dit Deelverdelingsreglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van 
het Algemeen Verdelingsreglement van NORMA onverkort van toepassing. 
 

1.2. Dit Deelverdelingsreglement regelt de verdeling en betaling van de door Stichting NORMA 
ten Titel van Audiovergoeding jaarlijks te ontvangen gelden van de stichting Leenrecht voor 
rechthebbende Uitvoerende kunstenaars met betrekking tot de uitleen van geluids- en 

andere audio-informatiedragers. 
 

1.3. In dit Deelverdelingsreglement wordt verstaan onder: 
a. Titel: een Opname of Uitvoering van (een onderdeel van) een zelfstandig muziekwerk, 

of een reproductie daarvan; 
b. Audiovergoeding: het voor verdeling beschikbare bedrag dat jaarlijks door NORMA 

van de Stichting Leenrecht wordt ontvangen voor Uitvoerende kunstenaars. 

 
 

Artikel 2. Berekening aandeel Uitvoerende kunstenaars 
 
De verdeling van Leenrecht Audio gelden vindt op identieke wijze plaats als vastgesteld in het 
Deelverdelingsreglement “Thuiskopie Audio” tenzij in het betreffende Reglement anders is bepaald. 

 
 

Artikel 3. Overige bepalingen 
 
3.1. NORMA behoudt zich het recht voor om vergoedingen die per verdeling minder dan 1 euro 

per uitkeringsjaar bedragen niet uit te keren. Het Bestuur kan een ander dan voornoemd 

drempelbedrag vaststellen. Indien en voor zover de hierboven bedoelde vergoedingen niet 
zijn uitgekeerd, zullen deze worden gereserveerd ten name van de desbetreffende 
rechthebbende totdat het drempelbedrag wordt overschreden, doch ten hoogste voor een 

periode van drie jaar na inning door Stichting Leenrecht. Een bedrag dat binnen genoemde 
periode vanwege de geringe omvang niet is uitgekeerd aan een rechthebbende, kan door 
NORMA na deze periode worden toegevoegd aan de gelden beschikbaar ter aanwending voor 

sociale en culturele doeleinden. 
 

3.2. NORMA zal op de onder de rechthebbenden te verdelen Audiovergoeding een nader vast te 
stellen percentage inhouden ter dekking van de kosten gemoeid met de verdeling van de 
Audiovergoeding, welk percentage niet meer zal bedragen dan 15% van de Audiovergoeding. 
 

 

Aldus laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het Bestuur op 10 maart 2016. Dit reglement 
treedt in werking op 11 mei 2016. 

 


