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ALGEMENE OMSCHRIJVING 
 
De Rechthebbende geeft bijdragen aan uitzendingen op per jaar van uitzending. Aan deze bijdragen deelt 
Pictoright conform onderstaande methodiek basispunten toe en - afhankelijk van het medium - een weging. 
Hieruit volgen de repartitiepunten per bijdrage. De repartitiepunten vermenigvuldigd met een puntwaarde 
bepalen het uit te keren bedrag aan de Rechthebbende. De puntwaarde wordt per repartitie vastgesteld. Deze 
is afhankelijk van het totaal te reparteren bedrag en het totale aantal repartitiepunten, welke factoren per 
repartitie verschillen. De puntwaarde kan dus niet uit deze Grondslagen worden afgeleid. Repartitie van de 
kabelvergoeding door Pictoright vindt voor het grootste deel plaats in het kalenderjaar volgend op het jaar van 
de opgaven van de Rechthebbenden, conform de systematiek beschreven in het Repartitiereglement.  

 
PUNTEN EN WEGING 
 
A. De basispunten per bijdrage 
Foto, illustratie, beeldende kunst, korte animatie (max. 1,5 minuut):    1  
Leader, bumper, outro, decorontwerp en soortgelijke Visuele werken:   1  
Ident, promo voor een zender/omroep:       1  
 
B. Maximum 

• Per programmatitel geldt een maximaal aantal basispunten van 20 per maker per Jaar van recht. 

• Per programmatitel geldt een maximaal aantal basispunten van 5 per maker per Jaar van recht voor een 
leader, bumper, outro, decorontwerp en soortgelijke Visuele werken. 

Voorbeeld: 1 leader te zien bij 2 uitzendingen van een programmatitel levert 2 basispunten op, 1 leader 
te zien bij 10 afleveringen van een programmatitel levert 5 basispunten op. 

• Voor een ident of promo voor een zender geldt een maximaal aantal basispunten van 5 per maker per Jaar 
van recht. 

• Per zender geldt een maximaal aantal basispunten van 50 per maker per Jaar van recht.   
 
C. Wegingsfactor Nederlandse televisiezenders  
Het aantal basispunten wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor per groep. 
 
Groep 1 – Hoofdzenders  
Wegingsfactor: 10 
NPO 1 
NPO 2 
NPO 3 
RTL 4 
RTL 5 
SBS 6 
RTL 7 
RTL 8 
Veronica / Disney XD 
Net 5 



 
 

 

 
Groep 2 - Overige zenders      
Wegingsfactor: 1 
 

Overige televisiezenders, met uitzondering van betaalkanalen, waaronder regionale en lokale televisiezenders, 

themakanalen, kabelkranten en buitenlandse zenders voor zover die geschikt zijn gemaakt voor de 

Nederlandse markt. 

D. Uitgangspunten Kabelvergoeding:  

• Herhalingen van uitzendingen in hetzelfde kalenderjaar kunnen niet worden opgegeven. 
 
 
Voorbeeld:  
Verschillende foto’s van een fotograaf worden 30 keer uitgezonden in “RTL Late Night” op RTL 4 en 50 keer 
uitgezonden in “RTL Boulevard”. Daarnaast worden verschillende foto’s 40 keer uitgezonden in “It Polytburo” 
op Omrop Fryslân.  
Het aantal basispunten voor RTL Late Night en RTL Boulevard wordt 40 (maximum per programmatitel per 
maker is 20) en wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor uit Groep 1 (RTL 4 is een zender uit Groep 1).  
RTL Late Night: 40 basispunten x 10 = 400 repartitiepunten. 
Het aantal basispunten voor “It Polytburo” wordt 20 (maximum per programmatitel per maker) en wordt 
vermenigvuldigd met de wegingsfactor uit Groep 2 (Omrop Fryslân is een zender uit Groep 2). 
It Polytburo: 20 basispunten x 1 = 20 repartitiepunten. 
Het totale aantal repartitiepunten voor deze fotograaf is dus 420. 


