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Besluit inzake wijrigíng biJlage 2 repartitiereglement Stichtíng de
Thuiskopie

Geacht bestuur,

op 27 december 2018 heeft stichting de Thuiskopie het college een verzoek
voorgelegd ex art. 3 lid 1 onder b van de wet toezicht. Het verzoek strekt tot
instemming met een wíjziging in bijtage
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van het repartitiereglement van

Stichting de Thuiskopie.

Aonleiding aonpossing
Het bestuur van stichting de Thuiskopie heeft op basis van een advies van de
door stichting de Thuiskopie ingestelde werkgroep Hoofdverdeelsleutel op
20 december 2018 een besluit genomen tot vaststellíng van de
Hoofdverdeelsleutel 2018. De Werkgroep Hoofdverdeelsleutel is
samengesteld uit de vertegenwoordigers in het bestuur van Stichting de
Thuiskopie van de vier hoofdcategorieën Audio, Audiovisueel, Geschriften en
Beeld.
De hoofdverdeling van de geïncasseerde ThuiskopievergoedÍng is in de basis

afgeleid van het model met de economische waarde als grondslag voor de
verdelíng. Vanaf 2015 past St¡chting de Thuiskopie jaarlijks de

Hoofdverdeelsleutel aan op basis van het Kantar-rapport naar de aantallen
gemaakte thuiskopieën. De werkgroep heeft aan het bestuur van sticht¡ng
de Thuiskopie voorgesteld om voor het jaar 2018 de methode toe te passen
zoals de afgelopen jaren is toegepast.
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Gevolg aonpassing

Met de vaststelling van de Hoofdverdeelsleutel 2018 dalen de aandelen van
de rubrieken Audio, Seeld en Geschriften licht t.o.v. 2017 (respectievelijk
O,35yo,O,29i6 enO,28%l en stijgt het aandeel van de rubriek Audiovisueel
licht (0,92%) t.o.v. 2017. Deze wijziging volgt uit de trendontwikkeling zoals

uit het aan de Werkgroep beschikbaar Sestelde Kantar-rapport is af te leiden
en door de Werkgroep Hoofdverdeelsleutel is geadviseerd te volgen.
Beoordeling
Het bestuur van Stichting de Thuiskopie is aangemerkt als het
toezichthoudend orgaan als bedoeld in art. 2e lid l van de Wet toezicht. ln
het bestuur van St¡chting de Thuiskopie zijn de verschillende categorieën van
rechthebbenden op de thuiskopievergoeding (audioproducenten,
audiovisuele producenten, uitvoerende kunstenaars audio en video,
schrijvende auteurs, audiovisuele auteurs, omroepen, beeldmakers en
muziekauteurs) vertegenwoordigd. Het (toezichthoudend) bestu ur van
Stichting de Thuiskopíe is volgens de statuten van Stichting de Thuiskopie en

conform art. 2d lid 1 onder a van de Wet toezicht bevoegd tot het nemen van
besluiten over het algemeen beleid inzake de verdeling van aan
rechthebbenden verschuldigde bed ragen. Het bestuur van Stichting de
Thuiskopie heeft zich laten adviseren door de Werkgroep
Hoofdverdeelsleutel. Middels het advies van de Werkgroep
Hoofdverdeelsleutel aan het bestuur van Stichting de Thuiskopie is
betrokkenheid van de rechthebbenden bij het opstellen van het advies - dat

ten grondslag ligt aan het besluit van het bestuur- vastgesteld- Daarmee
constateert het College dat de diverse categorieën van rechthebbenden van
de Thuiskopievergoeding voldoende betrokken zijn geweest bij het voor
instemming voorgelegde besluit tot vaststelling van de Hoofdverdeelsleutel
2018.

Besluit
Het College besluit tot instemming met de door Stichting de Thuiskopie
voorgelegde wijziging in bijlage 2 van het repartitiereglement van Stichting
de Thuiskopie.

Hoogachtend

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA
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Bezwaar
Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwoar
worden gemaokt door indiening von een bezwoarschrift bij het colrege von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoarschrift wordt ondertekend en hevat
ten
minste:

a)

de noam en het qdres van de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving von het besluit waartegen het bezwaar of beroep
is gericht;

d)

de gronden van het bezwoqr of beroep.
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