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Repartitiereglement van Stichting de Thuiskopie

Geacht bestuur,
Inleiding
Per brief van 14 oktober 2016 heeft u een wijziging van Bijlage 2 van het
Repartitiereglement van Stichting de Thuiskopie ter goedkeuring aan het
College voorgelegd. Op verzoek van het College, heeft mevrouw xxxxxxxxx
vervolgens een persoonlijke toelichting gegeven op de voorgestelde wijziging
(gesprek Stichting de Thuiskopie met CvTA, d.d. 10 november 2016).
Aanleiding tot deze wijziging was in de eerste plaats het van kracht worden
van een nieuwe Thuiskopieregeling per 1 januari 2013, waarbij - behoudens
CD’s en DVD’s - nieuwe dragers onder de Thuiskopieheffing zijn gebracht
(onder andere computers, laptops, mp3-spelers en harddisc-recorders).
Daarnaast heeft Stichting De Thuiskopie een schikking getroffen met de
Staat, waarbij de Staat een schadevergoeding heeft voldaan voor de periode
2010 tot en met 2012 waarin deze nieuwe dragers nog niet onder de
Thuiskopieheffing zijn gebracht. Als gevolg van het onder de
Thuiskopieregeling brengen van deze nieuwe dragers, komen andere
groepen rechthebbenden t.o.v. de rechthebbenden behorend bij het gebruik
van CD’s en DVD’s in aanmerking voor een vergoeding. Dit betreft onder
meer uitgevers en makers van geschriften en visuele werken. Deze nieuwe
groep rechthebbenden maakt aanspraak op zowel gelden behorend bij de
schikking met de Staat (periode 2010 tot en met 2012), alsmede gelden
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geïncasseerd op basis van de Thuiskopieregeling vanaf 2013. Stichting de
Thuiskopie heeft tot op heden gelden gereserveerd voor deze nieuwe groep
rechthebbenden. Het betreft reserveringen van zowel de gelden die
ontvangen zijn door de schikking met de Staat, als van de gelden die over de
jaren 2013 en verder zijn geïncasseerd. Om de gelden ook daadwerkelijk aan
de nieuwe groepen rechthebbenden te kunnen uitkeren, dienden de
rechthebbenden overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling.
Deze overeenstemming is in oktober 2016 (bestuursbesluit Stichting de
Thuiskopie 13 oktober) bereikt.
Systeem van verdeling
Om gelden aan deze nieuwe groepen rechthebbenden te kunnen uitkeren,
maakt Stichting de Thuiskopie gebruik van een bestaand systeem van een
hoofdverdeelsleutel in zogeheten ‘rubrieken’ en ‘onderverdeelsleutels’
binnen deze rubrieken. De hoofdverdeelsleutel, dat wil zeggen de verdeling
over rubrieken, wordt tot op heden vastgesteld op grond van markt- en
omzetgegevens van gebruikers van dragers. Deze worden jaarlijks
vastgesteld. De onderverdeelsleutels per rubriek worden op grond van
overeenstemming tussen de rechthebbenden vastgesteld, dikwijls voor
meerdere jaren. De hoofdverdeelsleutel en de onderverdeelsleutel maken
onderdeel uit van het repartitiereglement van Stichting de Thuiskopie. Indien
hierin wijzigingen worden voorgesteld, dienen deze derhalve ter goedkeuring
aan het CvTA te worden voorgelegd.
Voorgestelde wijzigingen
De door u voorgestelde wijzigingen in het repartitiereglement betreffen:
1.

Voor uitkering van gelden behorend bij het incassojaar 2014 wijzigen
de percentages over de rubrieken t.o.v. het incassojaar 2013. Het
betreft de volgende 3 rubrieken: (1) Audio, (2) Audiovisueel en (3)
Geschriften/Visuele werken. Ten opzichte van het incassojaar 2013 is
bovendien de rubriek ‘Interactief’ verwijderd (overigens kende deze
rubriek in het incassojaar 2013 een verdeelpercentage van 0%).

2.

Voor het uitkeren van gelden behorend bij het incassojaar 2015
wordt het aantal rubrieken t.o.v. het incassojaar 2014 uitgebreid naar
4: (1) Audio, (2) Audio-visueel, (3) Geschriften en (4) Visuele werken.
De percentuele verdeling van gelden over deze rubrieken is nog niet
vastgesteld.
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3.

De verdeling van gelden naar rechthebbenden binnen de
verschillende rubrieken over de gehele periode 2010 tot en met
2014.

Tevens heeft u ter kennisname gebracht om voor de jaren 2015 en verder op
zoek te gaan naar een nieuw model om de verdeling van gelden over de
rubrieken vast te kunnen stellen. De huidige methode gebaseerd op markten omzetgegevens wordt door u ontoereikend gevonden. U heeft over dit
nieuwe model nog geen beslissing genomen. Hierdoor zijn zeer recentelijk
(2e helft 2016) de gelden behorend bij het incassojaar 2015 via een
voorschot verdeeld volgens de bestaande methode, waarbij een reserve is
aangehouden. Bij vaststelling van de nieuwe methode zal er een correctie op
het voorschot plaatsvinden door inzet van de reserve.
Wettelijk kader
In het licht van het verzoek van Stichting de Thuiskopie is de volgende
wettelijke bevoegdheid van het CvTA met betrekking tot het preventief
toezicht in het geding:
1.

Art. 3, lid 1, sub b WTCBO: Een besluit van een CBO tot vaststelling of
wijziging van een reglement of modelovereenkomst betreffende de
uitoefening of handhaving van het collectief beheer behoeft
voorafgaande goedkeuring van het CvTA.

Oordeel
Wijziging 1: Uitkering van gelden van incassojaar 2014 en bijbehorende
verdeelpercentages over de rubrieken.
Aangezien de verdeling van gelden over rubrieken voortvloeit uit toepassing
van het bestaande model gebaseerd op markt- en omzetgegevens,
beschouwt het College dit niet als een wijziging die goedkeuring behoeft. Een
besluit over een nieuw model voor verdeling, zoals voorgenomen voor
incassojaar 2015 en verder, behoeft deze voorafgaande goedkeuring wel.
Wijziging 2: Uitbreiding van rubrieken, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen de rubrieken ‘Geschriften’ en ‘Visuele werken’.
Het College stemt hiermee in.

3

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

Wijziging 3: De verdeling van gelden naar rechthebbenden binnen de
verschillende rubrieken over de gehele periode 2010 tot en met 2014.
Gelet op de bereikte overeenstemming tussen rechthebbenden over de
verdeling binnen de rubrieken kan het College hiermee akkoord gaan.
Tot slot adviseert het College om het ter goedkeuring voorgelegde
repartitiereglement aan te passen, waarbij de tekst over de nog niet
vastgestelde verdeling van gelden behorend bij de incassojaren 2015 en 2016
wordt verwijderd om verwarring te voorkomen.
Hoogachtend,

J.W. Holtslag
Voorzitter CvTA

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. 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 of beroep
is gericht;
d) de gronden van het bezwaar of beroep.
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