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Besluit inzake verroek d.d, 28 november 2017 tot goedkeuring
aangepaste modelovereenkomgt incasso en voomaarden voor
Vrijstelling en Restltut¡e

Geacht bestuur,

Op 28 novemher 2017 heeft Stichting de Thuiskopie (per mail) het College

verzocht goedkeuríng te verlenen aan de aangepaste overeenkomst incasso

alsmede de voorwaarden voor Vrijstelling en Restitutie. Deze documenten
beschouwt Stichting de Thuiskopie, naar oordeel van het College terecht, als

een modelovereenkomst waarmee het College schriftelijk dient in te
stemmen conform artikel 3b van de Wet toezicht.

De aanpassing van de voorgelegde documenten is een gevolg van het besluit
dat door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) is

genomen over nieuwe Thuiskopietarieven per l januari 2018 tot en met 3L

december 2020. Stichting de Thuiskopie stelt in het verzoek tot goedkeuring

dat daarmee de voorgelegde aanpassingen in de documenten tot stand zijn
gekomen in overleg en in overeenstemming met de betalingsplichtige
industrie.

De wijzigingen betreffen het toevoegen van begrippen professioneet gebruik
en professioneel gebruiker, het vastleggen in de overeenkomst van de

mogelijkheid om heffingsvríj te leveren aan niet geregistreerde professionele

gebruikers, de mogelijkheid om kordaat te kunnen optreden tegen
structurele wanpraktijken van contractanten en het verlagen van de
compliancekorting van 10Yo naar 8% in verband met de gestegen kosten van
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Stichting de Thuiskopie vanwege juridische procedures over de incasso' De

voorgelegde wijzigingen in de incasso-overeenkomst zijn een rechtstreeks

gevolg van het besluit van SONT van 30 augustus 2Ot7.ln de SONT hebben

vertegenwoordigers zitting van betalingsplichtige n en

auteursrechthebbenden, De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het

besluit van SONTvan 30 augustusZOLT op 24 oktober 2Q17 in de

Staatscourant gepubliceerd (nr. 60906). st¡chting de Thuiskopie heeft

bovendien betalingsplichtigen via de nieuwsbrief (oktober 2OL7 en november

21t7l op de website van Stichting de Thuiskopie geïnformeerd over de

wilzigingen die mogelijk impact hebben op de wijze waarop een organisatie

omgaat met professioneel gebruik.

Besluit

De voorgelegde wijzigingen in de incasso-overeenkomst en de voorwaarden

voor Vrijstelling en Restitutie zijn aangepast als gevolg van het besluit van

SONTvan 30 augustus 2O17 en daarmee in overleg en overeenstemming

tussen de rechthebbenen vertegenwoordigd in Stichting de Thuiskopie en

(formele) representanten van de betalingsplichtige industrie. Het College

constateert dat hiermee is voldaan aan artikel 21, lid 1 van de Wet toezicht,

op grond waarvan collectieve beheersorganisaties gehouden zijn in goed

vertrouwen met gebruikers te onderhandelen over de licentieverlening voor

rechten en beide partijen elkaar alle noodzakelijke ionformatie verschaffen.

Het College stemt in met het verzoek van Stichting de Thuiskopie d.d' 28

november 2017 betreffende de wijzigingen in de incasso-overeenkomst en

de Voorwaarden voor Vrijstell¡ng en Restitutie.
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Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

VoorzÍtter CvTA

Bezwaar

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwoor
worden gemaakt door indiening von een bezwaorschrift bij het College van

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

a) de naøm en het adres von de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving von het besluit woartegen het bezwaor of beroep

is gericht;

d) de gronden van het bezwaar of beroep.
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