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Besluit inzake verzoek d.d. 7 november 2017 tot goedkeuring
gewijrigde bijlagen bij het repartitiereglement, gewijzígde

aanwljzingsovereenkomst, bestuursreglement en d¡f€ctlereglement

Geacht bestuur,

Op 7 november 2017 heeft Sticht¡ng de Thuiskopie bij het College een

verzoek tot instemming voorgelegd met een gewijzigd repartitiereglement

met bijlagen (1. Aangewezen organísaties voor de verdeling van

Thuiskopiegelden en 2. Verdeelsleutels Thuiskopie), een gewijzigde

aanwijzingsovereenkomst, een gewijzigd bestuursregleme nt en een gewijzigd

directíereglement. Deze documenten geven het College aanleiding tot de

volgende opmerkingen.

Re pa rt¡tiereg le me nt met bijlage n

ln de titel van het voorgelegde repartitiereglement wordt verwezen naar art.

L4 van de statuten van Stichting de Thuiskopie. ln de door het College

goedgekeurde statuten van Stichting de Thuiskopie wordt echter in art. 15

het repartit¡ereglement genoemd. ln art. 4 lid 6 van het repartitiereglement

is het tempo van repartitie aangepast; betaling en verdeling aan de

verdeelorganisaties vindt plaats uiterlijk negen maanden na afloop van het

boekjaar waarin St¡chting de Thuiskopie de te verdelen netto-opbrengst

heeft geind. Art. 12 van het reglement stelt dat in gevallen waarin het
reglement niet voorziet de Stichting beslist. Niet duidelijk is welk orgaan van

de Stichting (bestuur of dagelijkse leiding) de betreffende beslissing in die
gevallen neemt.
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Gezien de beperkte bestuurlijke taken van het toezichthoudend bestuur zou

deze bevoegdheid bij de dagelijkse leiding moeten worden neergelegd.

Bij de vaststelling van de verdeelsleutels heeft de stichting gebruik gemaakt

van marktonderzoeken omtrent de wijze waarop en de mate waarin het

repertoire van de verschillende categorieën rechthebbenden wordt

gereproduceerd voor eigen studíe, oefening of gebruik.

ln art. 10 lid 3 van het reglement is een regeling met betrekking tot
onverdeelde gelden opgenomen. Voor de geschillenregeling wordt in art. 13

van het reglement verwezen naar het geschillenreglement. Met dit
geschillenreglement is op 24 oktober jl. reeds ingestemd door het College.

Aa nw ij zi n g sove re e n ko m st

ln de voorgelegde aanwijzingsovereenkomst ten aanzien van de verdeling

van de Thuiskopievergoeding aan uiteindelijke rechthebbenden is in art. 2.1

van de overeenkomst opgenomen dat de verdeelorganisat¡e de ontvangen

Thuiskopievergoedingen vervolgens binnen zes maanden dient te reparteren

aan rechthebbenden.

Bestu u rs- e n d irectiere g le me nt
Door Stichting de Thuískopie is gekozen voor een toezichthoudend bestuur,

een model waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het toezichthoudend

proces binnen de stichting (art. 8.L van de statuten). ln het bestuurs- en

directiereglement is de taakverdeling tussen toezichthoudend bestuur en

uitvoerende directie verder uitgewerkt. ln de brief van 24 oktober jl. heeft

het College een aantal opmerkingen gemaakt over bestuurlijke bevoegd-

heden die in het gekozen model conform de nadere uitwerking van het

beleidskader toezicht d.d. 26 april20L7 , n¡et langer bij het (toezÍchthoudend)

bestuur kunnen worden belegd, maar aan de dagelijkse leiding dienen te

worden overgelaten. Het College constateert dat in het aangepaste

voorgelegde bestuursreglement d.d. 6 november 2077 de opmerkingen van

het College met betrekking tot punt 6 van onderdeel lll Werkwijze zijn

verwerkt. Ook de opmerkingen die het College heeft gemaakt over artikel 9

en L0 van het directiereglement zijn verwerkt in het voorgelegde aangepaste

directiereglement d.d. 6 november 2Ot7.ln art. L0 van het directiereglement

is nu bepaald dat de directie het bestuur raadpleegt voorafgaand aan het

nemen van besluiten als bedoeld in de onderdelen a. t/m d.
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Besluít

Het College stemt ¡n met het verzoek van Stichting de Thuiskopie d.d. 7

november jl. tot wijziging van de bijlagen bij het repartitiereglement, de
gewijzigde aanwijzingsovereenkomst, het aangepaste bestuursreglement en
het aangepaste directiereglement. Met betrekk¡ng tot het repartitie-
reglement ontvangt het College graag een aangepaste versie waarin de

opmerkingen van het College over de verwijzing naar de statuten (in de titel
van het document) en de beslissingsbevoegdheid in onvoorziene gevallen

(art, 12) zijn verwerkt.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CVTA

Bezwødr

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken nø bekendmoking schriftelijk bezwaor
worden gemookt door indiening von een bezwaarschrift bij het College von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

ø) de noom en het adres von de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving vøn het besluit waortegen het bezwoor of beroep

is gericht;

d) de gronden van het bezwaar of beroep.
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