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Besluit op verzoek tot goedkeuríng machtiging STAp inzake
Thuiskopie - en Leenrechtvergoeding en machtiging STAp inzake
EMS-BOD

Geacht bestuur,
Op 19 september 2018 heeft u het College herinnerd aan uw verzoek d.d. 12
februari 2018 goedkeuring te verlenen aan aanpassingen in de door STAp
gehanteerde machtiging Thuiskopie- en Leenrechtvergoedingen en de STAp

machtiging inzake EMS-BOD naar aanleiding van de wijzigingen in de Wet
toezicht van 26 november 2016.
Ao n pass

in

g

m

achti gi nge n

ln het cvTA besluit d.d.2L augustus 2ot7 waarin goedkeuring is verleend aan
de door STAP ter goedkeuring voorgelegde statuten en repartitiereglementen is door het College reeds geconstateerd dat STAp met
betrekking tot de verplichtingen jegens rechthebbenden (artikel 2a lid 2 t/m
7 van de Wet toezicht) deze verplíchtingen vrijwelgeheel in artikelS.l t/m
8.5 van de statuten tot uitdrukk¡ng heeft gebracht.
Het College constateert dat de beide voorgelegde machtigingen zijn
aangevuld met het opnernen van de rechten van rechthebbenden (artikel 2a
lid 2T/m 7 Wet toezlcht) onder de overwegíngen op pagina's 1 en 2.
De ter goedkeuring voorgelegde machtiging STAP inzake EMS -BOD heeft

betrekking op afspraken die door RODAP namens de bij RODAp aangesloten
film- en televisieproducenten, omroepen en distributeurs zijn gemaakt met
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CBO's over een redelijke en representatieve vergoeding voor het

muziekgebruik in door RODAP partijen geëxploiteerde en nog te exploiteren
audiovisuele omroepgerelateerde on demand diensten. Met het
ondertekenen van de machtiging wordt STAP gemachtigd door de

betreffende fonogra mmenprod ucent om bovengenoemde vergoed ing te
incasseren en uit te keren. ln artikel 9 van de macht¡ging is opgenomen dat
rechthebbenden licenties kunnen verlenen voor niet-commercieel gebruik,
zoals bedoeld in artikel 2a lid 3 van de Wet toezicht.

Met betrekking tot de machtig¡ng Thuiskopie- en Leenrechtvergoedingen
heeft het College besloten de CBO's die zijn te kwalificeren als'eigen-recht'
organisaties vooralsnog niet te toetsen op de aanwezigheid van het bieden
van een mogelijkheid aan rechthebbenden om licenties te verlenen voor nietcommercieel gebruik van rechten op grond van de in de Auteurswet en de

Wet op de naburige rechten beschermd materiaal.
Stichting Leenrecht en Stichting De Thuiskopie zijn te kwalificeren als eigenrecht organisaties en Stichting STAP als de verdeelorganisatie van de
vergoedingen die Leenrecht en Thuiskopie incasseren. Het CvTA zal St¡chting
STAP met betrekking tot de Leenrecht en Thuiskopievergoedingen dan ook

niet toetsen op art¡kel 2a lid 3 van de Wet toezicht.

Eesluit
Het College stemt in met de door STAP voorgelegde machtiging Thuiskopieen Leenrechtvergoedingen en de STAP machtiging inzake EMS-BOD.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA
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Bezwoar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmokìng schriftetijk bezwaor
worden gemaokt door indieníng von een bezwaarschrift bij het college von
Toezicht Auteursrechten, Het bezwoorschrift wordt ondertekend

en bevøt ten

minste:
a)

de noam en het odres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving von htet besluit wadrtegen
gericht;

d)

de gronden von het bezwaar of beroep.

het

bezwaor

of

beroep is
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