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Op 11 februari 2021 heeft Stichting de Thuiskopie (verder: Thuiskopie) aan 

het College een verzoek om instemming voorgelegd met wijziging van het 

repartitiereglement van Thuiskopie, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub 

b, van de van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (verder: Wet toezicht 

cbo’s). Het Repartitiereglement van Thuiskopie regelt de verdeling van de 

door Thuiskopie geïncasseerde wettelijke vergoedingen voor het maken van 

een privé kopie van auteursrechtelijk beschermd werk via de door Thuiskopie 

aangewezen verdeelorganisaties.  

Wijziging in repartitiereglement 

De wijziging die Thuiskopie in het repartitiereglement wil doorvoeren betreft 

het tijdstip van verdelen en betalen van de Thuiskopievergoeding. Conform 

het huidige repartitiereglement vindt betaling tweemaal per jaar plaats, in 

juni en oktober. Doordat Thuiskopie de geïncasseerde gelden aanhoudt tot 

het tijdstip van uitbetaling wordt Thuiskopie geconfronteerd met een 

negatieve rente op de aangehouden liquide middelen. Met de voorgestelde 

wijziging in artikel 4, vijfde lid, van het repartitiereglement van Thuiskopie 

worden de vergoedingen voortaan één maal in het jaar door Thuiskopie 

betaald aan de verdeelorganisaties. Dit moment ligt tussen 1 april en 1 juli 

van een jaar, is afhankelijk van de repartitieplanning van de  
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verdeelorganisaties en gebaseerd op een inschatting van de verwachtte 

incasso met betrekking tot het voorafgaande boekjaar. Het uitkeren van een 

hoger saldo in -zo mogelijk- april scheelt Thuiskopie negatieve rente. 

Beoordeling verzoek 

Het bestuur van Thuiskopie is op grond van artikel 8, zesde lid, sub b, van de 

statuten van Thuiskopie bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van het 

repartitiereglement van Thuiskopie. Het bestuur van Thuiskopie heeft op 4 

februari 2021 ingestemd met de voorgestelde wijziging in het 

repartitiereglement van Thuiskopie, aldus de begeleidende brief bij het 

ingediende goedkeuringsverzoek. De wijzigingen in het repartitiereglement 

Thuiskopie voldoen daarmee aan de interne besluitvormingsvereisten van 

Thuiskopie.  

Met de voorgestelde wijziging in het repartitiereglement van Thuiskopie en  

door het moment van uitbetaling af te stemmen met de verdeelorganisaties 

blijven de repartities aan de rechthebbenden plaatsvinden binnen de 

termijnen die de Wet toezicht cbo’s stelt aan het reparteren van 

geïncasseerde gelden, zowel door Thuiskopie (repartitie naar de verdeel-

organisatie(s) binnen 9 maanden na afloop van het boekjaar, conform artikel 

2k, vierde lid, van de Wet toezicht cbo’s) als door de verdeelorganisaties 

(verdeling en betaling aan rechthebbenden binnen 6 maanden na ontvangst 

van de bedragen, conform artikel 2k, vijfde lid van de Wet toezicht cbo’s). 

Het College verleent zijn goedkeuring aan de voorgelegde wijziging van 

artikel 4, vijfde lid, van het repartitiereglement van Thuiskopie.  

Besluit 

Het College stemt in met wijziging van artikel 4, vijfde lid, van het 

repartitiereglement Thuiskopie. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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  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, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. 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 is gericht; 

d) de gronden van het bezwaar. 


