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Inleiding 

Op 20 juni 2022 heeft Stichting Stemra (verder: Stemra) het College van 
toezicht Auteursrechten (verder: CvTA of College) verzocht instemming te 
verlenen aan wijzigingen in Aanhangsel IV Thuiskopievergoeding en 
Aanhangsel V Leenrechtvergoeding bij het repartitiereglement van Stemra. 
Ingevolge artikel 3, eerste lid, sub b, van de Wet toezicht en 
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs - en naburige 
rechten (verder: Wet toezicht cbo’s) behoeft een besluit tot wijziging van 
reglementen betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten 
de voorafgaande schriftelijke instemming van het College.  

Wijzigingen n.a.v. Reprobelfix 

De wijzigingen in aanhangsel IV en V bij het repartitiereglement Stemra zijn 
voorgesteld naar aanleiding van de zogenoemde ‘Reprobelfix’, geldend per 1 
januari 2021 en neergelegd in artikel 3 van de Auteurswet. Dit artikel luidt:  

“Wanneer een maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst het 
auteursrecht aan een uitgever heeft overgedragen of in licentie heeft 
gegeven, dan vormt deze overdracht of licentie voor de uitgever een 
afdoende rechtsgrondslag om aanspraak te maken op een deel van de 
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vergoedingen voor het gebruik van het werk in het kader van de beperkingen 
op het overgedragen of in licentie gegeven recht.” 

Op basis van artikel 3 Auteurswet is het mogelijk dat uitgevers voortaan 
onder voorwaarden (weer) een deel van de Thuiskopie- en Leenrechtgelden 
ontvangen. 

De voor instemming voorgelegde wijzigingen hebben tot gevolg dat Stemra, 
per incassojaar 2021, terugkeert naar de regeling van voor het Reprobel-
arrest, waardoor de algemeen geldende verdeelsleutels van Aanhangsel III 
Verdeelsleutels bij het repartitiereglement Stemra weer van toepassing zijn 
op de verdeling van Thuiskopie- en Leenrechtgelden. Voor de geïncasseerde 
gelden en de onverdeelbare gelden over de gebruiksjaren 2015 tot en met 
2020 blijft de regeling gelden zoals in artikel 2A van Aanhangsel IV en V van 
het repartitiereglement Stemra is beschreven.  

De aan het CvTA voorgelegde wijzigingen zijn besproken door de Raad van 
Bestuur en de Raad van Rechthebbenden van Stemra. De Raad van 
Rechthebbenden heeft positief geadviseerd met betrekking tot de 
voorgestelde wijzigingen. Tijdens de Algemene ledenvergadering / 
Vergadering van Aangeslotenen op 25 mei 2022 hebben de aangeslotenen bij 
Stemra ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in bovengenoemde 
Aanhangsels bij het repartitiereglement van Stemra. 

De wijzigingen in Aanhangsel IV en V van het repartitiereglement treden in 
werking na goedkeuring door het CvTA en respectievelijk Stichting de 
Thuiskopie (inzake Aanhangsel IV) en Stichting Leenrecht (inzake Aanhangsel 
V). 

Beoordeling wijzingen 

Met de inwerkingtreding per 1 januari 2021 van artikel 3 Auteurswet, de 
zogenaamde ‘Reprobelfix’, is het (weer) mogelijk om uitgevers aanspraak te 
laten maken op Thuiskopie- en Leenrechtgelden.   

De door Stemra aangebrachte wijzigingen in Aanhangsel IV en V van het 
repartitiereglement zijn daarmee in overeenstemming.  

Op de verdeling van de Thuiskopie- en Leenrechtgelden zijn per incassojaar 
2021 de algemene verdeelsleutels van toepassing, die door Stemra worden 
gehanteerd bij de verdeling van geïncasseerde gelden tussen makers en 
uitgevers. De aangeslotenen bij Stemra hebben tijdens de ALV van 25 mei 
2022 daarmee ingestemd.  

Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht hebben ingestemd met de 
wijzigingen. 
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Besluit 

Het College stemt in met de voorgelegde wijzigingen in de Aanhangsels IV en 
V van het repartitiereglement Stemra. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
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, 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.


