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Eesluit op verzoek om goedkeuring wljziging
aanwljzingsovereenkomst met Sticht¡ng Stemra

Geacht bestuur,

op

20

juni 20L9 heeft stichting de Thuiskopie (Thuiskopie) het cvTA (verder

ook 'het college') een verzoek voorgelegd ex art. 3 lid 1 onder b van de
toezicht. Het verzoek strekt tot instemming met een wijziging in de

wet

aanwijzingsovereenkomst tussen Thuiskopie en stichting stem ra (stemra).
Procedure
Het college heeft op 9 augustus 2019 Thuiskopie om aanvullende informatie
verzocht inzake de wijzigingen in de Aanwijzingsovereenkomst stemra. op 13
augustus 2019 heeft Thuiskopie de aanvullende informatie aan het college
verstrekt. op 19 augustus 2019 heeft het college Thuiskopie een reactie
gestuurd in de vorm van een advies op het voorgelegde verzoek om
goedkeuring van de gewijzigde aanwijzingsovereenkomst met stemra.
Thuiskopie heeft op 1L september 20L9 op dit advies gereageerd.
De gewij z ig de aa nw ijz i ng sove re

e n ko mst
Aanleiding voor de wijziging van de aanwijzingsovereenkomst is het
Reprobel-arrest op grond waarvan het bestuur van Thuiskopie heeft
geconcludeerd dat uitgevers geen zelfstandig recht hebben op een

thuiskopievergoeding. Door Thuiskopie is aan de betrokken
verdeelorganisaties gevraagd Thuiskopie te informeren hoe zij met deze
situatie omgaan. stemra heeft op 25 oktober 201g een oplossing aan
Thuiskopie voorgelegd. Thuiskopie heeft stemra laten weten geen aanleiding

te zien om goedkeuring aan de door stemra voorgestelde oplossing te
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onthouden, mits wordt voldaan aan een aantalvoorwaarden' Naar
aanleiding van de door Stemra voorgelegde en door Thuiskopie
geaccepteerde oplossing is vervolgens de aanwijzingsovereenkomst tussen
Thuiskopie en stemra aangepast. Deze aanpassingen zijn op 6 juni 2019
behandeld in de bestuursvergadering van Thuiskopie en ter goedkeuring
voorgelegd aan het College.

Conform de aangepaste aanwijzingsovereenkomst wijst Thuiskopie Stemra
aan als verdeelorganisatie onder de volgende voorwaarden:
a. dat de Minister van ocw een algemeen verbindend voorschrift (AMvB)
zal uitvaardigen waarbij de door Stemra gehanteerde verdeling van de
thuiskopievergoeding op basis van 2/3" deel voor de auteurs

(componisten en tekstdichters) enerzijds en 1/3" deel voor de
(sub)muziekuitgevers als billijk wordt vastgesteld (art. 1
aa

nwijzi ngsoveree

n

komst);

b.

Stemra en de (sub)muziekuitgevers Thuiskopie vrijwaren tegen
aanspraken terzake van derden (art. 3 aanwijzingsovereenkomst) en;

c.

zowel de aanwijzingsovereenkomst als het Stemra repartitiereglement is
goedgekeurd door het College (art. 1 aanwijzingsovereenkomst)'

Het eerdere odvies von het College

Bij het advies van 19 augustus 2019 heeft het college verzocht om nadere

informatie over:

a.

de verschillen tussen (i) de formulering van overwegingen H

t/m J van de

ter goedkeuring voorgelegde aanwijzingsovereenkomst en (ii) de
toelichting van stemra op de verdeling van gelden onder auteurs en
uitgevers;

b.

de betekenis van de ter goedkeuring aangeboden
aanwijzingsovereenkomst tussen Thuiskopie en Stemra indien de

Minister van ocw een afwijkende billijke vergoeding vaststelt dan
waarom door Partijen
Bij brief van

lL

is

verzocht.

septembe r 20L9 heeft Thuiskopie deze informatie verstrekt.

Ad a. Thuiskopie heeft in reactie op de constatering van het College verklaard
dat de door stemra gehanteerde verdeling als minimale billijke vergoeding

wordt aangemerkt en afwijking ten nadele van de auteur
ervaren. Het woord 'minimaal' wordt niet vermeld in de

als onbillijk

wordt

aanwijzingsovereenkomst Stemra, maar ligt daar wel in besloten, aldus
Thuiskopie. ln het verzoek aan de Minister van OCW wordt toegelicht dat de
door Buma stemra gehanteerde verdeling van 2/3e deel voor de maker
(auteur) als minimale billijke vergoeding wordt gezien, wat blijkt uit het feit
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dat een afwijking daarvan ten nadere van de
maker ars onbiilijk wordt
eryaren.
Het College vindt dit een genoegzame verklaring
en ziet, gezien de
formulering van het verzoek aan de Minister
van ocw tot vaststeiling
een AMv8, geen aanleiding om Thuiskopie
te adviseren de

van

aanwijzingsovereenkomst op dit punt aan
te passen.
Ad b' op de vraag van het coilege aan zower
stemra ars ïhuiskopie werke
betekenis de voorgesterde wijzigingen in
het repart¡t¡eregrement hebben,
indien de Minister van ocw een afwijkende
biilijke vergoeding vaststelt dan
waarom door partijen is verzocht, is door stemra
en Thuiskopie gerijkruidend
gereageerd: indien een van het verzoek
afwijkende vergoeding wordt
vaststeld, zullen betrokkenen opnieuw om
de tafer moeten.
Het College kan zich vinden in deze toelichting.
Beoordeling van het verzoek tot instemming
met de oanwijzings_
overeenkomst
Het college constateert dat de wijzigingen
in de door het bestuurvan
uiskopie vastgesterde aanwijzingsovereenkomst
tussen Thu iskopie en

Th

stemra voortvloeien uit de overeenstemming
die is bereikt tussen auteurs en
uitgevers naar aanleiding van het Reprobel_arrest.
ln de tergoedkeuring voorgelegde aanwijzingsovereenkomst
zijn de
gemaakte afspraken neergeregd ars voon¡vaarden
in (de overwegingen bii) de
aa

nwijzingsovereen komst.

De aanwijzing van stemra ars verdeerorganisatie
voor thuiskopiegerden

voor muziekauteursrechthebbenden is afhankerijk
gesterd van de
vaststelling van een AMvg (overweging H t/m
J van de
aa

nwijzingsovereen komst),

Het College stemt in met deze opschortende
voorwaarde.

b.

Een andere voorwaarde voor inwerkingtreding
van het aangepaste

aanwijzingsbeslu¡t betreft (i) de door de (sub)muziekuitgevers
verstrehe vrijwaring aan Stemra en Ihuiskopie voor
het geval dat

auteurs aanspraak maken op meervergoeding dan
dat zij op basis van
de hiervoor bedoerde afspraken zuilen ontvangen
en (ii) de verstrekte
vrijwaring van Stemra aan Thuiskopie inzake
aanspraken van
rechthebbenden op meer vergoeding dan op
basis van de gemaakte
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afspraken zou worden ontvangen (respectievelijk art. 3.1 en artikel 3.2
van de ter goedkeuring voorgelegde aanwijzingsovereenkomst).
Het College constateert dat over de tekst van de vrijwaring genoemd
onder (i) Stemra en de uitgevers overeenstemming is, zo blijkt uit de

brief van 25 oktober 2018 van Euma Stemra aan Thuiskopie. De
vrijwaringen als genoemd onder (i) komen tot stand door ondertekening
door iedere afzonderlijke (sub)muziekuitgever van een door Stemra in
overleg met Thuiskopie opgestelde tekst. Het College constateert verder
dat de vrijwaring als genoemd onder (ii)tot stand komt door
ondertekening

va

n de aa nwijzingsovereenkomst door Stem ra.

Het College stemt ook in met dit onderdeelvan de voorgelegde
aa nwijzingsovereen komst.
Ook met de voorwaarde voor aanwijzing dat het repartitiereglement van
Stemra moet zijn goedgekeurd door het College (art. L
aa

nwijzingsovereenkomst) stemt het College in.

Het College merkt in dat verband op dat Stemra is geadviseerd om de
verdeling in Aanhangsel lll bij het repartitiereglement Stemra in
overeenstemming te brengen met het aan de Minister van OCW
gerichte verzoek tot vaststelling van een billijke vergoeding voor de
verlening van exploitatiebevoegdheid ten aanzien van het auteursrecht
van de makers. Voor de volledigheid is het advies aan Buma Stemra van
1 november 2019 bijgevoegd.

Beslult
Het College stemt in met de door Thuiskopie ter goedkeuring voorgelegde
aa nwijzingsovereenkomst Stemra.
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter

CvTA
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Bezwaør
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken nø bekendmaking schriftetijk bezwaar

worden gemaakt door indiening von een bezwaarschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevot
ten
m¡nste:

a)

de noam en het odres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving von het bestuit woartegen het bezwoar is gericht;

d)

de gronden van het bezwoar.
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Advies op verzoek tot goedkeuring wiJziging repartitiereglement
Stichting Stemra

Geachtef
op

20

juni 2019 heeft u namens vereniging Buma (Buma)en stichting stemra

(stemra) gewijzigde repartitiereglementen van respectievelijk Buma en stemra
aan het college voorgelegd met het verzoek goedkeuring te verlenen aan de
wijzigingen in deze repartitiereglementen ex art. 3 lid 1 sub b van de wet
toezicht.
Verzoek tot ¡nstemm¡ng met wijzigingen

Door Buma stemra is verzocht om ¡nstemming met de volgende wijzigingen van
de repa rtitiereglementen:
AL. Het aanmelden van afwijkende verdelingen tussen componisten en
tekstdichters door middel van een akkoord, zonder dat daarvoor een

handtekening behoeft te worden gezet; het betreft wijziging van de artikelen
13 l¡d 4 en L4 van Aanhangsel V van repartitiereglement Buma
en de artikelen 12 lid 4 en i.3 van Aanhangsel lll repartitiereglement stemra,
BL. Een wijziging van het repartitiereglement van stemra op voorstel van

Stichting de Thuiskopie, die stemra als verdeelorganisatie heeft aangewezen,
naar aanleiding van een herijking van de verdeling van de Audiovisuele
Thuiskopiegelden. Dit gewijzigd gebruik blijkt uit marktonderzoek dat in
opdracht van stichting de Thuiskopie is uitgevoerd. Het betreft een wijziging
van art.

9lid4t/m

6 van Aanhangsel lV van het repartitiereglement stemra.

82. Technische wijzigingen in het repartitiereglement van stemra naar aanleiding

van opmerkingen van Stichting De Thuiskopie en Stichting
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Leenrecht in het kader van hun respectievelijke aanwijzing van Stemra als
verdeelorganisatie. Het betreft wijzigingen in Aanhangsel lV van hetzelfde

repartitiereglement naar aanleiding van opmerkingen van sticht¡ng de
Thuiskopie en wijzigingen in Aanhangsel V van het repartitiereglement van
Stemra naar aanleiding van opmerkingen van Stichting Leenrecht'
83. Aanpassingen in het repartitiereglement van Stemra inzake de verdeling van

Thuiskopie- en Leenrechtgelden in verband met voorgestelde maatregelen
naar aa nleiding va n het'HP-Reprobel-a rrest'.

Met de voorstellen tot wijziging in de ter goedkeuring voorgelegde repartitlereglementen is op L2 juni jl. ingestemd door de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van Buma en de vergadering van aangeslotenen (VvA) van Stemra'

Daaraan voorafgaand heeft de Raad van Rechthebbenden van Buma en Stemra
over deze voorstellen positief geadviseerd richting de ALV en VvA, blijkens de bij

het verzoek om goedkeuring meegestuurde stukken (agendapunt 8b van de ALV
en VvA van Buma en Stemra van L2 juni jl')
lnstemming met een deel van de voorgelegde wiizigingen
op 13 augustus 2019 heeft het college reeds ingestemd met de op 20 junijl.
voorgelegde wijzigingen in het repartitiereglement van Buma en met een deel
van de voorgelegde wijzigingen in het repartitiereglement van stemra. Deze
instemming heeft plaatsgevonden onder voorbehoud van goedkeuring van

stichting de Thuiskopie van de wijzigingen als beschreven onder punt 8L. en
goedkeuring van St¡chting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht van de
wijzigingen als beschreven onder punt 82.

Bj.

Aonpossing Stemro inzoke verdeling vøn Thuiskopie

-

en Leenrechtgelden

Met betrekking tot onderdeel 83., de aanpassing in het repartitiereglement van
Stemra inzake de verdeling van Thuiskopie- en Leenrechtgelden in verband met
voorgestelde maatregelen naar aanleiding van het HP-Reprobel arrest, is door
het College gevraagd om:
(1) Een verklaring van Buma Stemra naar aanleiding van de constatering van het
College dat in Aanhangsel lll van het repartitiereglement van Stemra wordt
afgeweken van de 'gebruikelijke'verdeling 2/3" deel auteur, 1/3"deel uitgever in
een situatie waarin er sprake is van een tekstdichter en uitgever. ln het aan het

repartitiereglement stemra toegevoegde arl.2a van Aanhangsel lV wordt
verwezen naar de verdeelsleutels zoals opgenomen in Aanhangsel lll. Art. 1 b2.
van Aanhangsel lll stelt de verdeling als volgt vast: tekstdichter 50%, uitgever
50%. Deze verdeling is niet in lijn met de verdeling zoals in het gezamenlijk

verzoek van muziekauteurs, componisten, tekstdichters en muziekuitgevers aan
de Minister van OCW verzocht vast te stellen in een AMvB als billijke vergoeding
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voor de verlening van exploitatiebevoegdheid ten aanzien van auteursrecht van
de maker als bedoeld in art. 25 c lid 3 van de Auteurswet, waarin wordt
uitgegaan van een vast te stellen bíllijke vergoeding waarbij tenminste 2/3" deel
van de vergoeding aan de auteur toekomt.
De reactie van Buma Stemra:

ln reactie op bovenstaande constatering van het college dat in Aanhangsel lll
een van het gezamenlijke verzoek tot vaststelling van een billijke vergoeding
afwijkende verdeling tussen auteur( (tekstdichter) en uitgever in het
repartitiereglement stemra is opgenomen, heeft Buma stemra op 9 september
20J.9 geantwoord dat op de tekst-only werken (werken zonder een compositie)

in de praktijk vrijwel geen licentie wordt verstrekt en vrijwel geen uitkering
plaatsvindt. De uitkering van Thuiskopiegelden op tekst-only werken is volgens
Buma stemra dan ook verwaarloosbaar. Gelet op het zeer beperkte gebruik
daar bij de aanpassing van de repartitiereglementen ten aanzien van de

is

verdeelsleutels dan ook geen acht op geslagen door Buma Stemra.
(2) Daarnaast heeft het college Buma stemra gevraagd of het voorgelegde
repartitiereglement nog betekenis heeft indien de Minister van ocw een van
het verzoek afwijkende billijke vergoeding vaststelt.
Het ter goedkeuring voorgelegde art.2a van Aanhangsel lV (Thuiskopievergoeding) en v (Leenrechtvergoeding) van het repartitiereglement stemra bepaalt
dat van de verdeling zoals opgenomen in Aanhangsel lll kan worden afgeweken
in de situaties als omschreven in art. 2A lid L sub a t/m cvan Aanhangsel lV en V
van het repartitiereglement stemra, Tevens wordt de inwerkingtreding van art.
2a van Aanhangsel lV en V van het repartitiereglement Stemra afhankelijk
gesteld van de vaststell¡ng van de billijke vergoeding in een AMvB als bedoeld
in
art. 25c lid 3 Auteurswet (art. 2a lid 2 van Aanhangsel lv en V van het
repartitiereglement Stemra). De aangeslotenen van stemra (auteurs en
uitgevers) hebben op L2 junijl. ingestemd met deze bepaling in het

repartitiereglement van Stemra.
De reactie van Buma Stemra:
Buma Stemra heeft op deze vraag geantwoord dat de Minister een
discretionaire bevoegdheid heeft om een afwijkende vergoeding vast te stellen,
maar dat Buma stemra niet verwacht dat de Minister daar gebruik van zal

maken. De ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen zijn aan de leden (en
aangeslotenen) voorgelegd onder voorbehoud van vaststelling van de billijke
vergoeding. Als die niet wordt vastgesteld of anders dan voorzien dan moeten

betrokken partijen bespreken hoe met de nieuwe situatie moet worden
omgegaan. Buma stemra is van mening dat het te vroeg is om daar in dit
stadium al op te anticiperen.
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Beoordeling von het verzoek tot instemming met onderdeel 83 von het verzoek

tot ¡nstemming met repartitiereglementen Buma en Stemra
Ad. 1. Naar aanleiding van de reactle van Buma stemra op de door het college
geconstateerde afwijkende verdeling opgenomen in art' L b2. van Aanhangsel lll
van het repartitiereglement Stemra adviseert het College Stichting Stemra om
de verdeelsleutels zoals opgenomen in Aanhangsel lll van het
Repartitiereglement Stemra in lijn te brengen met het verzoek zoals neergelegd
bij de Minister van

ocw tot het vaststellen van een billijke vergoeding voor

de

verlening van exploitatie-bevoegdheid ten aanzien van het auteursrecht van de
maker(s). De geadviseerde billijke vergoeding betreft een - volgens het verzoek

ocw d.d. 21. december 20L8- reeds jaren door Buma en
stemra gehanteerde verdeling van 2/3 deel voor de auteur en u3 deel voor de
aan de Minister van

uitgever. Het College is van mening dat de formele documenten van CBO's daar
zoveel als mogelijk op dienen te worden aangepast ongeacht hoe vaak de
betreffende verdeelsleutels in de prakt¡jk worden toegepast'
Ad.2 Met de toezegging van Buma Stemra, dat indien de verzochte AMvB niet
wordt vastgesteld de betrokken part¡jen opnieuw met elkaar in bespreking,
zullen gaan kan het College instemmen met de wijzigingen als beschreven onder
83., onder het voorbehoud van goedkeuring van de wijzigingen door stichting
De Thuiskopie en Stichting Leenrecht en onder het voorbehoud dat de Minister
van OCW de billijke vergoeding muziekauteursrecht conform het verzoek van
21 december 2018 vaststelt.
Advies Cotlege (ex ørt. S lid 2 Wet toezicht)
- Het College ontvangt van Buma Stemra graag binnen drie weken een

aangepast Aanhangsel lll bij het repartitiereglement Stemra ter instemming
waarbij de verdeling bij tekst-only werken in overeenstemming wordt gebracht
met de reeds jaren door Buma stemra gehanteerde verdeling (2/3" deel auteur,

1/3" deel uitgever) en het verzoek aan de Minister van OCW voor vaststelling
van een AMvB op basis van art. 25c lid 2 Auteurswet.
- Het College adviseert het College Buma Stemra, totdat de goedkeuring van
goedkeuring van de wijzigingen door stichting De Thuiskopie en stichting
Leenrecht is verkregen en de Minister van ocw de billijke vergoeding
muziekauteursrecht conform het verzoek van 2L december 2018 heeft
vastgesteld, geen uitvoering te geven aan de betreffende voorgestelde wijziging'
Het College adviseert zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee weken na de
inwerkingtreding van de betreffende AMvB het College in kennis te stellen van
de vaststelling van de billijke vergoeding zoals verzocht door auteurs en

uitgevers op 2L december 2018.
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Hoogachtend,

drs. AJ. Koppejan

Voorzitter CvTA
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