REPARTITIEREGLEMENT VAN DE STAP INZAKE THUISKOPIEVERGOEDING AUDIO
Overwegende:
a. dat de Stichting de Thuiskopie door de Minister van Justitie is aangewezen als
rechtspersoon bedoeld in artikel 16d Auteurswet, jo artikel 10 lid e Wet op de
Naburige Rechten, belast met de inning en verdeling van de vergoeding als bedoeld
in artikel 16c Auteurswet en artikel 10 sub e Wet op de Naburige Rechten;
b. dat de Minister van Justitie het door het bestuur van de Stichting de Thuiskopie
conform haar statuten vastgestelde repartitiereglement heeft vastgesteld;
c. dat de netto-opbrengsten van de thuiskopievergoedingen ten aanzien van de rubriek
Audio door de Stichting de Thuiskopie worden verdeeld conform het deelreglement
Audio, dat deel uitmaakt van het onder Overweging b genoemde repartitiereglement;
d. dat de Stichting de Thuiskopie op grond van het deelreglement Audio het aandeel
toekomende aan producenten van geluidsdragers ter nadere verdeling uitkeert aan
de door haar als verdeelorganisatie aangewezen STAP;
e. dat producenten van geluidsdragers zich kunnen aanmelden via het
aanmeldingsformulier verkrijgbaar via www.stichtingstap.nl;
f. dat de STAP onder het beheer staat van NVPI Audio en het bestuur van de STAP
benoemd wordt door het bestuur van NVPI Audio en daaraan verantwoording
verschuldigd is,
wordt het volgende repartitiereglement vastgesteld,
Artikel 1
De gelden worden verdeeld aan producenten danwel vertegenwoordigers van producenten
in de zin van de Wet op de Naburige Rechten, zoals distributeurs of licentienemers. Om voor
uitkering in aanmerking te komen dient de deelgerechtigde een machtiging te hebben
verleend aan STAP.
Artikel 2
Verdeling vindt plaats op basis van marktaandelen van de in Nederland gefactureerde nettoomzet. Voor zover de producent danwel de importeur (als vertegenwoordiger van de
producent) niet zelf de rechthebbende is in de zin van de Wet op de Naburige Rechten doch
slechts licentienemer of distributeur, zal deze krachtens de in artikel 1 genoemde
machtiging gehouden zijn voor doorbetaling zorg te dragen danwel daarover een nadere
overeenkomst te sluiten.
Artikel 3
De in artikel 2 genoemde marktaandelen worden jaarlijks bepaald aan de hand van door
accountants goedgekeurde opgaven conform een door de STAP verstrekt formulier. De
omvang van de totale markt wordt vastgesteld door middel van marktonderzoek in
combinatie met de door producenten verstrekte gegevens.
Artikel 4
a. STAP verdeelt en betaalt de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk. Betaling en
verdeling vindt in ieder geval uiterlijk zes maanden na ontvangst van deze bedragen plaats,
tenzij objectieve redenen de STAP weerhouden deze uiterste termijn na te leven.
b. Bedragen die drie jaar na afloop van het boekjaar waarin de inning van de
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden nog niet kunnen worden verdeeld, zullen
worden verdeeld over de bij de STAP bekende rechthebbenden naar rato van hun
onderlinge marktaandelen.
c. STAP gebruikt de rechteninkomsten niet voor andere doeleinden dan uitkering aan
rechthebbenden, tenzij STAP de in artikel 2g lid 4 van de Wet Toezicht en

Geschillenbeslechting Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige Rechten
bedoelde toestemming heeft om beheerskosten in te houden of te compenseren in
overeenstemming met een besluit genomen overeenkomstig artikel 2d, zesde lid, onderdeel
d, of STAP deze rechteninkomsten mag gebruiken in overeenstemming met een besluit als
bedoeld in artikel 2d, zesde lid van de Wet Toezicht en Geschillenbeslechting Collectieve
Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige Rechten.
Artikel 5
Het bestuur zal het percentage vaststellen dat van de ontvangen thuiskopievergoedingen
wordt gereserveerd voor onvoorziene claims. Vergoedingen waarop binnen drie jaar na
inning geen geldige aanspraak wordt gemaakt, zullen na verstrijken van deze periode
worden toegevoegd aan de te verdelen som.
Artikel 6
Het bestuur kan bepalen dat maximaal tien procent van het totale bedrag van de door de
STAP in het betreffende kalenderjaar ontvangen thuiskopievergoedingen, wordt besteed aan
sociaal-culturele doeleinden ten behoeve van de muziekindustrie.
Indien sociale, culturele of educatieve diensten worden verleend die worden gefinancierd uit
inhoudingen, worden dergelijke diensten geleverd op grond van billijke criteria als bedoeld in
artikel 2h sub 5 Wet Toezicht en Geschillenbeslechting Collectieve Beheersorganisaties
Auteurs- en Naburige Rechten.
Artikel 7
Inhoudingen op rechteninkomsten zijn redelijk, staan in verhouding tot de door STAP aan de
rechthebbenden verleende diensten, waaronder eventuele sociale, culturele of educatieve
diensten, en worden vastgesteld op basis van objectieve criteria.
STAP streeft ernaar dat beheerskosten voor inning, beheer en verdeling van gelden niet
hoger zijn dan de gerechtvaardigde en gedocumenteerde kosten, die kunnen worden
vastgelegd in een AMvB drempel van het in een bepaald kalenderjaar geïnde of door een of
meer organisaties verdeelde bedrag aan vergoedingen, bij overschrijding waarvan in het
jaarverslag en ten genoegen van het CvTA met redenen omkleed wordt aangegeven
waaraan deze overschrijding te wijten is. De vast te stellen drempel zal eveneens van
toepassing zijn op alle andere inhoudingen die verband houden met kosten voor het beheer
van auteursrecht en naburige rechten.
Artikel 8
a. Klachten en geschillen kunnen worden ingediend bij het bestuur van de STAP. Indiening
dient te geschieden binnen drie maanden na afloop van het repartitiejaar waarop de klacht of
het geschil betrekking heeft. Beantwoording geschiedt schriftelijk. STAP streeft naar
beantwoording binnen twee maanden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvangt u hierover
bericht; STAP kan bedoelde termijn verlengen tot twaalf maanden.
b. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de klagende partij is behandeld kan
deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.
c. De geschillencommissie wordt benoemd door het bestuur van de STAP.
d. Het bestaan van de geschillencommissie en/of een reeds ingediende klacht laat een
rechterlijke procedure onverlet. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft de
status van een bindend advies tussen partijen, tenzij terzake binnen één jaar een
procedure wordt gestart bij de burgerlijke rechter.
Aldus laatstelijk vastgesteld door het bestuur op 30 augustus 2017.

