
Administratieovereenkomst STAP 
 
Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten 
gevestigd aan de Hogehilweg 6, 1101 CC  Amsterdam, 
hierna te noemen: "de STAP", 
terzake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Mr P.R.C. Solleveld, namens het 
bestuur; 
 
en Adresnaam . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Gevestigd . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . Plaats . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
hierna te noemen: "de Rechthebbende", 
terzake rechtsgeldig vertegenwoordigd door . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
OVERWEGENDE 

• dat producenten van geluidsdragers op grond van artikel 10 sub e Wet op de 
naburige rechten juncto artikel 16d Auteurswet recht hebben op een vergoeding 
die geheven wordt over blanco beeld- en geluidsdragers in verband met het 
daarop vastleggen van producties of een gedeelte daarvan door particulieren voor 
eigen oefening, studie of gebruik', hier te noemen de Thuiskopievergoeding;  

• dat op fabrikanten en importeurs van blanco beeld- en geluidsdragers de plicht 
rust tot betaling van deze vergoeding en de incasso en verdeling van de 
vergoeding wordt verricht door Stichting De Thuiskopie;  

• dat de hoogte van de vergoeding tot stand komt door onderhandelingen tussen 
rechthebbenden enerzijds en betalingsplichtigen anderzijds welke plaatsvinden in 
de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding;  

• dat de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) door de 
Stichting de Thuiskopie is aangewezen als verdeelorganisatie voor de aan 
producenten van geluidsdragers toekomende Thuiskopievergoeding;  
 

• dat producenten van geluidsdragers op grond van artikel 6 lid 3 juncto artikel 15a 
Wet op de naburige rechten recht hebben op een vergoeding voor het uitlenen 
van audio- en/of audiovisuele dragers, hierna te noemen de 
Leenrechtvergoeding;  

• dat de incasso en verdeling van de Leenrechtvergoeding wordt verricht door 
Stichting Leenrecht;  

• dat de hoogte van de vergoeding tot stand komt door onderhandelingen tussen 
rechthebbenden enerzijds en betalingsplichtigen anderzijds welke plaatsvinden in 
de Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen;  

• dat de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) door Stichting 
Leenrecht is aangewezen als verdeelorganisatie voor de aan producenten van 
geluidsdragers toekomende Leenrechtvergoeding;  

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN 
 
Artikel 1 Rechthebbende 
Rechthebbenden in de zin van deze overeenkomst kunnen zijn: producenten van 
fonogrammen als omschreven in artikel 1 sub d van de Wet op de naburige rechten, 
distributeurs die overeenkomsten hebben gesloten met dergelijke producenten en/of 
licentienemers en degenen die licentieovereenkomsten hebben gesloten met dergelijke 
producenten. 
 

 



Artikel 2 Omzet/Marktaandeel/Accountantsverklaring 
1. Het marktaandeel van de Rechthebbende op grond waarvan verdeling plaatsvindt 
wordt berekend op basis van de rechtmatig behaalde omzet uit de verkoop van 
geluidsdragers. 
2. De omzet, aan de hand waarvan het marktaandeel in het kader van deze 
overeenkomst wordt berekend, is de netto gefactureerde omzet binnen Nederland met 
uitsluiting van leveringen aan andere producenten, exporteurs en intercompany-
leveringen. 
3. De Rechthebbende is verplicht in verband met de berekening van het marktaandeel, 
op eerste verzoek de juiste omzetgegevens overeenkomstig het daartoe verstrekte 
omzetopgave-formulier op te geven aan de STAP. 
4. Indien de omzet van de Rechthebbende mede is gerealiseerd uit hoofde van een 
distributie-overeenkomst, dient de Rechthebbende op het omzetopgave-formulier te 
vermelden welk deel van die omzet is gegenereerd door de desbetreffende producten van 
zijn contractpartij. Daarbij dient de Rechthebbende de naam en adres van zijn 
contractpartij te vermelden. 
5. De Rechthebbende dient ter zake van de in de leden 3 en 4 genoemde omzetopgave 
een accountantsverklaring te overleggen aan de STAP. 
6. De Rechthebbende dient op eerste verzoek de STAP te voorzien van informatie 
omtrent de herkomst van het aan de opgegeven omzet ten grondslag liggende 
repertoire. 
7. De STAP kan accountants aanstellen die juistheid van de opgegeven gegevens 
onderzoeken. De Rechthebbende zal de daartoe door de STAP aangestelde accountants 
op eerste verzoek inzage in de gegevensadministratie verschaffen. 
8. De Rechthebbende is verplicht, indien naar aanleiding van dit accountantsonderzoek 
mocht blijken dat de vergoeding geheel of ten dele ten onrechte is uitgekeerd, het in het 
geding zijnde bedrag na daartoe bericht te hebben ontvangen onverwijld terug te storten 
op de rekening van de STAP. 
 
Artikel 3 Betaaladres 
1. De Rechthebbende wiens omzet door een distributeur wordt opgegeven geldt als 
betaaladres, waaraan de STAP de aan de hand van het marktaandeel berekende 
vergoeding zal betalen. 
2. Voor zover een partij een (deel) van de vergoeding ontvangt uit hoofde van repertoire 
dat deze voert ingevolge een licentieovereenkomst, is deze verplicht er voor te zullen 
zorgdragen dat het betreffende deel van de vergoeding zal worden doorbetaald aan de 
origineel rechthebbende (licentiegever), danwel verklaart dienaangaande een nadere 
overeenkomst met deze te hebben gesloten. 
 
Artikel 4 Uitbetaling 
1. De STAP verplicht zich de uit hoofde van artikel 2 berekende bedragen aan de 
Rechthebbende uit te betalen met inachtneming van de bepalingen van deze 
overeenkomst, de geldende statuten, reglementen en rechtsgeldig tot stand gekomen 
besluiten van de stichting. 
2. Indien tussen de omzetopgaven zoals gedaan op grond van artikel 2 leden 3 en 4 door 
de STAP een verschil is geconstateerd zal betaling plaatsvinden volgens de laagste en/of 
de door accountants gecertificeerde opgave. 
3. De STAP zal partijen om opheldering verzoeken ten aanzien van het betwiste bedrag, 
teneinde alsnog tot rechtvaardige betaling te kunnen overgaan. 
4. Indien ondanks de bemiddeling van de STAP niet tot overeenstemming tussen partijen 
is gekomen ten aanzien van de omzet, zal de STAP het betwiste bedrag reserveren, 
totdat het juiste omzetbedrag is vastgesteld. 
 
 
 
 



Artikel 5 Bindend Advies 
Onverminderd het recht van partijen tot de gang naar de burgerlijke rechter, kan het 
STAP-bestuur besluiten tot instelling van een geschillencommissie die zich op verzoek 
van de meest gerede partij zal buigen over conflicten die voortspruiten uit deze 
overeenkomst. De geschillencommissie zal uitspraak doen bij wege van bindend advies. 
 
Artikel 6 Vrijwaring 
1. De Rechthebbende vrijwaart de STAP jegens aanspraken van derden inzake op grond 
van deze overeenkomst uitgekeerde vergoedingen c.q. voortspruitende rechten. 
2. Betaling door de STAP aan de Rechthebbende als bedoeld in artikel 3 lid 1, geldt als 
bevrijdend. 
 
Artikel 7 Statuten en reglementen 
De Rechthebbende onderwerpt zich aan de statuten en reglementen, zoals die thans zijn 
vastgesteld en zoals deze zullen worden vastgesteld, herzien of gewijzigd. Aan de 
Rechthebbende wordt bij ondertekening van deze overeenkomst een exemplaar van de 
statuten en van de geldende reglementen verstrekt. 
 
Artikel 8 Begin en einde overeenkomst 
1. Deze overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening door de Rechthebbende 
en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Ingeval van overlijden van de Rechthebbende dan wel ontbinding van de 
rechtspersoon kunnen de rechtverkrijgenden een gevolmachtigde aanwijzen, die een 
overeenkomst aangaat met de STAP. 
3. De Rechthebbende kan de overeenkomst beëindigen door schriftelijke opzegging tegen 
31 december van enig kalender jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste drie maanden. 
4. Opzegging van deze overeenkomst door de STAP is slechts mogelijk indien en 
voorzover de statuten daar uitdrukkelijk in voorzien. 
 
Artikel 9 Rechtskeuze 
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 
 
Namens de STAP                                                                 Namens de Rechthebbende 
                                                                                                    
 
                                                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                   (handtekening) 
 
Mr P.R.C. Solleveld                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                                   (naam) 
 
Hilversum,                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                                   (plaatsnaam) 
 
d.d. . . . . . . . . . .2014                                                         d.d. . . . . . . . . . .2014 


