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Algemeen
Kerncijfers
2013
Rechtenopbrengsten
Nederlandse gebruikers
Repartitie
Nederlandse CBO's
Netto repartitie
Ingehouden administratievergoeding
Bruto repartitie
Te verdelen rechten

1)

2012

2011

2010

2009

30.831
30.831

5.376
5.376

9.215
9.215

11.377
11.377

16.478
16.478

5.824
5.824
639
6.463

2.515
2.515
280
2.795

5.911
5.911
483
6.394

12.199
12.199
642
12.841

16.211
16.211
860
17.071

30.599

8.207

4.625

2.509

3.540

2.630
0
-1.695
935
152
1.087

486
713
-1.464
-265
126
-139

483
668
-1.837
-686
61
-625

642
1.166
-2.352
-544
80
-464

860
3.533
-2.634
1.759
326
2.085

10,0%
5,5%
26,2%
15,8%
2,5%

10,0%
27,2%
52,4%
-20,3%
2,5%

7,5%
19,9%
28,7%
-21,9%
2,3%

5,0%
20,7%
18,3%
-10,7%
1,3%

5,0%
16,0%
15,4%
3,4%
1,2%

516
0
0
7,7

175
0
0
6,5

136
0
0
0,0

186
0
0
0,0

159
0
0
0,0

Exploitatierekening
2)

Administratievergoedingen
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Exploitatieresultaat
Financieel resultaat
Resultaat

3)

Kengetallen
Feitelijke inhoudingspercentage
Bedrijfslasten in % van rechtenopbrengst
Bedrijfslasten in % van bruto repartitie
Jaarmutatie bedrijfslasten
Jaarmutatie CPI 5)

4)

Aantal gefactureerde gebruikers
Aantal vertegenwoordigde rechthebbenden
Aantal uitgekeerde rechthebbenden
Aantal FTE

1) In 2013 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden waardoor de nog te realiseren
administratievergoedingen direct uit de Te verdelen rechten worden gehaald en separaat
worden gepresenteerd onder de overlopende passiva. De vergelijkende cijfers 2012 en ultimo
2011 zijn hiervoor aangepast.
2) Door de stelselwijziging wordt er 80% van 10% administratievergoeding verantwoord in het
jaar van de verantwoording van de rechtenopbrengst ter dekking van de kosten hiervoor. De
laatste 20% van 10% administratievergoeding wordt gerealiseerd in het jaar van repartitie
3) Overige bedrijfsopbrengsten had betrekking op Opsporing en Handhaving. Vanaf 2013 worden
de opbrengsten van Opsporing en Handhaving toegevoegd aan de te verdelen gelden
4) De kostennorm ‘in de verdeelketen’ van thuiskopiegelden bedroeg in 2013 op basis van de
gehanteerde inhoudingspercentages gemiddeld 22,4%
5) Jaarmutatie bedrijfslasten is de relatieve ontwikkeling van de bedrijfslaten ten opzichte van het
voorgaand jaar. Op grond van Wet Toezicht moet deze vergeleken worden met de jaarmutatie
CPI afgeleid zoals deze door het CBS wordt vastgesteld
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Bestuursverslag
Hierbij bieden wij U het jaarverslag aan van Stichting de Thuiskopie over 2013.
Het jaar 2013 is voor Stichting de Thuiskopie het jaar van de grote omslag. Na jarenlange juridische
procedures om de bevriezing van de tarieven te beëindigen is per 1 januari 2013 dan de lang
verwachtte uitbreiding naar nieuwe voorwerpen gekomen. De komst van de AMvB van 23 oktober 2012
is begonnen met een belangrijk arrest van het Hof in Den Haag. Op 27 maart 2012 oordeelde het Hof in
een zaak van Norma tegen De Staat der Nederlanden en besliste dat het uitvaardigen van de AmvB’s
door de Staat zonder dat daarin digitale audiospelers en digitale videospelers die zijn uitgerust met een
harde schijf zijn opgenomen, onrechtmatig is. Tevens veroordeelde het Hof de Staat tot het betalen van
de schade die rechthebbenden hebben geleden en nog zullen lijden. Stichting de Thuiskopie heeft zelf
een soortgelijke zaak lopen en ziet de uitspraak in deze zaak met vertrouwen tegemoet.
Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Marco Pastors heeft de SONT op 12 oktober 2012 een
Hoofdlijnen besluit genomen met een sobere vergoedingsregeling waarin alle relevante voorwerpen
waar consumenten op kopiëren zijn meegenomen. Dit voorstel is grotendeels overgenomen door
Staatssecretaris Teeven in het Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen
en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding,
bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet.
Aan Thuiskopie de taak de nieuwe regeling in een zeer korte termijn te implementeren in een nieuwe
markt van importeurs en fabrikanten in de hardware, telecom en consumentenelektronica sector. In de
nieuwe regeling is zakelijk gebruik vrijgesteld op basis van de Padawan uitspraak van het EU- Hof.
Daarin werd geoordeeld dat een ongedifferentieerde toepassing van heffingen op voorwerpen die niet
aan particulieren ter beschikking worden gesteld en dus duidelijk voor ander gebruik dan privé kopiëren
zijn bestemd, in strijd is met de EU richtlijn.
Het bestuur en het bureau van Stichting de Thuiskopie hebben in 2013 hard gewerkt om een
incassoproces te ontwikkelen wat zo weinig mogelijk administratieve lasten voor zowel
betalingsplichtigen als rechthebbenden met zich mee zou brengen. Incasso overeenkomsten zijn
ontwikkeld om het rapporteren en afdragen van de Thuiskopievergoedingen te vereenvoudigen. Er zijn
afspraken gemaakt om zowel vooraf als achteraf het zakelijk gebruik van bepaalde voorwerpen vrij te
kunnen stellen.
Desalniettemin stuitte het nieuwe stelsel op bezwaren van een aantal grote betalingsplichtigen. Enkele
hardware importeurs en fabrikanten zijn een procedure gestart tegen de Staat en tegen Stichting de
Thuiskopie omdat de tarieven niet de schade vanwege het privé kopiëren zouden reflecteren.
Rechthebbenden menen echter dat de tarieven te laag zijn en niet volledig zijn gebaseerd op de waarde
van de intellectuele eigendom die wordt gekopieerd.
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De AMvB was vast gesteld voor een jaar hetgeen het herijken of het ontwerpen van een nieuwe
regeling in 2013 noodzakelijk maakte. In juli 2013 heeft SONT geadviseerd om e-readers in de regeling
te betrekken vanwege het grootschalige kopiëren van E-books. Hiermee worden literaire auteurs als
nieuwe rechthebbenden verwelkomd in de Thuiskopie gelederen. In de in oktober 2013 gepubliceerde
AMvB waarin de tarieven voor 2 jaar worden verlengd zijn e-readers ten onrechte niet meegenomen.
Stichting de Thuiskopie zal blijven ijveren voor een toekomstbestendige regeling waarin alle voorwerpen
waarop wordt gekopieerd worden meegenomen en is verheugd dat daar in 2013 de eerste stappen toe
zijn gezet.
Namens het bestuur,
Hoofddorp, 26 juni 2014

Cees Vervoord, Voorzitter
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Begroting 2014
Netto omzet
Administratievergoeding
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

1.800
0
1.800

Personele kosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

789
46
61
896
1.792

Exploitatieresultaat
Financieel resultaat
Resultaat

8
100
108

De in de begroting opgenomen Administratievergoeding is sterk afhankelijk van het niveau van de
rechtenopbrengsten en repartitie in 2014. De onzekerheid hierover is relatief groot, in de begroting is
uitgegaan van rechtenopbrengsten die vergelijkbaar zijn aan 2013 en repartitie van de gelden over
2013.
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Over Stichting de Thuiskopie
Stichting de Thuiskopie is door de Minister van Justitie aangewezen als de rechtspersoon die met
uitsluiting van ieder ander bevoegd is tot de inning en verdeling van de Thuiskopievergoeding in de zin
van artikel 16c van de Auteurswet. De aanwijzing is laatstelijk op 15 mei 2012 vernieuwd.
Volgens de Auteurswet mag een ieder voor eigen studie, oefening of gebruik een Thuiskopie maken van
een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermd werk. Diezelfde Auteurswet schrijft hierbij voor dat
de rechthebbenden (auteurs en naburig rechthebbenden) een redelijke vergoeding dienen te krijgen
voor het thuiskopiëren.
Op iedereen die voorwerpen importeert of fabriceert waar beschermde werken op kunnen worden
vastgelegd, vertoond of weer gegeven, rust de verplichting om de Thuiskopie-vergoeding te betalen.
Hierbij gaat de wetgever ervan uit dat de vergoeding in de prijs van het blanco product wordt
verdisconteerd. Stichting de Thuiskopie is opgericht door organisaties van rechthebbenden en heeft als
doel de inning en verdeling van de vergoeding alsmede het behartigen van de belangen van de
rechthebbenden ten aanzien van de Thuiskopieregeling.

Bestuurlijke transparantie
Stichting de Thuiskopie hecht veel waarde aan bestuurlijke transparantie.
Stichting de Thuiskopie heeft hiertoe onder meer de Richtlijnen ‘Goed
bestuur’ en ‘Integriteit’ van onze brancheorganisatie Voi©e
onderschreven en is in het bezit van het CBO Keurmerk.
Stichting de Thuiskopie heeft als bestuursmodel gekozen voor het model dat in de Richtlijn Goed
bestuur wordt omschreven als ‘Bestuur’. Dit model houdt in dat het bestuur van de stichting alle
bevoegdheden heeft die niet door wet of statuten aan andere organen zijn toegekend. Het bestuur is
onder meer verantwoordelijk en beslissingsbevoegd ten aanzien van de strategie, naleving van
relevante wet- en regelgeving, risicobeheersing, activiteitenplan en begroting, jaarrekening en
jaarverslag, aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden, statutenwijziging en het benoemen
van de externe accountant.
Elk jaar publiceert Thuiskopie een openbaar jaarverslag met een uitgebreide verantwoording van de
activiteiten en het financieel beleid. Dit jaarverslag wordt ter controle voorgelegd aan de accountants
voor het afleggen van verantwoording aan betalingsplichtigen en rechthebbenden, toezichthouders en
het maatschappelijk verkeer in brede zin.
Elders in dit jaarverslag is een overzicht van de (neven-)functies van de bestuursleden opgenomen.

Opsporing & Handhaving
Vanuit de afdeling Opsporing & Handhaving controleert Stichting de Thuiskopie aanbieders van
heffingsplichtige voorwerpen op de uitvoering van de wettelijke regeling. Het internet, detailhandel,
beurzen en markten behoren tot de onderzoeksgebieden van de afdeling. Aanbieders van voorwerpen,
die hun producten tegen een dusdanig lage prijs verkopen, dat aannemelijk is dat er geen
Thuiskopievergoeding is afgedragen, worden gewezen op de wettelijke regeling en de uitvoering
hiervan.
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Deze aanbieders van voorwerpen wordt verzocht opgave te doen. Ook aanbieders die ondanks de
wettelijke plicht tot zelfrapportage geen opgave doen worden door de afdeling opgespoord en alsnog
verzocht tot het doen van opgave. Als blijkt dat een aanbieder na dit verzoek zich niet of niet volledig
aan de regeling houdt, volgen passende acties waarbij gerechtelijke procedures kunnen worden
aangespannen. Door het werk van de afdelingen Opsporing & Handhaving en Juridische Zaken komt
jaarlijks een substantieel bedrag aan Thuiskopiegelden alsnog ten goede aan de rechthebbenden wier
belangen hierbij de belangrijkste factor vormen. De opbrengst van Opsporing & Handhaving bedroeg in
2013 € 0,2 mln (2012: € 0,7 mln).
Een ieder die melding wil doen van illegale praktijken met betrekking tot een mogelijke ontduiking van
de Thuiskopieregeling kan dit doen via www.thuiskopie.nl (info@Thuiskopie.nl) Wij zullen uw melding te
allen tijde met uiterste discretie behandelen.

De Thuiskopie internationaal
Stichting de Thuiskopie hecht veel waarde aan internationale samenwerking tussen belanghebbenden.
Hiermee tracht zij de transparantie van de verschillende Thuiskopiesystemen te vergroten en een
kruisbestuiving van inzichten en begrippen te bewerkstelligen. Beeldend voorbeeld van dit beleid is de
jaarlijkse uitgave van een internationaal rapport waarin de verschillende Thuiskopiesystemen in Europa
nader uiteen worden gezet.
In 2013 is de 23ste editie van “The International Survey private copying” opgesteld. Thuiskopie is
daarmee voor de tweede maal een samenwerking aan gegaan met de World Intellectual Property
Organisation (WIPO) waardoor de Survey een groter bereik heeft gekregen. Het rapport bevat een
uiteenzetting van de wettelijke kaders, de omzetgegevens, de tarieven en de betreffende
verdeelsleutels van meer dan dertig landen waaronder EU-lidstaten, maar ook landen als Japan en
Canada. Een digitale versie van het rapport is te downloaden op www.thuiskopie.nl en via WIPO.int.
Verder is Stichting de Thuiskopie nauw betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden op het
gebied van thuiskopiëren. Hierbij probeert men de onderlinge samenhang van de verschillende
systemen te vergroten en de werking ervan inzichtelijker te maken. Europese harmonisatie is binnen de
Europese Commissie onderwerp van gesprek en ook hierin vervult Stichting de Thuiskopie, mede door
actief deel te nemen aan de verschillende discussies en initiatieven, een voorname rol.
In 2011 heeft Eurocommissaris Barnier een onafhankelijke mediator benoemd om de dialoog tussen de
internationale rechthebbenden weer op te starten. Doel is bepaalde aspecten van de
Thuiskopieregelingen binnen de EU te harmoniseren. Europese mediator Vitorino heeft in januari 2013
zijn rapport gepubliceerd. In 2014 zal de Europese Commissie een consultatie starten over auteursrecht
in de EU waarbij de Thuiskopiesystemen eveneens onderwerp zijn.

Middelenbeheer
Stichting de Thuiskopie beschikt door de aard van haar activiteiten over substantiële inkomende en
uitgaande geldstromen. Het beheer van (liquide) middelen is inherent risicovol. Het bestuur van
Stichting de Thuiskopie heeft daarom een Statuut middelenbeheer vastgesteld waarin het beleid met
betrekking tot het beheer en beleggen van de beschikbare gelden is vastgelegd.
Stichting de Thuiskopie heeft de administratieve werkzaamheden met betrekking tot (onder meer) de
inkomende en uitgaande geldstromen uitbesteed aan Cedar B.V. Voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden hebben stafmedewerkers van Cedar (beperkte) tekenbevoegdheden voor
bankrekeningen van Stichting de Thuiskopie. Binnen Stichting de Thuiskopie zijn de voorzitter en
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penningmeester gezamenlijk rekeninghouder. Andere bestuursleden hebben geen tekenbevoegdheden.
Cedar heeft binnen haar organisatie functiescheidingen gerealiseerd tussen het vaststellen van de uit te
betalen bedragen, de administratieve verwerking en de daadwerkelijke autorisatie hiervan. Betalingen
mogen hierbij uitsluitend plaatsvinden op basis van door het bestuur van Stichting de Thuiskopie
vastgestelde repartitiereglementen, goedgekeurde externe overeenkomsten of facturen van
handelscrediteuren waarvan de kosten binnen de goedgekeurde begroting vallen.
Met betrekking tot het beheerde vermogen heeft Stichting de Thuiskopie gekozen voor een zeer
prudent middelenbeheer, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van spaarrekeningen en deposito’s
van Nederlandse banken.

SONT
De hoogte van de Thuiskopievergoeding wordt, zoals bepaald in art. 16e Auteurswet, vast gesteld door
de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, kortweg de SONT. In deze onderhandelingsstichting hebben zowel de rechthebbenden als de importeurs en fabrikanten zitting. De Minister van
Justitie heeft een onafhankelijke voorzitter aangesteld om deze onderhandelingsstichting te leiden en de
zelfregulerende werking van dit orgaan te waarborgen.
In 2012 is SONT ter voorbereiding op het aflopen van de AMvB per 1 januari 2013 gestart met
onderhandelingen over tarieven vanaf 1 januari 2013. Op 12 oktober 2012 heeft de SONT een
hoofdlijnenbesluit genomen wat als advies is aangeboden aan Staatssecretaris Teeven. Deze heeft het
advies grotendeels overgenomen in het Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de
voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de
hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet.
Gepubliceerd in het Staatsblad nr. 505. Per 1 januari 2013 zijn de volgende tarieven van kracht:
Categorieën Voorwerpen
Thuiskopievergoeding
1. CD-r & DVD-r
2. Externe harddisk
3. Personal Computer /
Laptop / Server
4. Tablet
5. Smartphone/Telefoon
MP3 functie*
6. Audio/Videospeler
(Incl. mediaspeler,
MP3/MP4 etc.)
7. Harddisk recorder /
Settopbox (STB)

Capaciteitsgrens
laag

Laag tarief

Capaciteit
basis

Basis tarief
€ 0,03
€ 1,00
€ 5,00

Prof.gebruik
mogelijk
Ja
Ja
Ja

≤ 8 GB
< 16 GB

€ 2,50
€ 2,50

> 8 GB
≥ 16 GB

€ 5,00
€ 5,00

Ja
Nee

≤ 2 GB

€ 1,00

> 2 GB

€ 2,00

Nee

≤ 160 GB

€ 2,50

> 160 GB

€ 5,00

Nee

De AMvB van 2012 had een looptijd van een jaar. In 2013 zijn onderhandelingen gestart over een
regeling vanaf 2014. SONT heeft in een aantal bijeenkomsten de uitvoering van de regeling
geëvalueerd alsmede nader onderzoek gedaan naar het kopieergedrag van consumenten. Op basis van
het voorstel van Stichting de Thuiskopie om recht te doen aan het veelvuldig kopiëren van e-books op
onder andere e-readers heeft SONT op 11 juli 2013 in haar besluit een tarief van € 1,- opgenomen voor
de e-reader. Dat besluit is door de Staatssecretaris niet overgenomen in het Besluit van 15 oktober
2013, houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen,
bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de
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verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet. Als reden daarvan geeft
de Staatssecretaris aan dat er geen recente gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de verkopen
van e-readers en dat het nog te ongewis is of e-readers worden gebruikt voor het vastleggen van
vergoedingsplichtige kopieën. Indien deze informatie wel beschikbaar zou komen stelt de
Staatssecretaris dat het in de loop van 2014 mogelijk is het besluit te heroverwegen.
Een tweede voorstel van SONT was om de Thuiskopieheffing zichtbaar op de factuur te vermelden
verplicht te stellen. Ook dit is niet overgenomen.
De verlenging van de tarieven doet recht aan de discussie in de Tweede kamer en is noodzakelijk
omdat er bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een aantal zaken aanhangig zijn over de aan het
systeem ten grondslag liggende exceptie voor thuis kopiëren. De uitkomst ervan zou van belang kunnen
zijn voor de eisen die aan het thuiskopievergoedingenstelsel worden gesteld.

Samenstelling SONT:

Bestuur Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT)
Dhr. M. Pastors – onafhankelijk voorzitter

Dhr. mr. drs. M. Schok – Stichting de Thuiskopie (vertegenwoordiger producenten)
Dhr S.F. Maltha – Stichting de Thuiskopie (vertegenwoordiger producenten)
Dhr. C. Vervoord – Stichting de Thuiskopie (vertegenwoordiger auteurs)
mw E. Lammers – Stichting de Thuiskopie (vertegenwoordiger auteurs)
Dhr. drs. E. Angad-Gaur – Stichting de Thuiskopie (vertegenwoordiger uitvoerende kunstenaars)
Dhr. L. Rijnbeek – namens de importeurs en fabrikanten, (vertegenwoordiger STOBI)
Dhr. mr. A.L.M. Habets – namens de importeurs en fabrikanten, (vertegenwoordiger FIAR)
Dhr. mr. drs. G.J. Wolffensperger – adviseur
Dhr. drs. J. Poort – adviseur
Secretariaat gevoerd door VOI©E

College van Toezicht Auteursrecht
Op 15 juli 2003 is de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in
werking getreden. Deze wet heeft geleid tot de instelling van het College van Toezicht Auteursrecht
(CvTA). Op 1 juli 2013 is de nieuwe Wet Toezicht in werking getreden. Met de nieuwe wet is het
Toezicht aangescherpt en uitgebreid naar een groter aantal collectieve beheersorganisaties.
Het CvTA is belast met het toezicht op de inning en de verdeling van vergoedingen door collectieve
beheersorganisaties.
Het CvTA ziet er onder meer op toe dat de collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke
administratie bijhouden, zij de verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en deze tijdig
verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren en voldoende zijn uitgerust om
hun taken naar behoren uit te voeren. Aan het College komt in het kader van zijn taakuitoefening een
aantal bevoegdheden toe: een adviesrecht, informatierecht, toegangsrecht, inzagerecht, de
bevoegdheid tot het benoemen van accountants en de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen.
Voor meer informatie zie www.cvta.nl
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Samenstelling College van Toezicht 2013
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

drs. J.W. Holtslag (voorzitter)
mr. J.L.R.A. Huydecoper
drs. M. Sanders
H.B. van der Veen RA
mr. H.F.R. van Heemstra (secretaris)

Per 1 december 2013 is de heer V. Eijff als directeur aangetreden.

VOI©E
Stichting de Thuiskopie is lid van de Vereniging van Organisaties die het Intellectueel eigendom
Collectief Exploiteren (VOI©E). Deze brancheorganisatie van CBO’s streeft ernaar het begrip voor de
uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de
werkwijze van collectieve beheersorganisaties te verbeteren. VOI©E fungeert namens de collectieve
beheersorganisaties als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitvoering van het auteursrecht
en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Alle
collectieve beheersorganisaties die in Nederland actief zijn, zijn lid van VOI©E en verbinden zich
daarmee aan de gedragscode als enerzijds neergelegd in een CBO-Keurmerk, anderzijds in een
bestuursreglement. VOI©E ziet toe op naleving van deze gedragscode. Voor meer informatie zie
www.voice-info.nl.

Klachten en bezwaren
Als Stichting de Thuiskopie doen wij er alles aan om onze werkzaamheden in de keten van inning en
verdeling van vergoedingen zorgvuldig uit te voeren. Om eventuele klachten binnen de voorgeschreven
regels van de gedragscode van de brancheorganisatie VOI©E te kunnen behandelen, heeft Stichting de
Thuiskopie een officiële klachten- en bezwarenprocedure. Klachten over bijvoorbeeld de administratieve
afhandeling of bezwaren van meer principiële aard worden via deze procedure op correcte wijze
afgehandeld. Meer informatie hierover vindt u op www.thuiskopie.nl.
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Jaaroverzicht 2013
Rechtenopbrengsten
Stichting de Thuiskopie incasseerde in 2013 voor haar rechthebbenden in totaal ongeveer 30,1 miljoen
(2012: € 5,4 mln), verdeeld over de volgende geldstromen:

Overzicht Rechtenopbrengsten (* € 1.000):
Rechtenopbrengsten
Oude regeling
Nieuwe regeling
Totaal facturatie

2013

2012

2011

2010

2009

1.486
29.345
30.831

5.376
0
5.376

9.215
0
9.215

11.377
0
11.377

16.478
0
16.478

Repartitie
Stichting de Thuiskopie keert vier maal per jaar de geïnde Thuiskopievergoedingen uit aan de
verdeelorganisaties. Deze organisaties behartigen de belangen van de rechthebbende auteurs,
producenten en uitvoerende kunstenaars. De aangewezen verdeelorganisaties, die de vergoedingen aan
de individuele rechthebbenden uitkeren zijn: Stichting Stemra, Sekam-Video, Stichting Lira, Pictoright,
Stichting Norma, Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP), Stichting Platform
Multimediaproducenten (SPMP) en Vereniging Vevam. Voor de verdeling aan omroepen wordt gewerkt
aan een nieuw verdeelreglement. Op de bruto geïncasseerde bedragen houdt Thuiskopie 10%
administratiekosten in.
Ten aanzien van de repartitie van Thuiskopie gelden de bepalingen van het besluit van 5 november
2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en tot
vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in
artikel 16c van de Auteurswet 1912 (Staatsblad 2007, nr 435). Onder meer is bepaald dat de geïnde
gelden moeten zijn uitgekeerd aan rechthebbenden binnen 3 jaar na inning door Thuiskopie.
De verdeelorganisaties van Thuiskopie hebben daarna nog twee jaar om een vooraf door het CvTA
goedgekeurd percentage van de gelden voor mogelijke na-claims te reserveren. De eisen waaraan de
verdeling door de verdeelorganisaties moet voldoen is vastgelegd in het Thuiskopie repartitiereglement
alsmede in de repartitiereglementen van de verdeelorganisaties. Deze behoeven voorafgaande
goedkeuring van het CvTA.

Actueel
In december 2011 heeft het bestuur een aantal belangrijke besluiten moeten nemen ten aanzien van de
repartitie. Dalende incasso en onzekerheid over uit lopende procedures mogelijk voortkomende claims
heeft de stichting genoodzaakt tot tijdelijke opschorting van de uitkeringen aan rechthebbenden. De
repartitie is in 2012 weer hervat, zij het vertraagd. In 2013 heeft de situatie rondom de weerstanden bij
de betalingsplichtige industrie ertoe geleid dat de repartitie vooralsnog niet volledig uitgevoerd kan
worden. Over de in 2013 geïncasseerde gelden moet op basis van nieuw uit te voeren marktonderzoek
een verdeelsleutel worden bepaald die recht doet aan het daadwerkelijk kopieergedrag van de
consument.
Zie voor meer informatie www.thuiskopie.nl
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Overzicht repartitie 2013 (* € 1.000):
Repartitie
Oude regeling
Nieuwe regeling
Netto repartitie
Ingehouden administratievergoeding
Bruto repartitie

2013

2012

2011

2010

2009

5.824
0
5.824
639
6.463

2.515
0
2.515
280
2.795

5.911
0
5.911
483
6.394

12.199
0
12.199
642
12.841

16.211
0
16.211
860
17.071

In 2013 is een bedrag van € 6,5 mln (2012: € 2,8 mln) beschikbaar gekomen voor de rechthebbenden.
Het bestuur van Stichting de Thuiskopie, waarin vertegenwoordigers van de rechthebbenden zitting
hebben, bepaalt volgens welke verdeelsleutels de Thuiskopievergoedingen worden uitgekeerd. Het
aanpassen van deze verdeelsleutels gebeurt onder andere door veranderingen in de markt te volgen
waarbij het kopieergedrag van de consument bepalend is.
Het onder auspiciën van de SONT uitgevoerde onderzoek naar het gebruik van voorwerpen die onder
de Thuiskopieregeling vallen maakt dat de bestaande verdeelsleutels aangepast zullen moeten worden
aan de nieuwe werkelijkheid. Alle rechthebbenden zijn gesprek over de wijze waarop de gelden van
2013 in verdeling genomen kunnen worden.
De volgende verdeelsleutels zijn in 2013 toegepast:

Verdeelsleutel Audio
Producenten - STAP
30%

Uitvoerend kunstenaars Norma

37%
40%

Auteurs - Stemra

30%
3%
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Verdeelsleutel Video
Producenten - Sekam
Video
Producenten - NPO

10%

27%

Uitvoerend kunstenaars Norma
Auteurs - Stemra

10%

23%

7%

12%
1%

34%

Auteurs - Lira/Vevam
Auteurs - Vevam
Auteurs - Pictoright

Verdeelsleutel Interactief
10%

Producenten - Stichting
PMP

10%

Uitvoerend kunstenaars Norma
23%

35%
45%

Auteurs - Stemra
12%
Verdeelsleutel Audio
Verdeelsleutel Video

Verdeelsleutel DVD
5%
17%
Verdeelsleutel Video
Verdeelsleutel Audio
Verdeelsleutel Interactief

78%
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Verdeelsleutel CD
8%

10%

Verdeelsleutel Video
Verdeelsleutel Audio
Verdeelsleutel Interactief
82%

Verdeelreglement/Repartitiereglement
Door het bestuur van Stichting de Thuiskopie is het algemene repartitiereglement/verdeelreglement als
bedoeld in artikel 19 van de statuten laatstelijk in 2012 vastgesteld en goedgekeurd door het College
van Toezicht Auteursrechten.
Het reglement wordt (minimaal) driejaarlijks getoetst op actualiteit en compliance met relevante
wetgeving of aanwijzingen van het CvTA. Op de website van Thuiskopie is het reglement te
downloaden. Nu de regeling is uitgebreid met voorwerpen waarvan de daarover geïncasseerde gelden
in verdeling genomen moeten worden, is toetsing en aanpassing van verdeelsleutels en
repartitiereglementen een van de speerpunten voor het bestuur van Stichting de Thuiskopie in 2014.

Marktontwikkelingen
Stichting de Thuiskopie volgt nauwgezet de ontwikkelingen op de markt van voorwerpen waar privé
kopieën mee worden gemaakt. Onder auspiciën van de SONT, wordt jaarlijks een meting uitgevoerd
naar het gebruik van opslagmedia door consumenten. Dit onderzoek vormt de basis bij de
onderhandelingen over de hoogte van de Thuiskopievergoedingen binnen de SONT alsmede de
verdeling van geïncasseerde gelden aan rechthebbenden.
De gegevens bieden inzicht in wat de consument kopieert, op welk type dragers er wordt gekopieerd en
wat de herkomst van de gekopieerde content is. Aanvullend hierop worden de gegevens gestaafd aan
de onderzoeksresultaten van GFK Retail en Technology, die de verkoopcijfers van de retail meet.
Hierdoor wordt een uiterst realistisch beeld verkregen van de populariteit van de verschillende
voorwerpen die in Nederland verkocht worden. Op basis van het rapport kunnen gedegen besluiten
worden genomen die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de Thuiskopieregeling.
In 2013 is als gevolg van de sinds 1 januari van dat jaar geldende regeling een uitgebreider onderzoek
gestart.
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Politieke ontwikkelingen
De Algemene Maatregel van Bestuur van 5 november 2007 (AMvB) was verlengd tot 1 januari 2013. Op
27 maart 2012 oordeelde het Hof Den Haag in een zaak van Norma tegen De Staat der Nederlanden.
Zij besliste dat het uitvaardigen van AmvB’s door de Staat, zonder dat daarin digitale audiospelers en
digitale videospelers die zijn uitgerust met een harde schijf, die bestemd zijn voor en in substantiële
mate gebruikt worden voor het kopiëren van auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermd
materiaal, onrechtmatig is. Tevens veroordeelde Het Hof de Staat tot het betalen van de schade die
rechthebbenden hebben geleden en nog zullen lijden.
De uitspraak van het Hof heeft de onderhandelingen over een Thuiskopieregeling na 1 januari 2013 in
versneld tempo doen raken. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Marco Pastors heeft de SONT op
12 oktober 2012 een Hoofdlijnen besluit genomen met een sobere vergoedingsregeling waarin alle
relevante voorwerpen waar consumenten op kopiëren zijn meegenomen. Dit voorstel is grotendeels
overgenomen door Staatssecretaris Teeven in de AMvB van 23 november 2012. Inmiddels is dat besluit
vervangen door het Besluit van 15 oktober 2013, houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober
2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling
van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van
de Auteurswet. De huidige AMvB heeft een looptijd van 2 jaar tot 1 januari 2016.
Lopende procedures
Er lopen meerdere procedures rondom de uitvoering maar ook over de principes van de
thuiskopieregeling. Een beknopte samenvatting van de belangrijkste zaken wordt hieronder gegeven.
Stichting de Thuiskopie is van mening dat de bevriezing van de Thuiskopietarieven onrechtmatig is
geweest en door de Staat opgelegde AMvB principieel onjuist. Stichting de Thuiskopie zag zich in 2009
genoodzaakt een juridische procedure te starten tegen de Staat omdat de voortdurende bevriezing van
tarieven de positie en het inkomen van rechthebbenden in gevaar bracht. Op 19 oktober 2011 heeft de
rechtbank Den Haag uitspraak gedaan en vastgesteld dat de Minister de AMvB’s heeft mogen nemen.
Thuiskopie heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak en in 2014 zal pleidooi plaats vinden in
deze zaak. Tegelijkertijd heeft NORMA de verdeelorganisaties van uitvoerende kunstenaars een
gelijksoortige procedure gestart. In hoger beroep is door het gerechtshof Den Haag op 27 maart 2012
verklaard dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door geen Thuiskopieheffingen vast te stellen
voor mp3 spelers en HD recorders. Op dit moment loopt een procedure over de door de Staat te
betalen schadevergoeding. De Staat heeft in deze zaak cassatie ingesteld bij de Hoge Raad, op 7 maart
2014 heeft de Hoge Raad de uitspraak bevestigd.
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Enkele betalingsplichtige importeurs en fabrikanten zijn begin 2013 procedures gestart tegen
Thuiskopie en de Staat wegens onrechtmatigheid van de nieuwe AMvB’s. In deze procedures wordt
onder meer gesteld dat de tarieven te hoog zouden zijn en niet de schade vanwege het privé kopiëren
zouden reflecteren. Ook menen deze bedrijven dat de wetgeving niet of niet volledig uitgevoerd hoeft
te worden wegens een lopende zaak waarvan in 2014 een uitspraak wordt verwacht van het Europese
Hof van Justitie. Deze zaak (ACI – Thuiskopie) concentreert zich nu nog over de vraag of kopieën uit
een illegale bron (ge-upload zonder toestemming van de rechthebbende) voor een
Thuiskopievergoeding in aanmerking komen. Vooruitlopend op deze zaak stellen sommige importeurs
zich op het standpunt dat de tarieven te hoog zijn en geven zij geen uitvoering aan de wettelijke
regeling. Stichting de Thuiskopie is aangewezen om de wet uit te voeren en zal alles in het werk stellen
om dat te doen en te zorgen dat rechthebbenden een billijke vergoeding krijgen voor het gebruik van
hun werk. De rechter heeft bepaald dat het aandeel voor rechthebbenden gerelateerd is aan de
misgelopen licentievergoeding, dat wil zeggen: de inkomsten die rechthebbende zouden kunnen krijgen
indien het kopiëren niet mogelijk was en zij hun werk hadden kunnen verkopen of toestemming voor
het kopiëren hadden kunnen geven.
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Jaarrekening 2013
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Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)
31 december 2013

31 december 2012

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten nieuwe regeling
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren rechten
Overige vorderingen
Overlopende activa

0

9.124
207
4

93

a

b
c
d

542
145
4
691

9.335
Liquide middelen

25.987

Totaal

10.320

e

35.322

11.104

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Overige reserves

1.962
0

f
g

875
508

1.962
Te verdelen rechten
Kortlopende schulden
Repartitiecrediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal
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30.599
593
1.600
568

1.383
8.207

h

i
j
k

514
929
71

2.761

1.514

35.322

11.104
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Exploitatierekening over 2013
Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2013

2013

2012

Netto omzet
Administratievergoeding
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

2.630
0
2.630

l

1.500
404
1.904

486
713
1.199

Personele kosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

581
61
55
998
1.695

m
n
o
p

610
31
60
1.010
1.711

522
29
69
844
1.464

193

-265

75

126

1.087

268

-139

1.087
0
0
1.087

268
0
0
268

-141
678
-676
-139

Exploitatieresultaat
Financieel resultaat
Resultaat
Resultaatbestemming
Mutatie Algemene reserve
Toevoeging opbrengst O&H aan best.res.
Onttrekking kosten O&H aan best.res.
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Kasstroomoverzicht over 2013
2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
Afname vorderingen
Toename schulden

935

-265

1.128
2.063

45
667
712
447

-40
1.168

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Kasstroom uit rechtenopbrengsten en repartitie
Gefactureerde rechtenopbrengsten
Repartitie
Overige mutaties
Aanpassingen voor:
Afname debiteuren
Toename repartitiecrediteuren
Kasstroom uit rechtenopbrengst en repartitie
Ontvangen interest

2012

30.831
-6.463
-1.976

5.376
-2.795
312

-8.582
79
13.889
130

2.467
147
5.507
58

16.082

6.012

93

-93

93

-93

-508

0

-508

0

Netto kasstroom

15.667

5.919

Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december
Mutatie liquide middelen boekjaar

10.320
25.987
15.667

4.401
10.320
5.919

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investering in immateriële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toevoeging aan te verdelen rechten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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Mutatieoverzicht te verdelen rechten
2013
Stand per 1 januari
Rechtenopbrengsten
Overige mutaties
Repartitie
Stand per 31 december

2012

8.207
30.831
-1.976
-6.463
30.599

4.624
5.376
1.002
-2.795
8.207

30.831
30.831

5.376
5.376

512
0
-2.488
-1.976

0
1.260
-258
1.002

Repartitie
Rechthebbenden
Netto repartitie
Ingehouden administratievergoeding
Inhouding SoCu
Bruto repartitie

-5.824
-5.824
-639
0
-6.463

-2.515
-2.515
-280
0
-2.795

Te verdelen rechten

30.599

8.207

Rechtenopbrengsten
Nederlandse gebruikers
Overige mutaties
Toevoeging bestemmingsreserve O&H
Mutatie post Te verrekenen uitv.kunst.
Mutatie te realiseren admin.vergoeding
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Toelichtingen op de jaarrekening
Algemeen
Stichting de Thuiskopie is op 19 februari 1991 opgericht door organisaties van rechthebbenden ter zake
van de thuiskopievergoeding in de zin van artikel 16c van de Auteurswet 1912. De stichting is bij besluit
van de Staatssecretaris van Justitie van 20 februari 1991 en 20 augustus 1993 aangewezen als de
rechtspersoon - als bedoeld in artikel 16d van die wet - die met uitsluiting van anderen bevoegd is tot
inning en verdeling van de thuiskopievergoeding. De eerdere besluiten zijn vervangen met de Regeling
van 15 mei 2012.
De inning en verdeling, alsmede het in meer algemene zin behartigen van de belangen van de
rechthebbenden ten aanzien van de thuiskopievergoedingsregeling, vormen het doel van de stichting.
In de stichting zijn de belangen vertegenwoordigd van alle groeperingen van rechthebbenden die op
grond van de Auteurswet of de Wet naburige rechten aanspraak hebben op een aandeel in de
opbrengst van de thuiskopievergoeding.

Stelselwijzigingen
Op grond van de Wet Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is Stichting
de Thuiskopie vanaf het boekjaar 2013 verplicht om haar verslaggeving in te richten conform de eisen
van BW2 Titel 9. Als gevolg hiervan zijn wijzigingen doorgevoerd in de timing van de realisatie van de
administratievergoedingen en wordt de post Te verdelen rechten niet langer voor inhouding van
(eventueel nog te realiseren) administratievergoedingen gepresenteerd, maar na inhouding hiervan
(‘netto’ presentatie). De stelselwijziging is eveneens doorgevoerd in de vergelijkende cijfers over 2012.
2013

2012

-903

-345

1.031

-139

-312

591

1.908

877

Te verdelen gelden vóór stelselwijziging

32.740

8.563

Te verdelen gelden na stelselwijziging

29.966

8.207

Resultaat vóór stelselwijziging
Resultaat na stelselwijziging
Algemene reserve vóór stelselwijziging
Algemene reserve na stelselwijziging

Daarnaast zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de presentatie van de jaarrekening die geen invloed
hebben op resultaat en/of vermogen.

Grondslagen voor de waardering
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van BW2 Titel 9 en de
Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder Winststreven’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving, alsmede met
de eisen van het CBO Keurmerk van Voice.
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva
(met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst-en-verliesrekening
zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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De jaarrekening is opgesteld in euro’s en in duizendtal. Voor de leesbaarheid wordt in de toelichtingen
veelal gebruik gemaakt van het betreffende jaartal waar de stand per balansdatum bedoeld wordt en
worden bedragen afgerond weergegeven.

Vergelijking met voorgaand jaar: De gehanteerde grondslagen zijn aangepast op grond van de onder
Stelselwijzigingen toegelichte overgang naar verslaggeving conform BW2 Titel 9.

Immateriële vaste activa: Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Vorderingen: Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover deze door het
bestuur als noodzakelijk wordt gezien onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De
voorziening voor oninbaarheid voor vorderingen uit hoofde van de exploitatie van auteursrechten wordt
gevormd ten laste van de te verdelen rechten. Aan gebruikers gefactureerde rechtenopbrengsten
worden pas gereparteerd aan rechthebbenden nadat deze daadwerkelijk geïncasseerd zijn.

Liquide middelen: De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit
banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Te verdelen rechten: De te verantwoorden gelden uit hoofde van de exploitatie van auteursrechten
worden niet in de exploitatierekening opgenomen, maar worden opgenomen als een verplichting aan de
rechthebbenden. De doorbetalingsverplichting heeft in principe een kortlopend karakter.
De te verdelen thuiskopiegelden worden in de balans verantwoord als er sprake is van een rechtens
afdwingbare vordering die op betrouwbare wijze is vast te stellen en waarvan het waarschijnlijk is dat
deze zal worden ontvangen. Op de te verdelen rechten worden de nog in te houden
administratievergoedingen in mindering gebracht. Voor zover deze niet in het jaar van verantwoording
van de rechtenopbrengst als bate worden gerealiseerd worden deze separaat gepresenteerd onder de
overlopende passiva.

Kortlopende schulden: Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Administratievergoedingen: De administratievergoedingen worden indien en voor zover mogelijk
gerealiseerd naar rato van de verrichte werkzaamheden. De door rechthebbenden verschuldigde
administratievergoedingen voor verrichte werkzaamheden worden ingehouden op de repartitie, maar
worden in de exploitatierekening verantwoord naar rato van de door Stichting de Thuiskopie verrichte
werkzaamheden. De vergoeding voor de werkzaamheden met betrekking tot het innen van rechten
wordt in de exploitatierekening verantwoord in het jaar waarin ook de rechtenopbrengst wordt
verantwoord. Het restant van de administratievergoeding wordt beschouwd als zijnde ter dekking van
de repartitiekosten en wordt verantwoord in het jaar waarin de repartitie wordt verantwoord. Indien de
voortgang van verrichte werkzaamheden onvoldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld wordt de
administratievergoeding in de exploitatierekening verantwoord bij de repartitie.
De administratievergoeding bedraagt 10%. Voor de verantwoording in de exploitatierekening wordt
ervan uitgegaan dat 80% van gemiddeld 10% administratievergoeding betrekking heeft op
werkzaamheden met betrekking tot de inning van rechtenopbrengsten.

Overige bedrijfsopbrengsten: De overige bedrijfsopbrengsten bestaan t/m 2012 uit de opbrengsten van
de opsporings- en handhavingsactiviteiten van Stichting de Thuiskopie. Vanaf 2013 worden deze
opbrengsten rechtstreeks toegerekend aan de rechthebbenden van de thuiskopiegelden.
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Bedrijfslasten: De bedrijfslasten bestaan uit de aan het verslagjaar toe te rekenen historische kosten.
De personeelskosten betreft de doorbelasting vanuit Cedar voor de directe personele inzet die in het
verslagjaar werkzaam is voor Stichting de Thuiskopie. De algemene kosten betreffen de doorbelasting
vanuit Cedar voor indirecte personele inzet en overheadkosten. De huisvestingskosten betreft de
doorbelasting vanuit Cedar voor het aandeel van Stichting de Thuiskopie in de totale huisvestingskosten
van Cedar.

Vergelijking met voorgaand jaar
Op grond van de inwerkingtreding van de Wet Toezicht per 1 juli 2013 is Stichting de Thuiskopie
verplicht om haar jaarverslag in te richten op basis van Boek 2 Titel 9 BW. In verband hiermee zijn
diverse wijzigingen doorgevoerd in dit jaarverslag.
De belangrijkste wijziging betreft de presentatie van de Te verdelen rechten en het moment van
realisatie van de administratievergoeding. De Te verdelen rechten worden vanaf het boekjaar 2013
gepresenteerd exclusief de hierin begrepen nog te realiseren administratievergoeding, welke separaat
gepresenteerd wordt onder de overlopende passiva. De administratievergoeding wordt vanaf het
boekjaar 2013 gerealiseerd naar rato van de werkzaamheden die hiervoor worden verricht. De
wijzigingen worden waar van toepassing per post toegelicht, de vergelijkende cijfers over 2012 zijn
aangepast.
Naast deze wijziging worden de baten uit de opsporings- & handhavingsactiviteiten vanaf 2013 direct
toegerekend aan de te verdelen rechten. In het verleden werden deze bate ten gunste van de
exploitatie van Stichting de Thuiskopie gebracht. Ook de bestemmingsreserve opsporing- & handhaving
is vrijgevallen ten gunste van de te verdelen rechten en uitgekeerd aan rechthebbenden.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht is geen BTW opgenomen
buiten de mutatie in de betreffende balanspositie. De repartitie wordt netto opgenomen, dus na
inhouding van administratievergoedingen.
Risicobeheersing

Operationele risico’s
Stichting de Thuiskopie maakt gebruik van de automatiseringssystemen van Cedar B.V. De stichting
loopt hierbij het risico dat systemen niet beschikbaar zijn c.q. niet juist functioneren waardoor de
facturatie en/of verdeling van gelden niet (tijdig) kan plaatsvinden of onjuist gedaan worden. Binnen
Cedar zijn maatregelen getroffen om de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevensverwerkingsprocessen te waarborgen.

Kredietrisico
De rechtenopbrengsten van Stichting de Thuiskopie betreffen gelden die van importeurs en fabrikanten
van de voorwerpen waarvoor de thuiskopieregeling van toepassing is worden ontvangen en die op
factuurbasis worden verantwoord. Het kredietrisico betreft niet het vermogen van de stichting maar de
aan rechthebbenden door te betalen rechten.

Liquiditeitsrisico
Stichting de Thuiskopie beschikt over substantiële bedragen aan liquide middelen die uitstaan bij
meerdere grote Nederlandse banken. Deze gelden zijn grotendeels direct opeisbaar en voor het
resterende deel tegen beperkte kosten of op korte termijn opeisbaar.
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Verbonden partijen
Cedar B.V. kan worden aangemerkt als verbonden partij aangezien Stichting de Thuiskopie is
vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Cedar. Stichting Cedar bezit 100% van de aandelen in
Cedar B.V. Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden de operationele
activiteiten en bestuurlijke ondersteuning uitgevoerd door of middels Cedar B.V. De hiervoor door Cedar
gemaakte kosten worden doorbelast.
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Toelichting op de balans
a.

Immateriële vaste activa
2013

Kosten nieuwe regeling

2012
0
0

93
93

De in 2012 geactiveerde kosten zijn in 2013 ten laste van de exploitatie gebracht.

b.

Debiteurenrechten

Handelsdebiteuren

9.124
9.124

542
542

Op de post handelsdebiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. De toename
van de post wordt verklaard uit het hogere facturatie voor de met ingang van 2013 gewijzigde
thuiskopieregeling.

c.

Overige vorderingen

Nog te ontvangen interest
Nog te ontvangen creditfacturen
Nog te vorderen omzetbelasting

147
14
46
207

125
20
0
145

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar

d.

Overlopende activa

Overlopende activa

e.

4
4

4
4

108
25.879
25.987

83
10.237
10.320

Liquide Middelen

Bankrekeningen
Spaar- en depositorekeningen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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f.

Algemene Reserve
2013

Stand per 1 januari
Mutatie vanuit resultaatbestemming
Stand per 31 december

2012

875
1.087
1.962

1.016
-141
875

De Algemene reserve heeft als doel de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden van de
stichting te verzekeren. Het streven is om de reserve te bepalen op anderhalf maal de exploitatiekosten
van het voorgaande boekjaar.
Van het Resultaat over 2013 ad € 1.087.000 (2012: € - 139.000) wordt € 1.087.000
(2012: € - 141.000) ten gunste van de Algemene reserve gebracht.

g.

Overige Reserves

Stand per 1 januari
Onttrekking kosten uit resultaatbestemming
Toevoeging opbrengst uit resultaatbestemming
Mutatie vanuit te verdelen gelden
Stand per 31 december

508
0
0
-508
0

506
-676
678
0
508

De Bestemmingsreserve Opsporing & Handhaving is op basis van een bestuursbesluit in het boekjaar
toegevoegd aan de te verdelen Thuiskopiegelden oude regeling.
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h.

Te verdelen rechten
2013

Stand per 1 januari
Rechtenopbrengsten
Overige mutaties
Repartitie
Stand per 31 december
Opbouw naar jaarlaag
2009 en ouder
2010
2011
2012
2013

2012

8.207
30.831
-1.976
-6.463
30.599

4.624
5.376
1.002
-2.795
8.207

0
0
0
4.063
26.536
30.599

0
0
0
8.207
0
8.207

4.063
26.536
30.599

8.207
0
8.207

Opbouw naar sectie
Oude regeling
Nieuwe regeling

i.

Repartitie Crediteuren

Repartitiecrediteuren

593
593

514
514

De repartitiecrediteuren betreffen aan verdeelorganisaties beschikbaar gestelde maar op balansdatum
nog niet uitbetaalde bedragen.

j.

Overige Schulden
2013

Handelscrediteuren
Nog te verrekenen voorschotten
Nog te betalen omzetbelasting
Overige schulden

149
0
0
1.451
1.600

2012
223
540
73
93
929

De Overige schulden betreffen de aan contractanten terug te betalen bedragen.
De Overige schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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k.

Overlopende Passiva
2013

Nog te realiseren administratievergoeding

2012
568
568

71
71

De post Nog te realiseren administratievergoeding betreft het aandeel van de in te houden
administratievergoeding dat nog niet als gerealiseerde bate is verantwoord.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Op 7 maart 2014 is door de Hoge Raad bevestigd dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door de
thuiskopieregeling te bevriezen en aansprakelijk is voor de hierdoor door de rechthebbenden geleden
schade. Over de hoogte van de schade loopt momenteel nog een procedure.
Binnen de balanspost te verdelen rechten is een bedrag opgenomen dat vooralsnog niet aan
rechthebbenden wordt uitgekeerd in verband met tegen Thuiskopie lopende procedures. De hoogte van
dit bedrag is mede op grond van juridisch advies door het bestuur van Thuiskopie vastgesteld
Op basis van de dienstverleningsovereenkomst met Cedar B.V. heeft Stichting de Thuiskopie de
verplichting om bij beëindiging van deze overeenkomst een vergoeding te betalen voor haar aandeel in
de langlopende huisvestingskosten van Cedar B.V, alsmede een vergoeding voor de kosten die Cedar
B.V. zou moeten maken voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van de direct ten behoeve
van de stichting werkzame medewerkers.
De verplichting ultimo 2013 is conform de in de dienstverleningsovereenkomst tussen Cedar B.V. en
Stichting de Thuiskopie vastgestelde berekeningswijze vastgesteld op € 323.000 (2012: € 359.000).
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Toelichting op de exploitatierekening
l.

Administratievergoedingen

De inhoudingpercentages voor de administratiekosten van Stichting de Thuiskopie worden jaarlijks
gelijktijdig met de begroting vastgesteld door het bestuur. Vanaf het boekjaar 2012 is het
inhoudingspercentage vastgesteld op 10,0%
Baten Opsporing en Handhaving is toegevoegd aan de Thuiskopiegelden oude regeling
Wegens de nieuwe regels van de verslaglegging is er reeds 80% van de administratiekosten van de
incasso als baten genomen

m.

Personele Kosten

Doorbelasting Cedar
Overige personeelskosten

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2013

2013

2012

558
23
581

610
0
610

422
100
522

De Personeelskosten betreffen de door Cedar doorbelaste kosten voor directe personele inzet. De
hogere kosten ten opzichte van 2012 zijn het gevolg van de uitbreiding van de thuiskopieregeling met
ingang van 2013. Het is echter niet noodzakelijk gebleken om voor 2013 alle begrote functies volledig in
te vullen.

n.

Bestuurskosten

Bestuursvergoedingen
Overige bestuurskosten

59
2
61

30
1
31

27
2
29

De bestuursleden van Stichting de Thuiskopie ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatiegeld en
een reiskostenvergoeding conform het Reglement Bestuursvergoedingen. Over de bestuursvergoedingen worden geen sociale verzekeringspremies afgedragen. De vacatieregeling is in 2013 herzien.
De bestuurskosten zijn daarbij hoger dan het vorige boekjaar en begroot als gevolg van het grotere
aantal vergaderingen waarvoor een vergoeding wordt uitgekeerd.
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Hieronder staat het overzicht waaruit blijkt in welke hoedanigheid de bestuursleden aan Stichting de
Thuiskopie verbonden zijn en welke vergoedingen zij hiervoor in 2013 hebben ontvangen.
Bezoldiging
Dhr. C. Vervoord
Dhr. mr. drs. M. Schok
Dhr. S.F. Malta
Dhr. drs. E. Angad - gaur
Dhr. drs. J. Boerstoel
Mevr. E. Lammers
Dhr. mr. C. de Kiefte

Reiskosten
vergoeding

28.334
5.800
8.500
5.300
2.400
4.500
2.400

554
836
230
80
269
80

57.234

2.049

Functie
Voorzitter
Penningmeester - betaling aan NVPI
Bestuurslid
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid - betaling aan FNV-KIEM

De geschatte deeltijdfactor bedraagt voor de voorzitter 0,2 FTE en voor de overige bestuursleden 0,05
FTE. Hierin zijn per functionaris kleine afwijkingen mogelijk afhankelijk van de overleggen waarbij zij
betrokken zijn.

o.

Huisvesting

Huisvestingskosten

p.

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2013

2013

2012

55
55

60
60

69
69

37
561
400
998

95
320
596
1.011

85
405
354
844

Overige Kosten

Kosten SONT
Juridische kosten
Overige kosten

De juridische kosten zijn substantieel hoger dan begroot door procedures rondom de nieuwe
thuiskopieregeling. De Overige kosten zijn lager dan begroot doordat de kosten voor de invoering van
de nieuwe thuiskopieregeling lager zijn uitgevallen en door een lagere doorbelasting door Cedar.
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Ondertekening
Hoofddorp, 26 juni 2014

Origineel getekend door:
C.P. Vervoord
Voorzitter
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Overige gegevens
Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat heeft plaatsgevonden zoals is toegelicht bij de exploitatierekening. De
bestemming van het resultaat is verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen materiële bijzonderheden voorgedaan met betrekking tot het
afgelopen boekjaar.

Samenstelling bestuur en bureau
Stichting de Thuiskopie staat onder leiding van een algemeen bestuur dat wordt voorgezeten door een
onafhankelijke voorzitter en verder bestaat uit vertegenwoordigers van de auteurs, de producenten en
de uitvoerende kunstenaars.
De samenstelling van het bestuur van Stichting de Thuiskopie in 2013 is als volgt:

Dhr. C. Vervoord

 Voorzitter van Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Bestuurslid van Stichting Cedar

Dhr. mr. drs. M. Schok

 Penningmeester van Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Hoofd Juridische zaken van de NVPI
 Bestuurslid van Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoeding (SONT)
 Bestuurslid van Stichting Leenrecht
 Bestuurslid van stichting Onderhandelingen
leenvergoedingen (StOL)
Dhr. Schok is in het bestuur benoemd namens de Audio
producenten (NVPI).

Dhr. S.F. Maltha

 Bestuurslid van Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
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 Bestuurslid van StOPnl
 Bestuurslid Stichting Servicebureau Filmrechten
 Bestuurslid SEKAM en SEKAM Video
 Bestuurslid STG
 Bestuurslid SGN
 Lid van de General Assembly van AGICOA
 Lid van de EXCom van AGICOA
 Voorzitter van het SoCufonds van SEKAM
Dhr. Maltha is in het bestuur benoemd namens de Video
producenten (OTP en FPN).

Dhr. drs. E. Angad - Gaur

 Secretaris van Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Muzikant/componist/tekstschrijver/producer (Angad-Gaur
Muziekprodukties)
 Secretaris/directeur van Ntb, VCTN en SPAN (Stichting
Personele Administratie Ntb),
 Voorzitter van Platform Makers
 Secretaris van Scobema (werkorganisatie t.b.v.
samenwerking collectieve belangenbehartiging tussen
NORMA, Ntb en FNV KIEM)
 Bestuurslid van Stichting Leenrecht (tevens bestuurslid
secties audio, video en multimedia)
 Secretaris van Stichting Norma
 Voorzitter van de Sena sectie uitvoerend kunstenaars
 Secretaris van de Sena Raad van Aangeslotenen
 Bestuurslid van Kunsten 92 (bezoldigd)
 Bestuurslid landelijke Thema Afdeling D66 Cultuur
 Bestuurslid van SONT (Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoeding, bestuurslid namens Stichting de
Thuiskopie)
Dhr. Angad - Gaur is in het bestuur benoemd namens de
Audio uitvoerend kunstenaars (FNV KIEM en Ntb).

Dhr. drs. J. Boerstoel

 Bestuurslid Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Bestuurslid van de Deelnemersvereniging Zelfstandige
Kunstenaars AENA (DZKA)
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 Lid Verantwoordingsorgaan Stichting
Beroepspensioenfonds voor Zelfstandige Kunstenaars
AENA,
 Lid van de Geschillencommissie Buma/Stemra,
 Lid van de Raad van Advies van de Koninklijke Vereniging
van het Boekenvak (KVB)
 Penningmeester van het Letterkundig Museum.
 Voorzitter Stichting North Sea Poetry (onbezoldigd)
Dhr. Boerstoel is in het bestuur benoemd namens de
Audio auteurs (Geneco, PALM en de VS&V/VvL).
Mevr. E. Lammers

 Bestuurslid Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Bestuurslid van VEVAM
 Scenarioschrijver en speelfilmregisseur
 Bestuurslid van SONT (Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoeding, bestuurslid namens Stichting de
Thuiskopie)
Mevr. Lammers is in het bestuur benoemd namens de
Video auteurs (DDG en Netwerk Scenarioschrijvers).

Dhr. mr. C. de Kiefte

 Bestuurslid Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Bestuurder Kunsten bij FNV KIEM, tekenaar
/vormgever/animator
 Bestuurslid Platform Makers
 Bestuurslid Stichting Norma
 Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
 Raad van toezicht Bijzondere Leerstoel Creatief
Ondernemerschap (prof. dr. J.A. van den Born),
Universiteit van Tilburg
 Secretaris bestuur Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie
(OCI)
Dhr. De Kiefte is in het bestuur benoemd namens de
Video uitvoerend kunstenaars (FNV KIEM, NtB en ACT).

In februari 2014 heeft het CvTA ingestemd met een statutenwijziging van Stichting de Thuiskopie. Het
bestuur van Stichting de Thuiskopie is per 1 maart 2014 uitgebreid met 3 zetels . De volgende personen
hebben in 2014 zitting genomen in het bestuur:

Dhr mr. E. A. van Ravenswaaij

 Bestuurslid Stichting de Thuiskopie
Partner bij HuijskensBickerton, Amsterdam
(Neven)functies:
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 Secretaris van het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche
Football Club “HFC”
 Voorzitter van het Oranjecomité Aerdenhout-Bentveld.
Dhr van Ravenswaaij is benoemd namens de
rechthebbende omroepen, NPO, ROOS en VCO
Dhr mr. G. Bleyerveld

 Bestuurslid Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Muzikant/componist, juridisch adviseur, docent
 Bestuurslid BVPop
 lid Sectorraad Kunsten FNV-KIEM
 Secretaris Popauteurs.NL
 Secretaris Sociaal Fonds Buma
 Bestuurslid Platform Makers
 Voorzitter van Scobema (werkorganisatie t.b.v.
samenwerking collectieve belangenbehartiging tussen
Norma, Ntb en FNV-KIEM)
 Bestuurslid Stichting Leenrecht (tevens bestuurslid
Stichting Leenrecht Kunstfonds, bestuurslid sectie video
en vice voorzitter sectie visuele werken)
 Penningmeester Stichting Norma
De heer Bleijerveld is benoemd namens de Muziekauteurs;
GeneCo, Popauteurs.nl, BCMM, VCTN, VS&V en FNV KIEM

Dhr R. Huisman

 Bestuurslid Stichting de Thuiskopie
(Neven)functies:
 Lid bestuur Stichting Wim Crouwel Insituut
 Lid raad van toezicht MOTI (Museum of the Image,
Breda)
 Lid bestuur Stichting Dutch Design Daily
 Voorzitter bestuur Stichting Amsterdams Grafisch Atelier
 Bestuur Stichting Rechtshulp Ontwerpers
 Lid bestuur stichting PhotoQ
De heer Huisman is benoemd namens de beeldmakers;
Fotografenfederatie, BNO en FNV KIEM

Stichting de Thuiskopie heeft op basis van een dienstverleningscontract de uitvoering van haar
activiteiten ondergebracht bij het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten
(Cedar B.V.). Cedar voerde in 2013 de volledige facilitaire dienstverlening uit voor zes
auteursrechtenorganisaties: Stichting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting Pro, Stichting Reprorecht,
Vereniging VEVAM en Stichting De Thuiskopie. Daartoe behoren diensten als juridische zaken, financiële
administratie, communicatie, huisvesting en personeelszaken. Daarnaast neemt Stichting de Thuiskopie
deel in het bestuur van Stichting Cedar, de aandeelhouder van Cedar B.V.
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Cedar B.V. stond in 2013 onder leiding van de heer H.L. van Leeuwen. Het bureau van Stichting de
Thuiskopie is het uitvoeringsorgaan van het bestuur van de Stichting. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door medewerkers die functioneel worden aangestuurd door de accountmanager van de
stichting, mevrouw mr. H. Wijminga.
Bureau (staf) in 2013
Mw. mr. H. Wijminga - Accountmanager
Dhr. M. Balm – Medewerker Opsporing en Handhaving
Dhr. W. Klomp – Beleidsmedewerker/relatiebeheer
Administratief medewerkers
Mw. J. Buys-Driessen - Teamleider Administratie
Dhr. A. Eveleens – Administratie
Dhr. J. Hin - Administratie
Stichting de Thuiskopie
Postadres
Postbus 3060
2130KB Hoofddorp
Bezoekadres
Kruisweg 793-795
2132 NG Hoofddorp
T +31 (0)23 870 02 06
F +31 (0)23 870 02 10
thuiskopie@cedar.nl
www.thuiskopie.nl
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting de Thuiskopie

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 18 tot en met pagina 33 opgenomen jaarrekening 2013 van
Stichting de Thuiskopie te Hoofddorp gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
bestuursverslag , beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting de Thuiskopie per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Benadrukking ten aanzien van de uitkering aan individueel rechthebbenden
Ons oordeel houdt geen oordeel in over de verdeling van de voor uitkering aan individueel
rechthebbenden beschikbare bedragen. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Amsterdam, 26 juni 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. J.L. Sebel RA
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