Persbericht

Gerrie Heevel per 1 januari 2021 nieuwe voorzitter Stichting de
Thuiskopie
Mevrouw mr Gerrie Heevel wordt per 1 januari 2021 de nieuwe onafhankelijke voorzitter
van Stichting de Thuiskopie. Zij volgt daarmee Cees Vervoord op die deze functie sinds 2010
heeft bekleed en in december van dit jaar afscheid zal nemen.
Het bestuur van Stichting de Thuiskopie is verheugd dat zij Gerrie Heevel bereid hebben
gevonden Cees Vervoord op te volgen. Zij heeft een lange staat van dienst in de wereld van
het intellectuele eigendom en het auteursrecht in het bijzonder. Na haar studie
rechtsgeleerdheid heeft zij jarenlang in de wetenschap gewerkt als onderzoeker en als
docent bij de universiteit. Ook in de praktijk van het collectief beheer heeft Gerrie ervaring
opgedaan, onder meer als hoofd juridische zaken bij Sena. De afgelopen jaren was en is zij
als rechter en raadsheer-plaatvervanger werkzaam bij de rechtbank Rotterdam
respectievelijk het gerechtshof Amsterdam. Per 1 januari 2021 gaat zij in die functies met
pensioen.
Sinds oktober 2010 heeft Cees Vervoord de stichting geleid. Een roerige periode waarin de
Thuiskopieregeling in eerste aanleg geen lange toekomst beschoren leek en diverse
gerechtelijke procedures voor het behoud van deze regeling voor rechthebbenden tenslotte
met succes werden afgerond. Cees heeft een cruciale rol gespeeld in het moderniseren van
de Thuiskopieregeling vanaf 2013 en het treffen van de belangrijke schikking met de Staat
waardoor rechthebbenden ook over de voorliggende jaren gecompenseerd werden. Het
bestuur en de medewerkers van Stichting de Thuiskopie danken hem voor al zijn inzet en
verheugen zich op de nog komende maanden van samenwerking, in deze, ook voor veel
rechthebbenden, onzekere tijd.
Cees Vervoord: “Samen met directie en bestuur van de stichting zijn we in staat geweest de
Thuiskopieregeling in Nederland een volwassen positie te geven. Ik heb het voorzitterschap
met veel genoegen vervuld. Het bestuur heeft met Gerrie Heevel een capabele en ter zake
kundige opvolger gevonden. Ik wens Gerrie veel succes!”
Gerrie Heevel: ” Het is eervol om iemand als Cees Vervoord op te mogen volgen. Ik zie er
naar uit mijn bijdrage te kunnen leveren aan het bestendigen van de door Cees ingezette
gedegen, realistische, koers en waar nodig met de Stichting nieuwe uitdagingen aan te
gaan.”
- EINDE PERSBERICHT -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene informatie Stichting de Thuiskopie

Stichting De Thuiskopie is door het Ministerie van Justitie & Veiligheid aangewezen om te zorgen
voor het innen en verdelen van de Thuiskopieheffingen op voorwerpen waarop auteursrechtelijk
beschermde werken worden gekopieerd voor eigen gebruik.
Iedereen mag volgens de Auteurswet een kopie van auteursrechtelijk beschermde werken maken
voor eigen gebruik, mits het gaat om een kopie van een legale bron en de kopie door de gebruiker
zelf vervaardigd is. Tegenover deze beperking van het recht van de maker om toestemming te geven
voor dit kopieerhandeling staat een vergoeding: de Thuiskopievergoeding. Die vergoeding komt ten
goede aan componisten, tekstdichters, scenarioschrijvers, fotografen, illustratoren, uitvoerende
kunstenaars, film- en platenproducenten en uitgevers, kortom: de rechthebbenden.
De thuiskopievergoeding wordt betaald door de fabrikanten en importeurs van vergoedingsplichtige
voorwerpen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
STICHTING DE THUISKOPIE
e-mail: thuiskopie@cedar.nl
website: www.thuiskopie.nl

