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Bestuursverslag
1. Inleiding
De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) is opgericht op 8 maart 1991 door
organisaties van betalingsplichtigen en thuiskopierechthebbenden. In de statuten van de Stichting
wordt het doel als volgt omschreven: "het ter uitvoering van artikel 16e van de Auteurswet 1912
en van artikel 10, onder a, van de Wet op de naburige rechten (Staatsblad 1993, 178) vaststellen
van de hoogte van de vergoedingen met betrekking tot het verveelvoudigen voor eigen oefening,
studie of gebruik op geluids- of beelddragers".

2. Bestuur
Conform de wet zijn in het bestuur van de Stichting twee categorieën van organisaties
vertegenwoordigd: organisaties van betalingsplichtigen (B) en thuiskopierechthebbenden (T). De
voorzitter van de Stichting is een door de Minister van Veiligheid en Justitie benoemde
onafhankelijke persoon. Vanaf 1 januari1995 werd deze functie bekleed door prof. H.J.L. Vonhoff
tot diens overlijden op 25 juli 2010. Nadien werd het voorzitterschap waargenomen door de heer
mr. drs. G.J. Wolffensperger – tot dan adviseur van de voorzitter – zie brief Minister van Justitie
d.d. 3 september 2010. Met ingang van 20 november 2011 is de heer drs. M.G.T. Pastors tot
voorzitter van de Stichting benoemd bij besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
van 10 november 2011 (Directie Wetgeving, nr. 5715659/11/6).
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
drs. M.G.T. Pastors, voorzitter
drs. E. Angad-Gaur, Stichting de Thuiskopie (T)
mevr. E. Lammers, Stichting de Thuiskopie (T)
mr. M. Schok, Stichting de Thuiskopie (T) (tot 18 oktober 2016)
S.F. Maltha, Stichting De Thuiskopie (vanaf 18 oktober 2016)
C.P. Vervoord, Stichting de Thuiskopie (T)
drs. M. Andriessen, NLkabel (B)
mr. A.L.M. Habets, FIAR (B)
mr. A.J.J. de Joode, Nederland ICT (B)
L. Rijnbeek, STOBI (B)
Voorts kende de Stichting in 2016 een aantal adviseurs:
mr. drs. G.J. Wolffensperger, adviseur van de voorzitter
dr. J.P. Poort, adviseur van de voorzitter
mevr. mr. H. Wijminga, adviseur Stichting de Thuiskopie
mr. S.J. Donker, adviseur Stichting de Thuiskopie
mevr. mr. M. van der Jagt, adviseur Stichting de Thuiskopie
mr. P.R.C. Solleveld, adviseur Stichting de Thuiskopie
Het secretariaat van de Stichting werd in 2016 gevoerd door mevrouw M.H.C. van Vliet.
Het bestuur van de Stichting heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd op: 1 maart, 5 juli,
28 september en 30 november.
Nadat in de jaren 2007 tot en met 2012 de tarieven voor de thuiskopievergoeding door de
Minister van Justitie middels opeenvolgende AMvB’s bevroren zijn geweest, is met ingang van
1 januari 2013 een nieuwe en tijdelijke regeling in werking getreden, gebaseerd op het Besluit op
Hoofdlijnen van de SONT van 12 oktober 2012 voor een periode van 3 jaar. Dit SONT-besluit
heeft de basis gevormd voor 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
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de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet,
geldig tot 1 januari 2014. Een belangrijke verandering ten opzichte van het oude stelsel is dat
behalve blanco informatiedragers ook nieuwe voorwerpen zijn aangewezen die in hoofdzaak
worden gebruikt voor het maken van privékopieën.
Met ingang van 1 januari 2014 is in werking getreden 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. Het besluit zou
vervallen met ingang van 1 januari 2016.
De basis voor dit besluit is het Addendum op het Besluit op hoofdlijnen d.d. 12 oktober 2012 dat
de SONT de staatssecretaris op 11 juli 2013 heeft toegezonden. De SONT adviseert hierin om
het bestaande systeem te handhaven, om bij AMvB voor te schrijven dat de thuiskopieheffing
zichtbaar op de factuur wordt vermeld en voorts om het heffingssysteem uit te breiden naar ereaders. Voor wat betreft de handhaving van de systematiek heeft de staatssecretaris dit advies
opgevolgd; de AMvB is een verlenging van de vorige AMvB met handhaving van de aangewezen
voorwerpen en tarieven. De verplichte vermelding op de factuur is niet overgenomen, met het
argument dat in de Auteurswet een wettelijke grondslag ontbreekt om dit bij AMvB te regelen. Het
advies om het heffingssysteem uit te breiden naar e-readers is in 2014 nog niet overgenomen
omdat ten tijde van het besluit nog onvoldoende gebruiksgegevens beschikbaar waren.
Per 1 januari 2015 is de thuiskopieregeling aangepast conform het advies van de SONT van
7 oktober 2014 aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris had de
SONT verzocht te onderzoeken welke thuiskopietarieven passend zijn in het licht van de actuele
jurisprudentie en ontwikkelingen, met name het arrest van het Europese Hof van Justitie in de
zaak ACI c.s. tegen Stichting de Thuiskopie en de SONT op 10 april 2014. Het Hof heeft
geoordeeld dat een (nationale) regeling die geen onderscheid maakt tussen downloads uit legale
en illegale bron niet is toegestaan. Downloads uit illegale bron mogen dus niet worden
beschouwd als een thuiskopie en zijn niet heffingsplichtig. De uitspraak betreft kort gezegd een
verklaring voor recht welke randvoorwaarden en criteria gelden voor het vaststellen van de
hoogte van de thuiskopievergoeding.
De staatssecretaris heeft het advies van de SONT overgenomen in het Besluit van 28 oktober
2014, 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. Dit besluit is
geldig tot 1 januari 2018. Alle tarieven zijn in dit besluit generiek met 30% verlaagd, rekening
houdend met recente nationale en Europese jurisprudentie, met de in de praktijk geconstateerde
sterk verminderde ontduiking, en met de omstandigheid dat minder aanvragen zijn gedaan voor
teruggave in verband met professioneel gebruik. Met ingang van 2015 zijn ook e-readers
heffingsplichtig geworden, omdat nieuw gebruikersonderzoek door Veldkamp inmiddels heeft
uitgewezen dat de markt voor e-readers substantieel is en dat e-readers in belangrijke mate
worden gebruikt voor het maken van privé-kopieën. Mediacenters/non-portable mediaspelers met
harde schijf vallen per 2015 samen met desktop PCs, laptops en servers in de categorie
‘PC/Laptop’. Het lage tarief voor portable audio-/videospelers, HDD Recorders, settopboxen,
telefoons en tablets vervalt.
Naar aanleiding van het Besluit van 28 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer een motie (29 838,
nr. 77) aangenomen waarin de regering wordt verzocht de SONT opdracht te geven tot het
jaarlijks monitoren van het veranderende mediagebruik en voor te stellen de thuiskopieheffing
tussentijds aan te passen indien de monitor daartoe aanleiding geeft.
Evenals in voorgaande jaren heeft onderzoeksbureau Veldkamp in 2016 onderzoek uitgevoerd
naar het feitelijk gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op diverse opslagmedia. Dit
onderzoek beslaat de periode januari – april 2016. Met ingang van 2015 wordt in de Veldkamprapportage rekening gehouden met mogelijke implicaties voor de grondslagen voor de heffing
van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Copydan Båndkopi tegen Nokia
Danmark A/S op 5 maart 2015. In dit arrest is onder meer bepaald dat, indien een land de
thuiskopie-exceptie heeft ingevoerd, de toestemming van de rechthebbende om een privékopie
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van het werk te maken geen afbreuk doet aan de uit die exceptie voortvloeiende verplichting om
daarvoor een billijke vergoeding te betalen; ook kan daaruit voor de gebruiker van die bestanden
op zichzelf geen verplichting ontstaan om de toestemming verlenende rechthebbende een
vergoeding te betalen. Eerdere jurisprudentie (Padawan, Opus, Amazon, VG Wort) wordt in dit
arrest bevestigd.
De door Veldkamp in 2015 gesignaleerde dalende trend in aantallen heffingsplichtige kopieën is
in 2016 niet doorgezet, en het totale volume heffingsplichtig gebruik is blijkens het rapport
ongeveer gelijk gebleven. Daarbij bestaat eind 2016 nog altijd onduidelijkheid over de implicaties
van recente juridische ontwikkelingen, waaronder de reeds genoemde Copydan-zaak, en zijn de
schadestaatprocedures voortvloeiende uit de partiële onverbindendverklaring van de thuiskopieAMvB’s 2013 en 2014 door de Rechtbank Den Haag op 14 januari 2015 in de zaken Acer c.s. en
Nokia tegen De Staat en Thuiskopie nog steeds niet afgerond. De SONT heeft per brief van
1 maart 2016 aan de minister van Veiligheid en Justitie zijn zorgen kenbaar gemaakt over de
trage afhandeling van deze schadestaatprocedures en de gevolgen daarvan voor het draagvlak
voor en de uitvoering van het thuiskopiestelsel. Tevens heeft de SONT gewezen op de situatie
dat rechthebbenden een aanzienlijk deel van de hun toekomende vergoedingen voor het gebruik
van hun werk nog niet hebben ontvangen, en op het gevaar van marktverstoring wanneer
sommige betalingsplichtige partijen de vergoeding wel afdragen en andere niet, waardoor er
geen level playing field is in sectoren waar concurrentie op basis van beperkte winstmarges
plaatsvindt. Naar aanleiding van deze brief is overleg gevoerd met de minister en de
landsadvocaat over een oplossing voor genoemde problemen. Dit overleg is ultimo 2016 nog
gaande.
Al deze ontwikkelingen overziende heeft de SONT een tussentijdse herziening van het Besluit
van 28 oktober 2014, dat geldig is tot 1 januari 2018, niet opportuun geacht. De tarieven voor
2017 zijn derhalve ongewijzigd gebleven.
In 2017 zal worden onderhandeld over de tarieven in het kader van de periodieke herziening per
1 januari 2018.

3. De vergoedingen op blanco voorwerpen gehanteerd van 1 januari t/m
31 december 2016
CD-r / DVD-r

€ 0,02

E-reader

€ 0,70

Externe harddisk

€ 0,70

Portable audio-/videospeler

€ 1,40

Smartphone/telefoon met MP3-functie

€ 3,50

Tablet

€ 3,50

Desktop / PC / notebook / server / mediacenter

€ 3,50

Settopbox met harde schijf / HDD recorder

€ 3,50

's Gravenhage, 12 juni 2017

drs. M.G.T. Pastors
voorzitter
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Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Rekening courant Stichting de Thuiskopie

0

0

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

0

0

Totaal

0

0

PASSIVA

6
Jaarverslag 2016 Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding

Staat van baten en lasten over 2016

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

Bijdrage Stichting de Thuiskopie
Totaal baten

16.398
16.398

13.564
13.564

Secretariaat
Adviseurskosten
Accountantskosten
Juridische kosten
Totaal lasten

0
16.398
0
0
16.398

0
13.564
0
0
13.564

0

0

Resultaat
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Toelichting
Algemene toelichting
Doelstelling en activiteiten van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding
De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding is op 8 maart 1991 opgericht door de
Stichting de Thuiskopie en de Vereniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op
Radiogebied. De Stichting is bij besluiten van Justitie van 19 maart 1991 en 20 augustus 1993
aangewezen als de rechtspersoon die belast is met de vaststelling van de hoogte van de
vergoeding als bedoeld in artikel 16c Auteurswet respectievelijk artikel 10, sub a, van de Wet op
de Naburige Rechten.
Doelstelling van de Stichting is het vaststellen van de hoogte van de vergoeding met betrekking
tot het verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik op geluids- of beelddragers.
In de Stichting zijn de belangen vertegenwoordigd van de tape- en hardware-industrie en van de
auteursrechthebbenden. De voorzitter van de Stichting is een door de Minister van Justitie
benoemde onafhankelijke persoon. Per 20 november 2011 is de heer drs. M.G.T. Pastors tot
voorzitter benoemd. De stichting is gevestigd aan het Lange Voorhout 86/12 te Den Haag.
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in €.
Activa en passiva 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.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de terzake van de Stichting gemaakte kosten
en andere lasten enerzijds en de ontvangen bijdragen van de Stichting de Thuiskopie - op grond
van artikel 5, sub c van de statuten – anderzijds.
Opbrengsten
De opbrengsten bestaan uit de door de stichting ontvangen vergoeding van Stichting de
Thuiskopie. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Rekening courant Stichting de Thuiskopie

Stand 1 januari
Af: door Stichting de Thuiskopie voorgeschoten bedragen
Bij: Vergoeding door Stichting de Thuiskopie
Stand 31 december

2016
0
-16.398
16.398
0

2015
0
-13.564
13.564
0

Stichtingskapitaal
Overeenkomstig de statuten is er geen stichtingskapitaal aanwezig.
Baten
In het boekjaar bestonden de baten uit de bijdragen van Stichting de Thuiskopie. Met Stichting de
Thuiskopie is overeengekomen dat zij een bijdrage geeft aan de Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoeding die gelijk is aan de door de Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoeding gemaakte kosten.
Met ingang van de benoeming van de heer Pastors tot voorzitter per 20 november 2011 draagt
het Ministerie van Veiligheid en Justitie de kosten van voorzitterschap en secretariaat.
’s-Gravenhage, 12 juni 2017
Namens het bestuur :

drs. M.G.T. Pastors
voorzitter
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