
REPARTITIEREGLEMENT VAN STICHTING PLATFORM MULTIMEDIAPRODUCENTEN 
INZAKE THUISKOPIEVERGOEDING INTERACTIEF GELDEND PER 14 JUNI 2012 
 
Overwegende: 
 
a. dat de Stichting de Thuiskopie door de Minister van Justitie is aangewezen als 
rechtspersoon bedoeld in artikel 16d Auteurswet, belast met de inning en verdeling van de 
vergoeding als bedoeld in artikel 16c Auteurswet en artikel 10 sub e Wet op de Naburige 
Rechten; 
 
b. dat de Minister van Justitie het door het bestuur van de Stichting de Thuiskopie conform 
haar statuten vastgestelde repartitiereglement heeft vastgesteld; 
 
c. dat de netto-opbrengsten van de thuiskopievergoedingen ten aanzien van de rubriek 
Interactief door de Stichting de Thuiskopie worden verdeeld conform het deelreglement 
Interactief, dat deel uitmaakt van het onder Overweging b genoemde repartitiereglement; 
 
d. dat de Stichting de Thuiskopie op grond van het deelreglement Interactief het aandeel 
toekomende aan producenten van interactieve dragers ter nadere verdeling uitkeert aan de 
door haar als verdeelorganisatie aangewezen Stichting PM; 
 
e. dat het bestuur van Stichting PM benoemd wordt door het bestuur van de NVPI Interactief 
en het Nederlands Uitgeversverbond, 
 
wordt het volgende repartitiereglement vastgesteld, 
 
Artikel 1 
De gelden worden verdeeld aan producenten van interactieve entertainmentsoftware danwel 
vertegenwoordigers van producenten, zoals distributeurs of licentienemers. 
 
Artikel 2 
Verdeling vindt plaats op basis van marktaandelen van de in Nederland gefactureerde netto-
omzet. Voor zover de producent danwel de importeur (als vertegenwoordiger van de 
producent) niet zelf de rechthebbende is doch slechts licentienemer of distributeur, zal deze 
gehouden zijn voor doorbetaling zorg te dragen danwel daarover een nadere overeenkomst 
te sluiten. 
 
Artikel 3 
De marktaandelen worden jaarlijks bepaald aan de hand van door accountants 
goedgekeurde opgaven conform een door Stichting PM verstrekt formulier. De omvang van 
de totale markt wordt vastgesteld door middel van marktonderzoek in combinatie met de 
door producenten verstrekte gegevens. 
 
Artikel 4 
a. Een eerste uitkering van thuiskopievergoedingen zal door Stichting PM zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen één kalenderjaar na ontvangst door Stichting PM plaatsvinden. 
b. Met inachtneming van de in het Repartitiereglement van Stichting de Thuiskopie 
genoemde verjaringstermijn van drie jaren na uitkering aan Stichting PM, zal Stichting PM zo 
spoedig mogelijk volgend op de in het vorige lid beschreven uitkering een tweede uitkering 
doen aan rechthebbenden die nog geen, dan wel geen genoegzame, uitkering hebben 
ontvangen. 
c. Voor het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde verjaringstermijn zullen eventuele 
nog niet uitgekeerde gelden in een derde uitkering worden verdeeld over de bij Stichting PM 
bekende rechthebbenden naar rato van hun onderlinge marktaandelen. 
 



Artikel 5 
Het bestuur kan in overleg met de Stichting de Thuiskopie bepalen dat maximaal tien procent 
van het totale bedrag van de door Stichting PM in het betreffende kalenderjaar ontvangen 
thuiskopievergoedingen, wordt besteed aan sociaal-culturele doeleinden ten behoeve van de 
interactief-industrie, indien en voorzover de rechthebbenden geen bezwaar hebben tegen zo 
een inhouding op hun vergoeding en voorzover in voorkomende gevallen internationale 
verplichtingen zich daartegen niet verzetten. 
 
Artikel 6 
De door Stichting PM gemaakte kosten die verband houden met de verdeling van de 
thuiskopievergoedingen zullen, met inachtneming van het in het Repartitiereglement van 
Stichting de Thuiskopie bepaalde, niet meer bedragen dan 15% van het totale bedrag dat in 
het betreffende kalenderjaar aan thuiskopievergoedingen wordt ontvangen. 
 
Artikel 7 
a. Klachten over de uitvoering en/of hoogte van de uitkering kunnen worden ingediend 
bij het bestuur van Stichting PM. 
b. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de klagende partij is behandeld kan 
deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. 
c. De geschillencommissie wordt benoemd door het bestuur van Stichting PM. 
d. Het bestaan van de geschillencommissie en/of een reeds ingediende klacht laat een 
rechterlijke procedure onverlet. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft de 
status van een bindend advies tussen partijen, tenzij terzake binnen één jaar een 
procedure wordt gestart bij de burgerlijke rechter. 
 


