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BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG STOPNL 2017

1. INLEIDING
Het is ons een genoegen u de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de Stichting StOPnl aan te bieden. 

De jaarrekening is gecontroleerd door EY. 

2 ALGEMEEN STOPNL

2.1 MISSIE
Stichting onafhankelijke Producenten Nederland (StOPnl) is een organisatie die als hoofddoel heeft het behartigen 

van de belangen van Nederlandse onafhankelijke televisie- en filmproducenten in de ruimste zin van het woord. 

StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat het behartigen van de belangen van deze producenten, in 

het bijzonder bij de exploitatie van filmwerken door middel van openbaarmaking, ongeacht de toegepaste techniek 

of het gebruikte platform. StOPnl doet dit meer specifiek door de belangen van deze producenten te behartigen 

binnen vereniging RoDAP, waarvan StOPnl vanaf haar oprichting lid is, en door de statutaire doelstellingen van 

RoDAP na te streven. Daarnaast beoogt StOPnl de beroepsuitoefening van deze producenten te stimuleren, 

bevorderen en te professionaliseren, hun beroepsorganisaties te versterken en hun maatschappelijk belang uit te 

dragen en te profileren. 

Op grond van de daartoe door de bij StOPnl aangesloten producenten verleende Last en Volmacht heeft StOPnl 

met alle Nederlandse distribiteurs overeenkomsten gesloten voor de verspreiding van filmwerken via Basic 

Media Services (“BMS”), oftewel voor de doorgifte van lineaire televisie-uitzending en uitzending gemist. StOPnl 

kan het totaal aan Nederlandse producenten niet met zekerheid vaststellen maar wel een inschatting maken van het 

percentage dat de bij StOPnl aangesloten producenten vertegenwoordigt. Alle op reguliere basis actieve en alle 

grote producenten hebben zich aangesloten bij StOPnl en het bestuur schat daarom in dat de aangeslotenen van 

StOPnl ca 95% van alle Nederlandse producenten vertegenwoordigen wier werk via BMS wordt verspreid.

2.2 ORGANISATIESTRUCTUUR
StOPnl is een stichting met een bestuur- en directiemodel. StOPnl wordt bestuurd door vijf rechtspersonen, te 

weten NCP (voorheen OTP) (voorzitter), FPN, (penningmeester), ApN (bestuurslid), DPN (bestuurslid) en SEKAM

(bestuurslid), die in 2017 achtereenvolgens werden vertegenwoordigd door:

D. van der Graaf, Voorzitter 

H. Klaassen, Penningmeester en secretaris

T. Crone, Algemeen lid

B. Felix, Algemeen lid

Ruud van Breugel, Algemeen lid

Met ingang van 28 augustus 2018 is Ruud van Breugel niet langer gevolmachtigde namens SEKAM maar opgevolgd 

door Daniëlle Raaphorst. Met ingang van 25 september 2018 is Dick van der Graaf niet langer gevolmachtigde 

namens NCP maar opgevolgd door Taco Zimmerman.
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Pieter Eversdijk is sinds 1 januari 2017 door het bestuur aangewezen als directeur van StOPnl. StOPnl heeft geen personeel 

in dienst, maar heeft een Serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmrechten  (SBF) voor de uitvoering van 

haar administratieve werkzaamheden. Dit bureau voert ook werkzaamheden uit voor SEKAM Video en SEKAM. Gezien de 

omvang van StOPnl en de juridische structuur is het structuurregime niet van toepassing. Binnen de stichting is er geen 

sprake van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten.

3 RELEVANTE AUTEURSRECHTELIJKE EN (MARKT)ONTWIKKELINGEN

3.1 AUTEURSRECHTELIJKE ONTWIKKELINGEN
Op 1 juli 2015 is het Wetsvoorstel auteurscontractenrecht (Wet ACR, TK 33 308) in werking getreden. Belangrijke 

wijziging betreft het nieuwe artikel 45d Auteurswet waarin wordt geregeld dat de producent een billijke vergoeding 

verschuldigd is aan de makers, doch uitsluitend indien de makers de voor exploitatie benodigde rechten aan de 

producent daadwerkelijk hebben overgedragen. De exploitant van een filmwerk is bij overdracht van die exploitatie-

rechten aan de producent een proportionele billijke vergoeding verschuldigd aan de collectieve beheersorganisatie

van de scenaristen, regisseurs en hoofdrolacteurs voor de lineaire mededeling van filmwerken aan het publiek.

Vooruitlopend op de invoering van de Wet ACR per 1 juli 2015 is er op 22 januari 2015  een convenant tot stand 

gekomen tussen RoDAP, waarin omroepen, producenten en distributeurs zijn verenigd, en PAM, waarin LIRA, VEVAM 

en NORMA (de CBO’s van scenaristen, regisseurs en acteurs) zijn verenigd. In dit Convenant zijn basisafspraken 

vastgelegd over de “billijke proportionele vergoeding” die vanaf 1 januari 2015 aan LIRA, VEVAM en NORMA 

wordt betaald voor lineaire televisie-uitzending. De tussen RODAP en PAM afgesproken vergoeding voor lineaire 

televisie-uitzending (inclusief ‘catch up’) wordt betaald door de RODAP-exploitanten. 

Als uitvloeisel hiervan is ook in het Convenant vastgelegd dat LIRA, VEVAM en NORMA hun aansluitcontracten zo gaan 

aanpassen, dat makers door hen niet worden belemmerd om de voor exploitatie benodigde rechten aan de producent 

over te dragen. De uitwerking van de in het Convenant opgenomen afspraken nam echter veel meer tijd in beslag dan 

in het voorjaar van 2015 werd voorzien. In zijn tussen-arrest in de hoger beroep procedure tussen Ziggo c.s./RODAP en 

Lira heeft het Hof Amsterdam op 18 oktober 2016 voorlopig geoordeeld dat een eerdere aansluiting van een scenarist 

bij een CBO zoals LIRA geen afbreuk doet aan de werking van artikel 45d Auteurswet en aan het rechtsvermoeden van 

overdracht aan de producent. Ook oordeelde het Hof dat het feit dat retransmissie niet meer bestaat op zichzelf in 

beginsel geen vermindering van de door auteurs te ontvangen vergoedingen meebrengt, die zij ten tijde van retrans-

missie nog wel ontvingen. Zo lang het oordeel van het Hof geen kracht van gewijsde heeft gekregen, is de uitspraak 

over de werking van art 45d Auteurswet niet definitief; ook kunnen de overige overwegingen van het Hof van invloed 

zijn op de positie van StOP NL. Het is onduidelijk wanneer een einduitspraak kan worden verwacht.

Eind 2016 hebben PAM en RODAP een akkoord hebben bereikt over de invoering van een model voor vrijwillig 

collectief beheer (VCB) voor bepaalde vormen van video-on-demand-exploitatie in Nederland per 1 januari 2017. 

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 in contracten tussen hoofdmakers (scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers) 

en producenten de zogenaamde ‘Tijdelijke Clausule” komt te vervallen. In plaats daarvan dient met ingang van 1 

januari 2017 in elk contract tussen een hoofdmakers en een producent dat een rechtenoverdracht bevat een aparte 

bepaling te worden opgenomen en aan elk contract dat vanaf 1 januari tussen producenten en scenaristen, acteurs en 

regisseurs wordt gesloten het zogenaamde Aanhangsel en Derdenbeding als bijlage wordt gehecht. Op 24 juli 2017

is de  Video On Demand-vergoeding (VOD) in arbitrage bepaald. RODAP en PAM hebben vervolgens in intensief 
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BESTUURSVERSLAG overleg ook de VOD  Vergoedingenovereenkomst opgesteld. Het hele proces heeft meer tijd gevraagd dan voorzien, 

maar - met de afronding van de arbitrage en VOD Vergoedingenovereenkomst – is het VCB-Model inmiddels volledig 

geïmplementeerd.

Dit heeft zich inmiddels ook vertaald in een aanpassing van de Last en Volmacht (en bijbehorende Voorwaarden), 

waarin is bepaald dat aangesloten producenten nieuwe audiovisuele werken alleen kunnen aanmelden voor repartitie 

van door StOPnl geïncasseerde vergoedingen voor Basic Media Services (BMS), als zij de hoofdmakers van die werken 

hebben gecontracteerd met toepassing van het eerder genoemde Aanhangsel en Derdenbeding.

3.2 WIJZIGING WET TOEZICHT & TRANSPARANTIEVERSLAG
Sinds 1 juli 2013 vallen alle collectieve beheersorganisaties in Nederland onder het wettelijk toezicht collectieve 

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (“Wet Toezicht”). Via de Wet Toezicht is de Wet Normering 

Topinkomens analoog van toepassing verklaard op de bezoldiging van bestuurders van een collectieve beheers-

organisatie. De Wet Toezicht is op 14 november 2016 gewijzigd vanwege de implementatie van Richtlijn 2014/26/

EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014. Het Besluit Transparantieverslag is voorts op 23 

november 2016 geïmplementeerd.

In artikel 2q lid 3 Wet Toezicht is bepaald dat het College van Toezicht er op toeziet dat een collectieve beheers-

organisatie aan rechthebbenden en betalingsplichtigen inzicht verschaft in haar algemene en financiële beleid in een 

jaarlijks Transparantieverslag. In dit Transparantieverslag wordt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening overeen-

komstig Titel 9 Boek 2 BW opgesteld en openbaar gemaakt. StOPnl is overeenkomstig  de criteria van Titel 9 Boek 2 BW 

een kleine organisatie. 

Uit de Wet Toezicht en het Besluit Transparantieverslag volgt dat door CBO’s in het transparantieverslag alle bedrijfs-

kosten en financiële kosten met een onderverdeling per beheerde rechtencategorie dienen te worden omschreven. 

Voor de inhoudingen op rechteninkomsten geldt dat naast een onderverdeling per beheerde rechtencategorie, deze 

ook op basis van een onderverdeling per soort gebruik dienen te worden verstrekt. Per soort gebruik dient het doel 

van de inhouding te worden aangegeven, hetgeen met kosten (zoals kosten in verband met het rechtenbeheer of met 

sociale, culturele of educatieve diensten) moet worden onderbouwd. Aldus moeten kosten naast een onderverdeling 

naar rechtencategorie, ook per soort gebruik worden verantwoord. StOPnl kent slechts één rechtencategorie, namelijk 

de vergoeding die distributeurs aan StOPnl betalen voor de openbaar making van filmwerken via lineaire televisie en 

Uitzending Gemist (de “BMS-vergoedingen”), en de kosten en inhoudingen zijn dan ook alleen gerelateerd aan deze 

separate rechtencategorie.

4 FINANCIËLE ASPECTEN

De repartitie in 2017 had betrekking op de jaren vanaf 2013 tot en met het eerste halfjaar van 2017. De boekjaren 

tot en met 2013 zijn volledig afgesloten. Per saldo is er in 2017 voor €10,4 miljoen door StOPnl gefactureerd en €9,8 

miljoen door SBF uitgekeerd aan rechthebbenden. De repartitieschuld ultimo 2017 is €9,9 miljoen. De daling van de 

rechtenopbrengsten ten opzichte van 2016 is het gevolg van een aantal verrekeningen die voortvloeien uit eerdere 

jaren. Voor de incasso en uitkering van gelden maakt StOPnl gebruik van het Servicebureau Filmrechten (SBF). 
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In 2017 zijn de kosten ten opzichte van 2016 met 8,7% gestegen. De beheerskosten komen in 2017 uit op 7,3% van 

de totale incasso ten opzichte van 6,4% in 2016. StOPnl heeft in 2017 meer juridische kosten gemaakt dan verwacht. 

Belangrijke onderwerpen waren het nieuwe besturingsmodel wat in 2017 verder is geoperationaliseerd en de daarmee 

samenhangende aanpassingen van  statuten en reglementen, het voldoen aan transparantievereisten in relatie tot het 

CvTA. De accountantskosten vielen tevens hoger uit, grotendeels als gevolg van de complexe regelgeving rondom de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De overige doelstellingen zijn, met 

uitzondering van bovenstaande punten, in het afgelopen jaar gehaald. Het bestuur van StOPnl voorziet de komende 

jaren geen aanpassingen in de financiering van de bedrijfsactiviteiten en heeft daarnaast geen investeringen gepland.

4.2 REPARTITIESCHULD EN KOSTENINHOUDING
De stand van de nog te reparteren gelden ultimo het jaar is slechts een momentopname. StOPnl keert op halfjaarbasis 

vergoedingen uit en streeft ernaar om dit te doen binnen drie maanden na afloop van een halfjaar. Het bestuur van 

StOPnl heeft als doelstelling de te reparteren gelden zo effectief en efficiënt mogelijk aan de aangeslotenen uit te 

keren. Naast een voortgaande vereenvoudiging van de administratieve werkzaamheden moet het Servicebureau Film-

rechten het komende jaar opnieuw inzetten op snelle repartitie van gelden.

StOPnl kent slechts één rechtencategorie, namelijk de BMS-vergoedingen. De jaarrekening en bovenstaande kern-

cijfers zijn dan ook alleen gerelateerd aan deze separate rechtencategorie. De toegepaste kosteninhouding was met 

8,5% in 2017 gelijk aan de inhouding in de afgelopen jaren.

4.3 SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT
StOPnl hanteert de current ratio (vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen ) als methode om de solva-

biliteit en liquiditeit te beoordelen. De current ratio kwam in 2016  uit op 7,7 en in 2017 uit op 5,8. StOPnl is gezien de 

hoogte van de ratio zeer goed in staat om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen. Het verschil ten opzichte 

van 2016 is het gevolg van de hogere kortlopende (repartitie)schuld ultimo 2017 die naar verhouding een groter deel 

uit maakt van de liquide middelen. 

4.4 KASSTROMEN
De netto mutatie in de kasstroom (en daarmee de toename van de liquide middelen) was in 2017 afgerond €0,9 mln. 

De mutatie als gevolg van de incasso en repartitie kwam uit op €0,3 mln en de mutatie uit de bedrijfsvoering (de 

toename van de kortlopende schulden en vorderingen) was bijna €0,6 mln. 



4.5 KERNCIJFERS

* betreft een gebroken boekjaar vanaf oprichting 23 februari 2012 tot en met 31 december 2013

5  RISICO’S
Onder punt 3 is nader ingegaan op de relevante auteursrechtelijke en marktontwikkelingen en zijn actuele ontwikke-

lingen geschetst. Het bestuur volgt alle ontwikkelingen en zal waar nodig intern en extern anticiperen op de gevolgen 

daarvan voor de organisatie. 

STRATEGISCHE RISICO’S
Het bestuur van StOPnl is zich bewust van de ontwikkelingen ten aanzien van collectieve beheersorganisaties en meer 

algemeen ten aanzien van auteursrechtelijke vergoedingen. Het bestuur van StOPnl blijft deze ontwikkelingen nauw-

gezet volgen en probeert waar mogelijk sturing te geven aan deze ontwikkelingen in het belang van de aangeslotenen.

FINANCIËLE RISICO’S
StOPnl heeft middels vergoedingsovereenkomsten met distributeurs rechten op vergoedingen voor BMS verworven en 

daarmee een basis gelegd voor  voortdurende collectie van de BMS-vergoedingen. De cashflow van de geïncasseerde 

vergoedingen in 2017 geeft het bestuur vertrouwen dat de organisatie de komende jaren haar missie voor onafhanke-

lijke producenten invulling kan geven.  De jaarrekening is derhalve opgesteld op basis van going concern. 

OPERATIONELE RISICO’S
StOPnl onderkent een aantal operationele risico’s bij het reparteren van de auteursrechtelijke vergoedingen. Ten einde 

deze risico’s te minimaliseren worden  er  (aanvullende) interne beheersingsmaatregelen gehanteerd bij Stichting 

Servicebureau Filmrechten. De aanvullende maatregelen zien toe op voldoende functiescheiding bij het muteren van 

(financiële) stamgegevens. 

WET- EN REGELGEVING RISICO’S
StOPnl valt onder het wettelijk toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Uit de per 14 

november 2016 gewijzigde Wet Toezicht en het Besluit transparantieverslag van 23 november 2016 volgt dat door 

CBO’s voor het eerst over 2017 een transparantieverslag dient te worden opgesteld. Daarnaast heeft StOPnl het 

bestuurs- en directiemodel geïmplementeerd. Het CvTA ziet erop toe dat er een strikt onderscheid bestaat tussen het 

toezichthoudende orgaan (het bestuur) en het uitvoerende orgaan (de directie).  Het bestuur dient zich te beperken 

tot het bepalen van het beleid met betrekking tot de onderwerpen zoals geregeld in artikel 2d lid 6 Wet Toezicht en 

het houden van toezicht op de directie. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering  van het door het bestuur 

vastgestelde beleid en alle overige uitvoerende taken.
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Rechtenopbrengsten

Repartitie / uitkeringen

Som der bedrijfslasten

Toegepaste kosten inhouding

Beheerskosten (bruto) in % 
van de totale rechtenopbrengsten

Beheerskosten (bruto) in % van de 
totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten

2017

€ 11.241

-€ 10.106

€ 823

8,5%

7,3%

7,5%

2016

€ 12.034

-€ 10.631

€ 769

8,5%

6,4%

7,0%

2015

€ 10.843

-€ 7.943

€ 728

8,5%

6,7%

8,4%

2014

€ 11.814

-€ 8.107

€ 659

6,0%

4,7%

7,6%

2013 *

€ 10.260

€ 4.274

€ 778

7,0%

7,6%

15,5%
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BESTUURSVERSLAG RISICOBEREIDHEID 

Strategische risico's 
Continuiteit van vergoedingsstroom 
  

Kwaliteit van dienstverlening door SBF. 
  

Relatie met rechthebbenden en 
vertegenwoordigende organisaties  
  
   
Financiele risico’s
StOPnl keert volgens het 
repartitiereglement uit maar er is 
verminderd draagvlak voor de in het 
repartitiereglement opgenomen
uitgangspunten.  

 

Operationele risico’s  
Beheersbaarheid van IT applicaties 
en infrastructuur als gevolg van 
Outsourcing. 

Wet en regeleving risico’s 
Voldoen aan wet en regelgeving.  
 
  

     Laag   Gemiddeld   Hoog

StOPnl heeft middels vergoedings-
overeenkomsten met distributeurs rechten 
op vergoedingen voor kabeluitzendingen 
verworven.

SBF gaat hiertoe investeren in trainingen en 
opleidingen. Vastleggen interne procedures 
en richtlijnen (AO/IC).

StOPnl onderhoud strategische relaties op 
directieniveau met rechthebbenden. 

Er wordt door StOPnl conform het 
repartitiereglement uitgekeerd aan de 
aangeslotenen. StOPnl evalueert periodiek 
haar repartitiereglement en onderzoekt 
daarnaast of de waardering van 
programma’s aanleiding geeft voor een 
additionele weging van genre’s. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door  externe 
deskundigen.   
 

StOPnl heeft een serviceovereenkomst met 
SBF. SBF heeft een servicelevel agreement 
met haar belangrijkste leveranciers.
SBF hanteert procedures met eisen aan de 
IT-infrastructuur en gebruikt firewalls en 
andere beveiligingssystemen.  
   
   
StOPnl conformeert zich aan het CBO-
Keurmerk van brancheorganisatie VOI©E. 
StOPnl is geen lid van VOICE maar heeft 
toegezegd zich te houden aan de CBO-
Keurmerkcriteria.

De risico bereidheid van een organisatie geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie 

bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. De risico bereidheid van StoPnl kan als volgt 

worden beschreven. 

Risico’s                     Maatregelen                   Risicobereidheid
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BESTUURSVERSLAG 5.1 IMPACT VAN DE GEÏDENTIFICEERDE RISICO’S

In bovenstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s en de gerelateerde risicobereidheid weergegeven. Indien een risico 

zich daadwerkelijk manifesteert heeft dit impact op de bedrijfsvoering van StOPnl. De impact is als volgt toe te lichten:

•   Relatie met rechthebbenden en vertegenwoordigde organisaties: de risico’s hebben betrekking op onvoldoende 

     betrokkenheid van alle aangeslotenen. De impact hiervan laat zich moeilijk kwantificeren.

•   Continuïteit van vergoedingsstroom: de impact van dit risico is moeilijk te kwantificeren. De grootste impact is de 

     continuïteit van de vergoedingsovereenkomst met distributeurs 

•  Afhankelijkheid van medewerkers: het gevolg is dat er bij vertrek van key medewerkers van SBF extra kosten 

     gemaakt dienen te worden ter vervangen. De impact van dit risico is moeilijk te kwantificeren. 

•   StOPnl keert volgens het repartitiereglement uit maar er is verminderd draagvlak voor de in het repartitiereglement  

    opgenomen uitgangspunten. : StOPnl moet zich er van overtuigen gelden uit te keren op basis van de juiste grond

    slag. De impact van dit risico is moeilijk te kwantificeren.  

•   Beheersbaarheid van IT: indien dit risico zich voordoet kan er uiteindelijk sprake zijn van het verlies van de ‘license to 

    operate’ die StOPnl heeft. De mogelijke impact is derhalve discontinuïteit. 

•   Voldoen aan wet en regelgeving: de impact van het niet voldoen aan wet- en regelgeving is financieel niet in een 

    bedrag uit te drukken. 

5.2 VERBETERINGEN IN HET RISICOMANAGEMENT 
Teneinde de risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering te minimaliseren zijn de interne beheersingsmaatregelen 

bij Stichting Servicebureau Filmrechten verder aangescherpt en worden procesbeschrijvingen voortdurend 

geactualiseerd. De aanscherping ziet toe op voldoende functiescheiding bij het muteren van (financiële) 

mgegevens.

5.4 RISICO IN 2017
Geen van de geïdentificeerde risico heeft zich in het afgelopen jaar voorgedaan. Derhalve waren er geen verstoringen 

in relaties met rechthebbenden en vertegenwoordigers, zijn er geen medewerkers vertrokken bij SBF, hebben zich 

geen IT storingen voorgedaan en is geen sprake geweest van overtredingen van wet en regelgeving. Ook is er geen 

negatief resultaat over het boekjaar. 

6 ONTWIKKELINGEN 2018
In 2018 zullen de in 2017 en 2018 geïncasseerde vergoedingen worden gereparteerd en is het streven de kosten 

op gelijk niveau te houden. Daarnaast zal ook komend jaar worden ingezet op het maximaleren van de incasso van 

vergoedingen voor rechthebbenden. Voor het jaar 2018 zijn geen grote investeringen gepland. 

Het bestuur van StOPnl is zich bewust van de ontwikkelingen ten aanzien van collectieve beheersorganisaties en 

meer algemeen ten aanzien van auteursrechtelijke vergoedingen. Het bestuur en de directie van StOPnl blijft deze 

ontwikkelingen nauwgezet volgen en proberen waar mogelijk sturing te geven aan deze ontwikkelingen in het belang 

van de verbonden partijen en hun rechthebbenden. 
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BESTUURSVERSLAG
Amsterdam,  3 oktober 2018

Het Bestuur en Directie, 

T. Zimmerman              H. Klaassen                   T. Crone              B. Felix                 D. Raaphorst           P.A. Eversdijk

Voorzitter  Penningmeester /      Algemeen lid       Algemeen lid      Algemeen lid                 Directeur
  Secretaris 

   

De heer T. Zimmerman, afgevaardigde NCP is tevens bestuurslid SEKAM, SEKAM Video, SBF en CFAP en adviseur Raad 

voor Cultuur.

De heer Klaassen, afgevaardigde FPN, is tevens lid van de Raad van Toezicht stichting Binger Filmlab.

De heer Crone, afgevaardigde Animatie producenten Nederland (ApN), is tevens Directeur van de ApN, Treasurer 

Board of Directors European Animation Emile Awardsen bestuurslid Dutch Academy For Film.

Mevrouw D. Raaphorst, afgevaardigde NCP, is tevens bestuurslid van SEKAM, SEKAM Video, SBF en CFAP.

De heer Felix, afgevaardigde DPN, is tevens Bestuurslid Nederlands film Festival en Board member Cartoon media.

De heer Eversdijk, directeur Servicebureau Filmrechten, met ingang van 1 januari 2017 directeur SEKAM, directeur 

SEKAM Video en directeur StOPnl en tevens bestuurslid VOICE.
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KERNCIJFERS  

BEDRAGEN IN EURO’S RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN

Nederlands gebruik (gefactureerd)

Mutatie niet uit de balans blijkende vordering*

CBO's Nederland

Buitenlands gebruik

CBO's Buitenland

Subtotaal

REPARTITIE/UITKERINGEN

Rechthebbenden 

CBO's Nederland

Agenten Buitenland

Toevoeging SoCu-fonds

Bijdrage beroepsorganisaties

Subtotaal

Netto kosteninhouding

Totaal mutatie rechtenopbrengsten

TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN

Te verdelen rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten einde boekjaar

EXPLOITATIEREKENING

Netto kosteninhouding

Overige baten

Beheerskosten

EXPLOITATIERESULTAAT

Financiële baten en lasten 

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN)

KENGETALLEN

Toegepaste kosteninhouding

Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten

Beheerskosten (bruto) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten

Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten

Percentage afgeleide consumentenprijsindex 

Aantal leden en deelnemers

Aantal leden en deelnemers met gereparteerde gelden

Aantal gefactureerde gebruikers

Aantal werknemers in fte

10.752.861

487.913

11.240.774

-9.757.666

-70.000

-278.699

-10.106.365

-820.736

313.673

9.933.749

820.736

-

-823.153

-2.416

2.416

-

8,5%

7,3%

7,5%

7,0%

1,4%

1.062

557

23

-

* De niet uit de balans blijkende vordering betreft de gefactureerde maar ultimo 2017 nog niet ontvangen vergoedingen.  

   Op grond van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden deze vorderingen niet gewaardeerd.

MUTATIE RECHTENOPBRENGSTEN
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

BEDRAGEN IN EURO’S

PASSIVA

  

KORTLOPENDE SCHULDEN

VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING (3) 

OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN (4)

 

TOTAAL PASSIVA 

2016

9.940.348

1.483.040

11.423.388

ACTIVA

  

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN (1) 

LIQUIDE MIDDELEN (2) 

TOTAAL ACTIVA  

2016

998.890

10.424.498

11.423.388

2017

9.933.749

2.070.902

12.004.651

2017

722.877

 11.281.774 

12.004.650
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EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

  

NETTO KOSTENINHOUDING (5)

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN (6)

ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN (7)

KANTOORKOSTEN

BESTUURSKOSTEN

BIJDRAGE AAN RODAP

BEHEERSKOSTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (8)

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

 

 747.464 

 

338.979 

 178.750 

  31.402 

 60.000 

 148.333 

 

757.464 

-10.000 

 10.000 

-

757.377

 

326.941

 150.641

21.726   

72.324

197.475

769.107 

 - 11.730

11.730

 -   

2017

Budget Realisatie

2016

 820.737 

 

338.979 

 227.449    

 30.058 

 60.000 

 166.667 

 

823.153 

-2.416 

 2.416 

-

2017

Realisatie
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KASSTROOMOVERZICHT

BEDRAGEN IN EURO’S

  

NETTO INCASSO / ONTVANGSTEN

REPARTITIE / VERDELING

BIJDRAGE BEROEPSORGANISATIES

UITKERING CBO’S NEDERLAND

KASSTROOM UIT INCASSO EN VERDELING

NETTO KOSTENINHOUDING

OVERIGE BATEN

FINANCIEEL RESULTAAT

BEHEERSKOSTEN

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

MUTATIE OVERIGE VORDERINGEN

MUTATIE OVERIGE SCHULDEN

KASSTROOM UIT BEDRIJFSVOERING

KASSTROOM UIT BELEGGINGEN

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

NETTO KASSTROOM

LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 2016

LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 2017

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

11.277.396

-10.287.919

-343.752

-70.000

645.725

757.377

-

 28.523

- 769.107

 -

-598.245

-106.805

-688.257

 -   

 -   

-42.532

10.467.030

10.424.498 

-42.532

Realisatie

2016

10.420.038

-9.757.666 

-348.699 

-70.000

 313.673 

 820.736 

 6.638 

-823.153 

 -   

271.792

267.589

543.602

857.276

 10.424.498 

 11.281.774 

857.276

Realisatie

2017
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GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN | KVK 54741807

De stichting heeft haar jaarrekening opgesteld overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 

Burgerlijk Wetboek (BW). Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs en opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben.

AARD VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

StOPnl is opgericht op 23 februari 2013. StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat dat de 

belangen van onafhankelijke producenten zo goed mogelijk worden behartigd. StOPnl doet dit in algemene zin 

onder meer bij de exploitatie van werken door middel van openbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek 

of welk platform hiervoor wordt gebruikt. StOPnl doet dit meer specifiek door de belangen van de producenten te 

behartigen binnen RoDAP en door de statutaire doelstellingen van RoDAP na te streven. StOPnl int de vergoedingen

 die kabelexploitanten betalen voor de rechten op de doorgegeven films en tv-programma’s en betaalt deze 

vervolgens door aan de producenten van die filmwerken. StOPnl int namens de bij haar aangesloten 

rechthebbenden kabelvergoedingen in Nederland bij distributeurs. StOPnl int en reparteert deze vergoeding 

op basis van een last en volmacht aan StOPnl. Het bestuur van StOPnl gaat ervan uit dat tenminste 95% van de 

rechthebbenden zich heeft aangesloten bij StOPnl maar dit betreft een schatting en kan niet met zekerheid worden 

vastgesteld. Het totaal aan rechthebbenden is voor StOPnl niet vast te stellen. StOPnl heeft de representativiteit 

intern getoetst aan de hand van het percentage van de repartitie dat wordt uitgekeerd aan rechthebbenden. De NCP, 

FPN, SEKAM, ApN en DPN zijn als organisaties van rechthebbenden aangesloten bij StOPnl en vertegenwoordigd in 

het bestuur.

SCHATTINGEN

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde 

schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke 

resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. De belangrijkste schattingen die zijn gedaan betreffen variabelen 

die zijn gehanteerd bij het vaststellen van de nog te realiseren kostendekking. StOPnl houdt op moment van 

repartitie een reservering aan van 2,5% voor naclaims. Dit percentage is een inschatting van de maximale 

omvang van nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding. Deze 

reserve dient binnen twee jaar na afsluiten van een repartitiejaar te worden afgewikkeld. Voor de nog te realiseren 

kosteninhouding wordt aangenomen dat  de door SBF in 2017 in rekening gebrachte servicebijdrage betrekking heeft 

op een aantal activiteiten die tot toekomstige opbrengsten zullen leiden. Voor StOPnl heeft een deel van de kosten 

van databeheer en incasso betrekking op toekomstige inkomsten (respectievelijk 20% en 30%). De toekomstige

inkomsten worden naar verwachting geïncasseerd in het opvolgende jaar (2018 (100%)).
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GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING

SALDEREN   

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 

indien en voor zover een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of 

beide posten simultaan af te wikkelen. 

FINANCIËLE INSTRUMENTEN   

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en 

schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt 

verwezen naar de behandeling per balanspost. De Stichting heeft geen derivaten.  

VORDERINGEN
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig rekening houdend met een 

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen. Deposito’s worden onder 

liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het eventueel met opoffering van rentebaten - ter onmiddellijke 

beschikking staan. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en worden aangewend ter financiering van de 

repartities, overige kosten en uitgaven.

CLASSIFICATIE EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN   

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de jaarrekening 

geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een 

(deel van een)  financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het 

financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.  

 

VOORZIENINGEN
Een voorziening wordt gevormd indien de Stichting op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk 

is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste 

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum 

af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een 

vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.
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GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING

VERPLICHTING EN GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN DOORBETALING
Het repartitiereglement bevat bepalingen inhoudende de wijze waarop de verdeling en de betaling van de door 
de stichting uit hoofde van auteursrecht ontvangen gelden aan producenten en andere belanghebbenden wordt 
geregeld. Het totaal van de door StOPnl ontvangen gelden komt ingevolge de uitoefening van de 
exploitatieovereenkomst toe aan rechthebbenden. Bij de distributie van gelden aan de rechthebbenden wordt het 
repartitiereglement in acht genomen. De actualiteit en bruikbaarheid van het repartitiereglement worden eens 
in de drie jaar getoetst door het bestuur. Het repartitiereglement is in mei 2012 door het bestuur vastgesteld. 
In 2017 is door het bestuur een vervolg gemaakt met de evaluatie van het repartitiereglement. Hangende dit proces 
is reeds een aanpassing van het reglement gedaan. In het gewijzigde repartitiereglement is verduidelijkt dat StOPnl 
per uitkeringsmoment geen vergoeding (inclusief rente) van 25 euro of lager uitkeert. Daarnaast is opgenomen dat 
StOPnl het deel van het verdelingssaldo, dat zij niet binnen een termijn van drie kalenderjaren volgend op het kwartaal 
van inning heeft kunnen reparteren, vijf jaar na inning pro rato uitkeert aan rechthebbenden die in het betreffende 
verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen. Verder wordt in het repartitiereglement de naclaimprocedure 
toegelicht.

Het gewijzigde repartitiereglement is goedgekeurd door het CvTA. De te verdelen gelden bestaan uit nog te verdelen 
gelden die betrekking hebben op een specifiek incassojaar. Bedragen in verband met (film) auteursrechten c.q. 
aan rechthebbenden te reparteren rechtengelden worden opgenomen als verplichting ter zake van doorbetaling 
op het moment van ontvangst van derden. Indien het Bestuur dit nodig acht, kan zij op grond van artikel 3 van het 
repartitiereglement besluiten met het oog op algemene risico’s een algemene reserve aan houden en/of deze te 
verhogen of te verlagen. Deze algemene reserve wordt in de jaarrekening verantwoord onder gereserveerde gelden 
ter zake van doorbetaling. De gereserveerde gelden ter doorbetaling komen zonder nadere bestemming geheel toe 
aan rechthebbenden.

NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING
De nog te realiseren kostendekking betreft de nog te ontvangen bijdrage ter dekking van enkele werkzaamheden 
in het afgelopen boekjaar. De verrichte diensten van het Servicebureau hebben voor een deel betrekking op 
werkzaamheden die in de toekomst nog tot een kosteninhouding leiden. Deze nog te ontvangen baten betreffen 
vergoedingen op werken die in het boekjaar zijn uitgezonden maar pas in latere jaren worden uitgekeerd. Deze bate 
wordt toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking heeft en is in de balans opgenomen als nog te realiseren 
kostendekking.

KORTLOPENDE   SCHULDEN
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met 
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is 
dit meestal de nominale waarde.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

OMZET EN RESULTAAT
De opbrengsten worden verantwoord ter hoogte van de verantwoorde kosten. Een en ander in overeenstemming 
met het repartitiereglement. Het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de daadwerkelijke kosten wordt 
direct gemuteerd ten gunste van het saldo ter doorbetaling. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De werkzaamheden van StOPnl kunnen plaatsvinden in een ander jaar dan het 
incassojaar. Zie hiervoor de paragraaf Nog te realiseren kostendekking.

GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS   
Het bedrag waarvoor financiële activa of verplichtingen bij eerste verwerking worden gewaardeerd minus 
aflossingen, plus of minus de cumulatieve afschrijving, gebruikmakend van de effectieve-rentemethode 
voor het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het bedrag op de vervaldatum, en minus bijzondere 
waardeverminderingen of niet ontvangen bedragen.
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INGEHOUDEN KOSTENDEKKING
Over de in een boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt een percentage kostendekking als 

opbrengst voor de stichting verantwoord. Op grond van artikel 3 van het repartitiereglement zullen de  kosten van 

beheer niet méér bedragen dan 15% van het incassosaldo. De hoogte van de kostendekkingspercentage wordt door 

het bestuur vastgesteld en bedraagt gedurende het boekjaar 8,5%. De kosteninhouding wordt verantwoord bij 

ontvangst omdat het bedrag van de te reparteren rechtengelden op dat moment op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald. De beheerskosten als percentage van de totale rechtenopbrengsten komen in 2017 uit op 7,3%. Het 

verschil tussen de ingehouden vergoeding en de daadwerkelijke kosten wordt direct gemuteerd ten laste van het 

saldo ter doorbetaling. Op grond van Artikel 3 van het repartitiereglement worden de beheerkosten in mindering 

gebracht op het incassosaldo ter dekking van de kosten van StOPnl. Indien de kosten van beheer door het bestuur 

op een hoger bedrag zijn vastgesteld dan de daadwerkelijk in het boekjaar gemaakte kosten wordt het resterende 

bedrag toegevoegd aan het verdelingssaldo van het boekjaar.

KOSTEN ALGEMEEN    

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 

opnemen van voorzieningen. 

 

RENTE    

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)

agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat 

tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening 

wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten 

komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de 

winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

BIJDRAGE   SERVICEBUREAU   FILMRECHTEN
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij 

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het opnemen van voorzieningen.

OVERIGE   BEDRIJFSKOSTEN
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 

opnemen van voorzieningen.

GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De financiële baten en lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen 

respectievelijk aan derden betaalde interest.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Belastingdienst heeft in een brief van 27 februari 2013 geoordeeld dat StOPnl niet belastingplichtig is voor de 

vennootschapsbelasting. Derhalve is geen vennootschapsbelasting berekend in de jaarrekening.

CONTINUÏTEIT
Het bestuur volgt alle ontwikkelingen en zal waar nodig intern en extern anticiperen op de gevolgen daarvan voor 

de organisatie. StOPnl heeft middels vergoedingsovereenkomsten met distributeurs rechten op vergoedingen 

voor kabeluitzendingen verworven en daarmee een basis gelegd voor voortdurende collectie van kabelgelden. De 

cashflow van de geïncasseerde vergoedingen in 2017 geeft het bestuur vertrouwen dat de organisatie de komende 

jaren haar rol als collectieve beheersorganisatie van onafhankelijke producenten invulling kan geven. Derhalve is de 

jaarrekening ook opgesteld op basis van going concern.

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht  wordt  opgesteld  volgens  een benadering van de  indirecte methode. Op grond van 

Titel 9 BW2 is StOPnl niet verplicht tot het opstellen van een kasstroomoverzicht.  Bij  de  inrichting  van  het  

kasstroomoverzicht hebben wij derhalve rekening gehouden met de door VOICE, de branchevereniging van 

collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten, voorgeschreven indeling.

GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING
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TOELICHTING OP DE BALANS

BEDRAGEN IN EURO’S

1. VORDERINGEN

DEBITEUREN

NOG TE ONTVANGEN RENTE        

OMZETBELASTING

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING 

TOTAAL

265.960

6.621                    

662.316

30.993

33.000

998.890

2016

2. LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en worden aangewend ter financiering van de repartities, overige kosten en 

uitgaven.

189.517

2.400

 481.561    

15.400 

 34.000 

722.877

2017

De post Debiteuren betreft de BTW die betrekking heeft op de niet uit de balans blijkende vorderingen. Deze vorderingen 

betreffen de reeds gefactureerde rechtenopbrengsten die in 2017 worden ontvangen. De post Omzetbelasting houdt 

verband met de door StOPnl gereparteerde gelden.
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TOELICHTING OP DE BALANS

BEDRAGEN IN EURO’S

RECHTENOPBRENGSTEN

REPARTITIE/UITKERINGEN

OVERIGE MUTATIES

INHOUDINGEN

3. VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING

De repartitieschuld bedraagt ultimo 2017 een bedrag van € 9,9 miljoen.

STAND 01-01-2017

NEDERLANDS GEBRUIK

MUTATIE NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERING 

CBO’S NEDERLAND

BUITENLANDS GEBRUIK

CBO’S BUITENLAND

SUBTOTAAL

RECHTHEBBENDEN 

CBO’S NEDERLAND

CBO’S BUITENLAND

TOEVOEGING SoCu-FONDS

BIJDRAGE BEROEPSORGANISATIES

SUBTOTAAL

SUBTOTAAL

RENTEBATEN TOEKOMEND AAN RECHTHEBBENDEN

DIVERSE BATEN

ONTTREKKINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES

HERALLOCATIE CREDITEUREN 

SUBTOTAAL

SALDO EXPLOITATIEREKENING

TOEVOEGINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES

NETTO KOSTENINHOUDING

NETTO KOSTENINHOUDING OUDE JAREN

SUBTOTAAL

SALDO

9.928.915

11.975.555

59.217

 -   

12.034.772

-10.287.919

-70.000

 -   

 -   

-273.752

-10.631.671

1.403.101

 -   

 -   

 -

  -634.291

-634.291

 -   

 -   

-  757.377

 -   

- 757.377

9.940.348

2016

 9.940.349 

 10.752.861 

487.913 

 -   

11.240.774

-9.757.666 

-70.000

 -   

-278.699 

-10.106.365 

1.134.409

 -   

 -   

 -

-320.273 

-320.273 

 -   

 -   

-820.736 

 -   

-820.736 

9.933.749

2017
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TOELICHTING OP DE BALANS De bijdragen aan beroepsorganisaties betreffen Nederlandse Content Producenten (NCP), Filmproducenten 

Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN) en Animatie producenten Nederland (ApN) en zijn 

goedgekeurd door het bestuur. De bijdrage wordt uitgekeerd naar rato van de geïncasseerde rechtengelden 

en naar het aantal leden die door de beroepsorganisaties worden vertegenwoordigd.

Aan de hand van de claim en de programmagegevens die StOPnl van haar aangeslotenen ontvangt dan wel zelf 

verzamelt, stelt StOPnl vast welke onafhankelijke productiemaatschappij rechthebbende zou kunnen zijn van de 

programma’s waarvoor geld is ontvangen voor uitzendingen op televisie. Nadat de productiemaatschappij bevestigd 

heeft de rechthebbende te zijn, wordt het geld gereparteerd. De repartitie in 2017 had betrekking op de jaren 2013 tot 

en met 2017. 

Het resultaat van boekjaar 2017 is € 0. Het resultaat van boekjaar 2016 was eveneens € 0.

NCP

FPN

APN

DPN

TOTAAL

159.612

47.256

31.296

35.588

273.752

2017

162.498

48.109

31.861

36.231

278.699

2016

De niet uit de balans blijkende vordering betreft de reeds gefactureerde maar ultimo 2017 nog niet ontvangen 

vergoedingen. Op grond van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden deze vorderingen niet 

gewaardeerd. 

RESULTAATBESTEMMING



BEDRAGEN IN EURO’S

  

CREDITEUREN

OMZETBELASTING

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA          

2016

1.283.011

-

200.029

1.483.040

4. OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN
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2017

 1.871.693 

-

 199.208 

2.070.902

TOELICHTING OP DE BALANS

INCASSOJAAR

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAAL

2.722

2.343

2.777

2.098

-

9.940

SALDO
31-12-2016

StOPnl keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement. Aanspraken 

jegens StOPnl terzake van vergoedingen, verjaren na verloop van een termijn van drie kalenderjaren na de aanvang 

van de dag volgende op die waarop de uitzending van het filmwerk heeft plaatsgevonden. StOPnl zal het deel van het 

verdelingssaldo, dat zij niet binnen een termijn van drie kalenderjaren heeft kunnen reparteren, pro rato uitkeren aan 

rechthebbenden die in het betreffende verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen, voor zover redelijkerwijs te 

traceren in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

BEDRAGEN IN € 1.000,-

SALDO
31-12-2017

-

2.321

1.270

1.829

4.514

9.934

De verplichting ter zake van doorbetaling per 31 december 2017, kan als volgt worden weergegeven:



BEDRAGEN IN EURO’S
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KOSTENINHOUDING

NOG TE REALISEREN KOSTENINHOUDING

NETTO KOSTENINHOUDING

De ingehouden kostendekking bestaat uit een inhouding op de ontvangen vergoedingen. Het inhoudingspercentage 

wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt voor 2017 8,5%. Jaarlijks kan een tekort of overschot ontstaan 

als gevolg van het toegepaste inhoudingspercentage. Het eventueel tekort of overschot wordt onttrokken/toegevoegd 

aan de verplichting ter zake van doorbetaling. 

  

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN  338.979 326.941

2017

Budget Realisatie

2016

Onder deze post wordt de bijdrage verantwoord uit hoofde van de serviceovereenkomst tussen StOPnl en Stichting 

Servicebureau Filmrechten.

6. BIJDRAGE STICHTING SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

 747.464 

 

 747.464 

784.377

-27.000

757.377

2017

Budget Realisatie

2016

 819.736 

1.000

820.736

2017

Realisatie

 338.979 

2017

Realisatie

TOELICHTING OP DE 

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

5. NETTO KOSTENINHOUDING

StOPnl heeft een serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmrechten (SBF). Deze Overeenkomst is 

aangevangen op 1 oktober 2012 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De taken die de serviceovereenkomst dekt 

betreffen het verzorgen van de repartitie van vergoedingen en het up to date houden van het rechthebbenden bestand. 

Daarnaast verzorgt SBF alle administratieve verplichtingen van StOPnl. SBF stelt alles in het werk om de vergoeding 

waarop rechthebbenden aanspraak hebben zo transparant, representatief en efficiënt mogelijk uit te keren. Een en ander 

met inachtneming van de noodzaak om de kosten beperkt te houden. De serviceovereenkomst kent geen vast bedrag 

en kan van jaar tot jaar verschillen. De besturen besluiten gezamenlijk over de hoogte van de bijdrage uit hoofde van de 

serviceovereenkomst. Van de omvang van het servicecontract kan geen inschatting worden gemaakt omdat dit 

afhankelijk is van de (mogelijk) af te nemen dienstverlening welke op haar beurt weer afhankelijk is van de (mogelijk) 

te ontvangen toekomstige kasstromen. Voor de werkelijke kosten van afgelopen jaar verwijzen wij naar noot 6 in de 

toelichting.

MEERJARIGE VERPLICHTINGENNIET IN DE BALANS OPGENOMEN 

REGELINGEN



TOELICHTING OP DE 

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

7. ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN

StOPnl heeft in 2017 meer juridische kosten gemaakt dan verwacht. Belangrijke onderwerpen waren het nieuwe 

besturingsmodel wat in 2017 verder is geoperationaliseerd en de daarmee samenhangende aanpassingen van statuten 

en reglementen, het voldoen aan transparantievereisten in relatie tot het CvTA. De accountantskosten vielen tevens hoger 

uit, grotendeels als gevolg van de complexe regelgeving rondom de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector.

8. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
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RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN                                            

 10.000 

-

 10.000 

11.730

-

11.730

2017

Budget Realisatie

2016

 2.416 

-

2.416

2017

Realisatie

WNT-VERANTWOORDING 2017 STOPNLWNT-VERANTWOORDING

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op StOPnl van toepassing zijnde regelgeving: het wettelijk 

toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (“Wet Toezicht”). 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor StOPnl is € 181.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend 

naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van de bestuursfunctie, waarbij voor de berekening 

de omvang nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. De vergoeding blijft beneden de in de WNT vastgestelde bezoldigingsnorm.



Penningmeester/ 

secretaris CBO

01-01-17

31-12-17

*

Nee

Nee

 18.100 

 

12.720

 -   

12.720

 -   

12.720

geen 
overschrijding

01-01-16

31-12-16

14.720   

 -   

 -   

14.720

StOPnl  | Vergoeding voor openbaarmaking  .   28

WNT-VERANTWOORDING

BEDRAGEN IN EURO’S

 

Functie(s)

Duur functievervulling in 2017 van 

Duur functievervulling in 2017 tot 

Omvang functievervulling (in fte) 

 

Gewezen topfunctionaris? 

Fictieve dienstbetrekking? 

Individueel WNT-maximum 

 

BEZOLDIGING  

Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn 

Subtotaal 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 

Totaal bezoldiging 

 

GEGEVENS 2016 

Duur functievervulling in 2016 van 

Duur functievervulling in 2016 tot 

Omvang functievervulling (in fte) 

 

BEZOLDIGING 2016 

Beloning 

Belastbare onkostenvergoedingen  

Beloningen betaalbaar op termijn 

Totaal bezoldiging 2016

 

R. VAN BREUGELD. V.D. GRAAF H. KLAASSEN *

voorzitter CBO

01-01-17

31-12-17

*

Nee

Nee

 27.150 

12.720

 -   

12.720

 -   

12.720

geen 
overschrijding

01-01-16

31-12-16

14.720   

  -   

  -   

14.720

lid CBO

01-01-17

31-12-17

*

Nee

Nee

 18.100 

12.720

 -   

12.720

 -   

12.720

geen 
overschrijding

01-01-16

31-12-16

14.720   

 -   

 -   

14.720

T. CRONE**

lid CBO

01-01-17

31-12-17

*

Nee

Nee

 18.100 

12.720

 -   

12.720

 -   

12.720

geen 
overschrijding

01-01-16

31-12-16

14.720   

 -   

 -   

14.720

Lid CBO

01-01-17

31-12-17

*

Nee

Nee

 18.100 

 

12.720   

 -   

12.720

 -   

12.720

 
geen 

overschrijding

01-01-16

31-12-16

14.720   

 -   

 -   

14.720

B. FELIX***

Bestuursvergoeding uitgekeerd aan FPN  (*) uitgekeerd aan ApN  (**) uitgekeerd aan DPN  (***)

  Met het oog op de praktische toepassing van het toezicht en teneinde de administratieve last bij CBO’s te verminderen, specifiek

 met betrekking tot de deeltijdfactor bij bestuurders gaat het CvTA uit van de volgende beleidsregel. Ten aanzien van bestuurders

 die een bezoldiging ontvangen die gelijk of lager is dan de bezoldiging zoals die geldt voor toezichthouders, hanteert het College

 een vermoeden  dat de ureninzet van deze bestuurders zodanig is dat de maximale bezoldiging van de WNT (ad € 181.000 in 2017) 

niet wordt overschreden bij toepassing van de deeltijdfactor. Uit oogpunt van redelijkheid en efficiency hoeft de betreffende CBO in

een dergelijk geval met betrekking tot deze bestuurders geen urenadministratie te voeren.



STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE RESULTAATVERDELING

Het bestuur besluit op grond van artikel 11 (en artikel 3 van het repartitiereglement) inzake de verdeling van het 

resultaat.

OVERIGE GEGEVENS
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TOELICHTING OP DE 

EXPLOITATIEREKENING

PERSONEELSLEDEN

De stichting heeft geen personeel in dienst.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

Functiegegevens

Kalenderjaar 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 

INDIVIDUEEL TOEPASSELIJK BEZOLDIGINGSMAXIMUM

Maximum uurtarief dat geldt voor het kalenderjaar 

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

BEZOLDIGING

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? 

Bezoldiging in de betreffende periode

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging, exclusief BTW

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

P.A.EVERSDIJK

Directeur StOPnl

2017

01-01-2017  /  31-12-2017

12

176

258.000

258.000

Ja, 112,50

11.520

11.520

geen  overschrijding

N.v.t. 

11.520

N.v.t. 

WNT-VERANTWOORDING

BEDRAGEN IN EURO’S



STOPNL 

Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland

 

RODAP 

Vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties 

SEKAM 
Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal 

NCP  (VOORHEEN OTP)
Nederlandse Content Producenten 

FPN 
Filmproducenten Nederland 

DPN 
Documentary Producers Netherlands 

ApN 
Animatie producenten Nederland

CBO
Collectieve Beheersorganisatie

CVTA
College van Toezicht

SoCu FONDS
Sociaal Cultureel fonds

CFAP 

Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP)

VOICE
Branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten

AGICOA
Association of International Collective Management of Audiovisual Works

VERKLARING AFKORTINGEN 
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POSTADRES
StOPnl
Postbus 581
1000 AN  Amsterdam

BEZOEKADRES
Gebouw Oostenburg
Oostenburgervoorstraat 94-96
1018 MR  Amsterdam

T +31(0)20 676 5088
info@stop-nl.nl
www.stop-nl.nl

KvK Amsterdam 54741807
BTW NL851423188B01




