
Handleiding aanlevering claim Thuiskopie Audio Live Klassiek 
 

Deze handleiding behandelt het aanleveren van een claim voor Thuiskopie Audio Live Klassiek voor 

een collectief (orkest/ensemble). Bij deze handleiding hoort een voorbeeldsheet (template) die 

gebruikt dient te worden voor het indienen van de claim. Per jaar waarvoor geclaimd wordt, moet 

een afzonderlijke sheet worden ingevuld. Om efficiënte verwerking mogelijk te maken dient ernaar 

gestreefd te worden om per jaar slechts één sheet te leveren, ook al gaat het om verschillende 

samenstellingen waarin gespeeld wordt. 

De sheet bevat drie tabbladen die gevuld moeten worden. De sheet is oorspronkelijk bedoeld voor 

aanlevering vanuit OPAS, een systeem dat door diverse grotere orkesten wordt gebruikt. De naam 

OPAS komt in een paar veldnamen voor, maar u heeft geen OPAS nodig om deze sheet te kunnen 

vullen. 

Het eerste tabblad (Rechthebbenden) is bedoeld om informatie over de leden van het collectief te 

vermelden. Dit is vooral voor uzelf bedoeld. De claims worden namelijk alleen verwerkt voor 

rechthebbenden die een Normanummer hebben. Dat wil zeggen dat men aangesloten of aangemeld 

moet zijn bij NORMA. Dit nummer moet in de sheet gebruikt worden. 

  

Regel 7 mag dus wel opgenomen zijn, maar heeft geen betekenis en wordt genegeerd, want op deze 

manier kan er geen informatie aan deze persoon worden gekoppeld. Het is dus verstandig om er 

eerst voor te zorgen dat alle rechthebbenden die in aanmerking willen komen voor een vergoeding 

een Normanummer hebben voordat er een claim wordt ingediend. 

Omdat er geen gebruik gemaakt wordt van OPAS dient kolom A telkens dezelfde waarde te krijgen 

als kolom B. Het is zeer belangrijk dat u zorgvuldig de nummers opneemt, want een verkeerd 

nummer zal ertoe leiden dat de claim aan een andere persoon wordt gekoppeld. 

Hoewel het tweede tabblad Werken heet, wordt er niet voor individuele werken geclaimd. Er wordt 

geclaimd voor uitvoeringen op een bepaalde datum die in een bepaalde samenstelling van het 

collectief zijn gespeeld. In het voorbeeld hieronder kunnen er op 12 januari 2016 meerdere werken 

zijn gespeeld. Zolang dat in dezelfde samenstelling is gebeurd, dient het via 1 regel geclaimd te 

worden. De tijdsduur in minuten is de som van de tijdsduur van de verschillende werken die zijn 

gespeeld in eenzelfde samenstelling van het collectief (eerst sommeren, dan afronden). Deze werken 

hoeven niet noodzakelijkerwijs opeenvolgend te zijn gespeeld. 



 

Zolang er op één datum in gelijke samenstelling wordt gespeeld, moet er telkens een 1 worden 

ingevuld in kolom C (ID_opname). In bovenstaand voorbeeld zijn er op 19 januari diverse werken 

opgevoerd in wisselende samenstellingen. Per samenstelling waarin is gespeeld moet er een regel 

worden toegevoegd met telkens een verschillend nummer in kolom C. De tijdsduur moet worden 

afgerond op gehele minuten (02:20 wordt 2, 02:30 wordt 3, 02:45 wordt 3). Als er verschillende 

werken zijn gespeeld in eenzelfde samenstelling, dan moeten eerst de (onafgeronde) duren van de 

werken worden opgeteld alvorens er wordt afgerond (dus 02:40 en 03:40 wordt niet 7, maar 6, want 

samen 06:20). 

Het derde tabblad (Medewerkingen) legt de koppeling tussen tabblad 1 en 2, dus het laat zien wie 

waaraan heeft meegewerkt. Tevens wordt de functie vermeld. Alleen de functies solist, dirigent en 

orkestlid zijn toegestaan. 

 

Het belang van het Normanummer werd hiervoor al benadrukt. In kolom C (ID_persoon_OPAS) 

wordt het Normanummer gebruikt. Dit verwijst naar een rechthebbende in tabblad 1. Zonder 

nummer kan er dus geen koppeling gelegd worden tussen een rechthebbende en een werk. Kolom C 

dient dus alleen numerieke invoer te bevatten en geen namen. Verwijzing naar een werk vindt vanuit 

het derde tabblad plaats via de kolommen datum_opname en ID_opname. Deze twee kolommen 

komen dus zowel op tabblad 2 als 3 voor.  



In tabblad 3 kan een Normanummer meermaals voorkomen, want een rechthebbende kan aan 

meerdere werken/kan op meerdere data hebben gespeeld. De combinatie datum_opname en 

ID_opname komt normaliter ook meermaals voor want een werk wordt meestal door meerdere 

mensen gespeeld. Het Normanummer en de combinatie datum_opname en ID_opname komen op 

de eerste twee tabbladen slechts eenmaal voor, want verwijzingen moeten eenduidig zijn. 

Er moet alleen in kolommen worden ingevoerd waarin een kolomnaam staat. In de kolom 

datum_opname moet een geldige datum worden ingevuld. Invullen mag in het formaat dag-maand-

jaar. De datum wordt echter getoond als jaar-maand-dag. Kopiëren van gegevens is mogelijk. Als bijv. 

het hele jaar door in dezelfde samenstelling wordt gespeeld, dan zal er in kolom ID_opname overal 

een 1 moeten staan. Door deze eenmaal in te vullen en vervolgens te kopiëren kan de sheet sneller 

worden gevuld. Als de sheet niet correct gevuld is, dan zijn er twee mogelijkheden: de incorrecte 

gegevens worden genegeerd (indien mogelijk) en de correcte gegevens worden verwerkt of de 

gehele sheet wordt niet verwerkt waarbij dit wordt gemeld aan degene die de sheet heeft geleverd. 

Door in kolommen alleen gegevens in te voeren die er verwacht worden, wordt de kans op 

incorrecte invoer verkleind, dus bijv. in een datumkolom alleen een datum invoeren en niet bijv. 

‘eind mei’ en bij Normanummer geen namen invoeren. 


