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AFSCHAFFING THUISKOPIESTELSEL NIET REALISTISCH 
 

Plan Teeven voor hervorming auteursrecht gaat voorbij aan belangen rechthebbenden en consumenten 

 
Hoofddorp, 12 april 2011 
 
Op dit moment is het voor consumenten toegestaan om een kopie voor eigen gebruik te maken van beschermde 
werken zoals muziek en films. Daar staat een vergoeding tegenover die inbegrepen is in de aanschafprijs van 
de voorwerpen waarop door consumenten gekopieerd wordt, zoals lege cd’s en dvd’s.  
 
Staatssecretaris Teeven stelt in zijn gisteren gepubliceerde speerpuntenbrief dat het bestaande stelsel van 
thuiskopievergoedingen niet meer nodig zou zijn als downloaden uit illegale bron verboden wordt. Uit 
onafhankelijk onderzoek komt echter naar voren dat momenteel slechts een beperkt deel van door consumenten 
gemaakte kopieën afkomstig is van internet. Consumenten maken op grote schaal kopieën van 
televisieuitzendingen en bijvoorbeeld geleende cd’s. Door afschaffing van de thuiskopieregeling zouden 
rechthebbenden inkomsten verliezen voor het gebruik van hun werk. Dat is onredelijk en bovendien in strijd met 
Europese regelgeving.   
 
In de Europese Auteursrechtrichtlijn is bepaald dat, indien een lidstaat toestaat dat consumenten mogen 
kopiëren, daar een vergoeding voor rechthebbenden tegenover moet staan. In heel Europa bestaan dergelijke 
vergoedingstelsels, terwijl die landen overigens in de meeste gevallen daarnaast ook een downloadverbod 
hebben ingevoerd. 
 
Zoals de Staatssecretaris in zijn brief vermeldt, neemt Nederland op dit laatste punt een uitzonderingspositie in, 
wat hij onwenselijk acht.  Met zijn plan tot afschaffing van het thuiskopiestelsel neemt Nederland echter opnieuw 
een uitzonderingspositie in. Dit gaat ten koste van de rechthebbenden, die hierdoor vergoedingen mislopen. 
Bovendien is in de Europese wetgeving bepaald dat het toestaan van privé-kopiëren niet mag zonder dat daar 
een billijke vergoeding tegenover staat. Dat betekent dus dat in Nederland alle vormen van privé-kopiëren 
verboden zou moeten worden. Een situatie die zowel voor rechthebbenden als consumenten onwenselijk is. 
 
Volgens de Staatssecretaris zouden rechthebbenden een vergoeding voor het thuiskopiëren in de prijs van hun 
product moeten verwerken. Opvallend, nu hij tegelijkertijd stelt dat hij het legale aanbod wil stimuleren. Dat lijkt 
moeilijk te rijmen met een prijsverhoging van dat aanbod.  
 
Daarnaast oppert Teeven de mogelijkheid om het kopiëren met technische middelen tegen te gaan. Dit is 
opvallend, aangezien  hij als lid van de Kamercommissie die in 2009 een rapport uitbracht over het Auteursrecht 
nog de positie innam dat dergelijke kopieerbeveiligingen geen reële oplossing voor het probleem bieden. 
Volgens de Commissie hadden dergelijke maatregelen elk draagvlak bij het publiek verloren. 
 
Afschaffing van de thuiskopieregeling zonder dat daar een realistisch alternatief tegenover staat is dan ook niet 
wenselijk en bovendien juridisch onhoudbaar. 
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Voor meer informatie: www.thuiskopie.nl 

 


