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Nr. 75  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN 
JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 december 2014 

In antwoord op de schriftelijke kamervragen van het lid Taverne 
(Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nrs. 1931 en 2953) met betrekking tot 
achterstallige thuiskopievergoedingen heb ik aangegeven dat ik uw Kamer 
zou informeren over de uitkomsten van de gerechtelijke procedures met 
betrekking tot de bevriezing van het thuiskopiestelsel. 

Hierbij bericht ik u dat de Staat en Stichting de Thuiskopie hun geschil 
hebben beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 
2007–2012. Zij zijn het eens geworden over een door de Staat te betalen 
schadevergoeding van 33,5 miljoen euro aan Stichting de Thuiskopie. De 
gerechtelijke procedure die hierover tussen Stichting de Thuiskopie en de 
Staat loopt, zal worden beëindigd. 

De schadevergoeding zal via de verdelingsorganisaties ten goede komen 
aan de rechthebbenden: aan auteurs zoals componisten, scenario-
schrijvers, tekstdichters, fotografen, journalisten, beeldend kunstenaars en 
regisseurs, maar ook aan omroepen en audio- en audiovisuele produ-
centen die aanspraak op een thuiskopievergoeding kunnen maken. 

In mei 2009 is Stichting de Thuiskopie een procedure gestart tegen de 
Staat. Aanleiding hiervoor was het beleid, ingezet door het toenmalige 
kabinet, om de thuiskopievergoeding op 1 mei 2007 te bevriezen. Volgens 
Stichting de Thuiskopie was de regelgeving inzake thuiskopieën in de 
periode 2007–2012 onrechtmatig omdat daarin alleen werd geheven over 
cd’s en dvd’s, en niet over andere voorwerpen waarmee thuiskopieën 
gemaakt werden, zoals mp3-spelers en harddiskrecorders. De 
opbrengsten uit de heffingen waren daardoor volgens Stichting de 
Thuiskopie te laag om te kunnen gelden als de «billijke vergoeding» 
waarop rechthebbenden aanspraak kunnen maken. 

Het onderwerp van de procedure van Stichting de Thuiskopie tegen de 
Staat was daarmee vrijwel gelijk aan het onderwerp van de procedure die 
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eerder speelde tussen Stichting naburige rechtenorganisatie voor musici 
en acteurs NORMA en de Staat. In die procedure had het gerechtshof Den 
Haag bij arrest van 27 maart 2012 geoordeeld dat de bevriezing van het 
thuiskopiestelsel in de jaren 2007–2012 niet plaats had mogen vinden. De 
Hoge Raad heeft dat oordeel bij arrest van 7 maart 2014 bevestigd. Gelet 
op de inhoud van deze arresten zijn de Staat en de Stichting de Thuis-
kopie de schikkingsonderhandelingen gestart. 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
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