
 

 

Tarieven en Voorwerpen 2018-2020 

Categorieën Voorwerpen Thuiskopievergoeding Tarief 

1. Desktop/PC/notebook/server/mediacenter € 2.60 

2. Tablet  € 2.60 

3. Smartphone/telefoon met MP3 functie € 4.70 

4. Portable audio/videospeler € 1.20 

5. Settopbox met harde schijf / HDD Recorder € 3.80 

6. E-reader  € 0.80 

7. Externe HDD/SSD € 0.60 

8. USB-stick € 0.60 

9. Wearables met opslagmogelijkheid € 1.20 

Tabel 1: Thuiskopie tarieven en voorwerpen  per 1 januari 2018  

Algemeen Uitgangspunt 

Bij het vaststellen of een voorwerp onder de vergoedingsplicht valt moet het voorwerp beschikken 

over een geïntegreerd, beschrijfbaar, geheugen dat audio, audiovisuele of andere beschermde werken 

zoals e-books, artikelen etc. kan vastleggen. Het apparaat moet in staat zijn  dit materiaal zelf weer te 

geven, af te spelen of te vertonen waarbij het apparaat als bron kan dienen voor afspeelapparatuur.  

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op voorwerpen die na 1 januari 2018 zijn geïmporteerd/ 

gefabriceerd of als nieuw door een commerciële partij op de Nederlandse markt worden gebracht. Dit 

geldt ook voor ‘refurbished’ voorwerpen.    

Toelichting op tarieven 

De Thuiskopie tarieven zijn exclusief BTW weergegeven. In het handelsverkeer/verkoop aan 

consumenten maakt de thuiskopievergoeding onderdeel uit van de BTW belaste prestatie van de 

levering van het voorwerp. Oftewel, over de totaalprijs inclusief thuiskopievergoeding dient volgens 

de fiscus BTW te worden afgedragen.  

Toelichting per categorie 

 

1. Desktop/PC/notebook/server/mediacenter 

Uitgangspunt: computers zijn uitgerust met voor de gebruiker beschikbare interne 

opslagcapaciteit - minstens 4GB - waarmee audio- en audiovisueel materiaal op opgeslagen 

en afgespeeld kan worden. Hieronder vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: 

- Personal Computer; computer voor individueel gebruik (desk, tower, all-in-one enz.).  

- Laptop; draagbare computer (2 in 1 laptops (toetsenbord + tablet), hybride laptops, 

computing tablets, airbooks, netbooks, ultra Books, notebooks enz.) 

- Server: op het netwerk aangesloten computer met opslagcapaciteit.  

- Mediacenter: (mini)computers die zijn gericht op het opslaan en afspelen van audio- 

en video materiaal op externe beeldschermen (bijv. Tv’s).  



 

 

 

- Uitgesloten zijn apparaten die geen voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit 

bevatten (zgn. streaming devices).  

 

2. Tablet 

Uitgangspunt: tablets zijn handheld computers zonder toetsenbord en met touchscreen 

uitgerust met voor de gebruiker beschikbare interne opslagcapaciteit waar audio- en 

audiovisueel materiaal op opgeslagen en mee afgespeeld kan worden.  

 

3. Smartphone / Telefoon met MP3 speler 

Uitgangspunt: smartphone/telefoon met MP3 functie die is uitgerust met voor de gebruiker 

beschikbare interne opslagcapaciteit en/of extern los uitbreidbaar geheugen waarmee audio- 

en/of audiovisueel materiaal kan worden opgeslagen en afgespeeld. Uitgezonderd zijn zgn. 

seniorentoestellen/DECT toestellen zonder de mogelijkheid tot het afspelen van media.  

 

4. Portable audio/videospeler 

Uitgangspunt: draagbaar/portable apparaat met interne of verwisselbare harde schijf/flash 

geheugen of extern uit te breiden geheugen (geheugenkaart/opslagmedia ) waarmee audio- 

en/of audio- visueel materiaal opgeslagen en afgespeeld kan worden. Hieronder vallen 

portable mediaspelers (MP3/MP4 etc.).  

 

5. Settopbox met harde schijf / HDD-recorder 

Uitgangspunt Settopbox (STB): elektronisch voorwerp/mediabox/tv ontvanger/PVR met 

interne harde schijf/flash geheugen dat een televisie verbindt met externe bronnen (zoals 

een satellietschotel, kabel, ethernetverbinding, glasvezel of telefoonlijn) en het signaal 

decodeert zodat het op de aangesloten televisie te zien is en waarmee audio- en 

audiovisueel materiaal opgeslagen en afgespeeld kan worden.   

 

Uitgangspunt Harddisk recorder: apparaat met interne harde schijf/flash geheugen waarmee 

audio- en audio visueel materiaal opgeslagen en afgespeeld kan worden. Bijvoorbeeld een 

DVD-recorder met harde schijf voor het opslaan en kopiëren van media. 

 

6. E-reader 

Uitgangspunt: e-reader of e-boeklezer is een portable elektronisch apparaat om digitaal 

opgeslagen tekst te kunnen lezen. Het hoofdonderdeel van een e-reader is een scherm 

waarop de tekst wordt weergegeven van digitale uitgaven zoals  e-books, tijdschriften, 

afbeeldingen en kranten. 

 

7. Externe HDD/SSD 

Uitgangspunt: externe HDD of SSD is een extern opslag apparaat zonder eigen 

afspeelmogelijkheden waarop media kan worden opgeslagen en welke als bron kan dienen 

voor een afspeelapparaat (zoals bijv. TV, PC of Mediaspeler). Hieronder vallen Externe Harde 

Schijven, Externe Solid State Drive en NAS systemen (indien geleverd inclusief 

opslagcapaciteit). 

 

8. USB-stick 

Uitgangspunt: Usb stick (ook wel USB-pen, datastick of flash-drive) is een extern 

opslagmedium met flashgeheugen, voorzien van USB aansluiting, waarop media kan worden 

opgeslagen en welke als bron kan dienen voor een afspeelapparaat (zoals bijv. TV, PC, 

Autoradio of Mediaspeler). 

 



 

 

 

9. Wearables met opslagmogelijkheid 

Uitgangspunt: een wearable is een om de pols te dragen apparaat met intern geheugen of 

extern uit te breiden geheugen (geheugenkaart/opslagmedia ) waarmee audio- en/of audio- 

visueel materiaal opgeslagen en afgespeeld kan worden. Hieronder vallen bijv. smartwatches 

en fitness trackers. 

 

 

Uitgesloten: 

Stichting de Thuiskopie incasseert op voorwerpen zoals weergegeven in tabel 1. De volgende 

voorwerpen en onderdelen (indien los verkocht) zijn uitgesloten van een thuiskopievergoeding. 

 

Uitgesloten Voorwerpen Uitgesloten losse onderdelen indien los verkocht 

Blanco CDR/DVDR/Blu-ray disks  Interne SSD  

Dictafoon / memorecorder Interne harddisk 

Digital Still Camera / Camcorder  

Thin Client Computer  

MiniDisc / HI MD discs  

Game Console  

Glasses / VR Brillen  

DVD RAM & 8 CM CD/DVD  

Audio Analoog (cassettebandjes)  

Video Analoog (videobanden)  

Streaming devices   

Geheugenkaarten (bijv. SD, MMCard, etc)  

Tabel 2: van de Thuiskopievergoeding uitgesloten voorwerpen 


