
 
  

Importeurs, Fabrikanten & Handelaren  

Wanneer u vergoedingsplichtige goederen importeert of fabriceert (zoals bij de assemblage van een PC of een 

smartphone refurbished), dan dient u hiervan opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie. De wettelijke 

verplichting tot het afdragen van thuiskopiegelden ligt bij de importeur/fabrikant en geldt op het moment 

van import / fabricage. Een overzicht van vergoedingsplichtige voorwerpen per 2021 vindt u hieronder.  

  
Opties voor Importeurs, Fabrikanten & Handelaren  

Stichting de Thuiskopie zal in overleg met u vaststellen wat voor uw organisatie het meest praktisch is om aan 

uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Opgave doen kan namelijk op twee verschillende manieren; met en 

zonder een contract, hieronder staan de opties toegelicht en worden schematisch de verschillen aangegeven.  

Handelaren die niet importeren/fabriceren hebben geen opgave verplichting maar kunnen wel een contract 

aangaan om zonder een thuiskopievergoeding te kunnen in -en verkopen.   

Contractanten   

Stichting de Thuiskopie biedt importeurs/fabrikanten en handelaren de mogelijkheid een contract aan te gaan 

waardoor het mogelijk is om maandelijkse opgave te doen en thuiskopievergoeding af te dragen. 

Contractanten van Stichting de Thuiskopie hoeven dan slechts thuiskopievergoeding af te dragen over 

leveringen die zij op de Nederlandse markt verrichten. Daarnaast kunnen contractanten onderling heffingsvrij 

leveren, mits onderling overeengekomen. Ook kunnen contractanten zonder thuiskopievergoeding uitleveren 

aan professioneel gebruikers. Indien contractanten hebben ingekocht inclusief thuiskopievergoeding hoeven zij 

deze voorwerpen niet mee te nemen in hun opgave. In geval van export of professioneel gebruik kan er in dat 

geval restitutie worden aangevraagd voor goederen ingekocht incl. thuiskopievergoeding. Verder komen 

contractanten in aanmerking voor een vergoeding ter hoogte van maximaal 8 procent en dienen zijn mee te 

werken aan een jaarlijkse controle.  

Niet-Contractanten  

Het aangaan van een Contract is geen verplichting. Indien partijen opgave willen doen van hun  

importen/fabricages, dan kan dit ook als Niet-Contractant. Deze Niet-Contractanten doen weliswaar opgave op 

het moment van import/fabricage maar hebben verder geen contractuele verplichtingen met Stichting de 

Thuiskopie. Daarentegen kunnen zij binnenlands nimmer zonder thuiskopievergoeding geleverd krijgen. In 

geval van Export en/of Professioneel Gebruik kunnen Niet-Contractanten ook restitutie aanvragen. Afhankelijk 

van uw activiteiten kan het voordelig zijn om als contractant te zijn geregistreerd, bijv. bij veel export.  

 

Voorwerp 
Regulier Tarief 

2021-2023 

Refurbished Tarief 

2021-2023

PC /server / mediacenter € 2,70 € 1,62

Laptop / notebook € 2,70 € 1,62

Tablet € 2,20 € 1,32

Smartphone € 7,30 € 4,38

Portable audio- / videospeler € 2,10 € 1,26

Settopbox met harde schijf € 3,80 € 2,28

HDD-recorder € 3,80 € 2,28

E-reader € 1,10 € 0,66

Externe Hard Disk Drive (HDD), Solid State Disk (SSD) € 1,00 € 0,60

USB-stick >= 256 GB € 1,00 € 0,60

USB-stick < 256 GB € 0,50 € 0,30

Wearables met opslagmogelijkheid € 0,60 € 0,36



  

Opgave Niet-Contractanten (NCT) Stichting de Thuiskopie  

NCT geven op de portal per productgroep de aantallen op van importen of fabricages. Ook leveren 

NCT de bewijzen aan van de importen/fabricages in een verplichte bijlage bij hun opgave. 

  
Stroomschema opgave Niet-Contractanten  

  

Opgave Contractanten (CNT) Stichting de Thuiskopie  

CNT geven maandelijks  op de thuiskopieportal per productgroep op hoeveel zij hebben verkocht.  Zij 

splitsen hun totale verkopen uit naar; contractanten, professionele gebruikers en export.    

Let op: indien voorwerpen zijn ingekocht met heffing hoeven deze NIET te worden opgegeven, er kan 

voor deze voorwerpen wel restitutie worden aangevraagd, lees verder onder Restitutie. Ook gelden 

er apart afspraken voor heffingsvrij leveren tussen contractanten; alleen na onderlinge afstemming!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Stroomschema opgave Contractanten.  

  

Overzicht bewijslast  

Niet-Contractanten worden niet jaarlijkse gecontroleerd en dienen bewijzen mee te leveren waarmee 

Stichting de Thuiskopie de opgave kan controleren.   

Overzicht  Bewijslast  

Opgave NCT  Inkoopfactuur / Bewijs van import/fabricage  

Opgave CNT  Uitleveringen op productgroep niveau gespecificeerd per Contractant 

/ (Geregistreerde. )Prof Gebruiker*  
* Voor smartphones/telefoons met mp3 speler dient een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling bij de  
uitlevering/restitutieaanvraag te worden meegezonden, tenzij de professioneel gebruiker is geregistreerd bij Thuiskopie 

en heeft verklaard dat hij smartphones/telefoons met mp3 speler louter voor eigen professioneel gebruik zal 

aanwenden. Op verzoek van Thuiskopie dient de geregistreerde professioneel gebruiker een gebruiksovereenkomst/ 

gebruiksregeling te overleggen. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en 

werkgever waaruit blijkt dat de gebruiker het voorwerp niet voor privé doeleinden conform artikel 16c Auteurswet mag 

aanwenden.  

 



   
  

Restitutie Stichting de Thuiskopie  

Indien NCT/CNT producten hebben ingekocht met thuiskopievergoeding leveren zij deze goederen uit 

inclusief thuiskopievergoeding, tenzij er sprake is van professioneel gebruik of export.  Voor 

smartphones/telefoons met mp3 speler dient een gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling bij de 

restitutieaanvraag te worden meegezonden. De  gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling is een 

afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat de gebruiker het voorwerp niet voor 

privé doeleinden conform artikel16c Auteurswet mag aanwenden.  

- Export; bedrijven hebben bijv. pc ingekocht met heffing en gaan deze exporteren en willen 

de thuiskopievergoeding terug.   

- Professioneel  Gebruik; bedrijven hebben bijv. een pc ingekocht met heffing en gaan deze 

zelf gebruiken en willen de thuiskopievergoeding terug. De NCT/CNT die deze PC heeft 

geleverd kan voor deze professioneel gebruiker restitutie aanvragen. Het is ook mogelijk dat 

de professioneel gebruiker, in plaats van de NCT/CNT, zelf restitutie aanvraagt.  - 

 Restitutieaanvragen indienen uiterlijk zes maanden na export/verkoop.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Stroomschema Restitutie  

  

Overzicht bewijslast  

Onderstaande bewijslast dient te worden aangeleverd bij een restitutieaanvraag. Voor een volledig 

overzicht van onze voorwaarden zie de Voorwaarden Vrijstelling en Restitutie.   

Overzicht  Bewijslast  

Restitutie Prof. Gebruik  Inkoopfactuur (bewijs inkoop incl. heffing) & Verkoopfactuur 

(bewijs dat aan prof. gebruiker is verkocht* en niet aan 

handelaar/consument)  

Restitutie bij Export  Inkoopfactuur (bewijs inkoop incl. heffing)  

Exportdocument (bewijs van Export; Verkoopfactuur, 

vrachtbrief/exportdocument)  

   

 
 * Voor smartphones/telefoons met mp3 speler dient een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling bij de  
uitlevering/restitutieaanvraag te worden meegezonden, tenzij de professioneel gebruiker is geregistreerd bij Thuiskopie 

en heeft verklaard dat hij smartphones/telefoons met mp3 speler louter voor eigen professioneel gebruik zal 

aanwenden. Op verzoek van Thuiskopie dient de geregistreerde professioneel gebruiker een gebruiksovereenkomst/ 

gebruiksregeling te overleggen. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en 

werkgever waaruit blijkt dat de gebruiker het voorwerp niet voor privé doeleinden conform artikel 16c Auteurswet mag 

aanwenden.  
 

 

  

  

Ingekocht  

met Heffing   
             Prof Gebruikers*   

              Exporten   
Credit   

factuur  
-       Heffing   

https://www.cedar.nl/uploads/15/files/file/Thuiskopie/Contractzaken/2018/Voorwaarden_Vrijstelling__Restitutie_2018_def.pdf
https://www.cedar.nl/uploads/15/files/file/Thuiskopie/Contractzaken/2018/Voorwaarden_Vrijstelling__Restitutie_2018_def.pdf


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Opgave Niet-Contractanten (importen/fabricages)  

  

  

  

  

  

  

4. Geen Restitutie indien  

  

Opgave en Restitutie Thuiskopievergoeding  Resultaat STK  

1 . Opgave Contractanten (uitleveringen )   
Consumenten   

  Niet - Contra ctanten   
Debet factuur  

TKH   

Contractanten   

Geregistreerde Prof Gebruikers*   

Prof  Gebruikers*   

Export   

Voorraad:  

Eigen Import,    

Heffingsvrij  

ingekocht   

+  Heffing   

Heffingsvrij   

Geen factuur; goederen  

heffingsvrij door keten na  

( gespecificeerde) opgave    

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------   

. Restitutie voor Niet 3 - Contractanten, Contractanten & Professioneel Gebruikers   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

Import,  

assemblage &  

fabricage   

Ingekocht met  

Heffing   

  

 Heffing +   
Voorraad Niet - Contractanten =  

incl.  THK   
Debet factuur  

TKH   

Consumenten   

Contractanten   

Niet - Contractanten   

Ingekocht met  

Heffing   

  

             Prof Gebruikers*   

Geregistreerde Prof  Gebruikers*   

              Exporten   

-       Heffing   

Incl. Heffing   

Credit   factuur  

TKH   

Importeur heeft betaald,  

goederen incl. TKH door keten   



* Voor smartphones/telefoons met mp3 speler dient een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling bij de uitlevering/restitutieaanvraag te worden meegezonden, tenzij de professioneel 

gebruiker is geregistreerd bij Thuiskopie en heeft verklaard dat hij smartphones/telefoons met mp3 speler louter voor eigen professioneel gebruik zal aanwenden. Op verzoek van 

Thuiskopie dient de geregistreerde professioneel gebruiker een gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling te overleggen. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak 

tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat de gebruiker het voorwerp niet voor privé doeleinden conform artikel 16c Auteurswet mag aanwenden.  
 


