
Thema: Downloadverbod & Thuiskopie 

 

Een andere blik op de thuiskopieheffing. 
 

Als student zijn er wel eens zaken waar je iets meer over wilt weten. Zo ook over de thuiskopieheffing, die 

tijdens de collegereeks Intellectuele Eigendom in de digitale samenleving aan bod gekomen is. Er zijn 

mensen die sinds de uitspraak van het Europees Hof van Justitie vinden dat de thuiskopieheffing moet 

verdwijnen. Ook de Tweede Kamer wil hierover duidelijkheid van de minister. Afschaffen van de heffing 

lijkt mij zeker geen goed idee, het aanpassen van de regeling en het invoeren van een nieuwe heffing wel.  

 

Maar ook voor de uitspraak zat ik al met een paar vragen, ondermeer waarom juist voor de betreffende 

apparatuur en dragers is gekozen. Het systeem op zich is natuurlijk onlogisch, want brave burgers die al 

nooit iets legaal of illegaal reproduceren betalen deze heffing ook. Maar daarnaast is de keuze voor de 

verschillende apparaten ook apart. Zo is de tablet wel belast, maar een E-reader niet. Terwijl E-books vaak 

gereproduceerd schijnen te worden. Daarnaast wordt niet alleen een Personal Computer belast, maar ook een 

Server. In de praktijk zijn er toch maar weinig consumenten die een Server voor thuisgebruik aanschaffen.  

Ook bestaan er veel andere type computers, waarmee het mogelijk is beschermd materiaal te reproduceren, 

zoals de wearable computers die in de nabije toekomst populair gaan worden. Deze apparaten zijn op dit 

moment niet belast, terwijl ze veelal aangeprezen worden als entertainment apparaten.  

 

Maar ook de mediadragers zoals de dvd en cd zijn nog steeds belast, hoewel het gebruik hiervan drastisch is 

afgenomen. Wat veel consumenten weer wel gebruiken om muziek en films op bewaren zijn externe 

geheugenkaartjes. Het belasten van deze kaartjes zou zorgen voor een te grote administratieve last voor de 

importeurs. Daarnaast worden externe harde schijven belast, maar de USB-sticks weer niet, terwijl 

tegenwoordig zowat ieder tv toestel de optie heeft om een USB-stick te aan te sluiten. Dit is immers dezelfde 

aansluiting als gebruikt bij de meeste externe harde schijven. Dan vraag ik mij weer af of 'administratieve 

lasten' zwaarder wegen dan een eerlijke thuiskopie heffing die over al deze veel gebruikte media is verdeeld. 

Juist door de variatie in deze producten en de grote hoeveelheid, zou het een goede manier zijn om een 

lagere heffing op te leggen. Daarnaast zou het rendement hiervan zelfs hoger kunnen zijn dan op de huidige 

heffing. Vele kleine bedragen maken uiteindelijk een groot bedrag! 

 

Maar terug naar de burgers die nooit iets reproduceren. Deze gebruikers van apparaten en dragers worden 

indirect bestraft. Waarom lossen we dit dus niet op een veel makkelijkere manier op? Ongeveer tien jaar 

geleden is het al eens geopperd en om de zoveel tijd wordt dit idee weer eens uit de kast gehaald, de 

zogenaamde 'download heffing'. Maar niet per software product zoals Kazaa of andere P2P-producten, 

download programma’s, protocol, of per aansluiting een vast bedrag, maar per de werkelijke hoeveelheid 

verstookte dataverkeer. Waarom zou zo een heffing op dit moment nu wel gaan werken? Vragen veel mensen 

zich nu misschien af. Simpel, we zijn er inmiddels al aan gewend, de mobiele providers zijn de afgelopen 

jaren bezig geweest met deze gewenning, door het invoeren van allerlei datalimieten op mobiele data! Als de 

limiet wordt overschreden koop je gewoon meer limiet bij. Natuurlijk om de werking van het internet niet te 

belemmeren bij vaste internet verbindingen, moet dit iets anders worden opgelost. Er zou een reële limiet 

moeten komen die vrij van heffing verstookt kan worden. Bijvoorbeeld een limiet ergens tussen de 50gb en 

100gb dataverkeer per maand, voor iedere volgende 10gb moet de internet provider dan de extra heffing in 

rekening brengen boven op het maandbedrag. Het bedrag moet niet te hoog zijn, want mensen moeten 

natuurlijk wel gebruik blijven maken van het internet. Zelf zou ik dan denken aan een redelijk bedrag van 

één of twee euro per 10gb.  

 

Door het invoeren van een dergelijke 'traffic heffing' komt de last van de heffing bij de juiste personen 

terecht! Uit ervaring weet ik dat providers toch al bijhouden hoeveel data door hun klanten verstookt wordt 

en het zou een kleine moeite moeten zijn om klanten daar inzicht in te geven. Ook qua administratieve lasten 

lijkt mij dit een zeer haalbaar idee. Dit systeem kan namelijk geheel geautomatiseerd worden. Volgens mij is 

dit een reële en haalbare oplossing om tot een eerlijkere heffing te komen. Zeker als deze heffing gedeeltelijk 

in de plaats zou komen van de huidige thuiskopieheffing op apparaten. 
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