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Op 26 maart 2012 schreef professor Bernt Hugenholtz 

van het Instituut voor Informatierecht dat hij drie jaar 

lang juridisch, economisch en sociologisch onderzoek 

gaat doen naar wat een wenselijk regime is voor 

auteursrecht op internet. Hij schreef: “Over drie jaar 

weten we meer”. [IEF 11104] 

Drie jaar wachten bleek niet nodig. Eén dag later, op 

27 maart 2012, besliste het Gerechtshof in Den Haag 

dat de Staat der Nederlanden de afgelopen vier jaar 

onrechtmatig heeft gehandeld door geen 

thuiskopieheffing op mp3-spelers en digitale 

videorecorders in te voeren. De Staat is daarvoor 

aansprakelijk en moet mogelijk een schadevergoeding 

van tientallen miljoenen euro’s betalen. En zo snel 

mogelijk de heffing drastisch uitbreiden. [IEF 11110, 

na IEF 10377] 

Er moet volgens het Haagse Hof een heffing komen op 

alle geheugenmedia waarvan blijkt dat ze in de 

praktijk voor een meer dan verwaarloosbaar deel voor 

kopiëren van beschermd materiaal worden benut. Dat 

betekent een heffing op van alles en nog wat: mobiele 

telefoons, harde schijven, usb-sticks, externe 

harddisks etc. Die heffing moet, alweer volgens het 

Haagse Hof blijkens een eerder arrest, alle schade die 

het gevolg is van privé-kopiëren uit illegale bron 

compenseren. Dus die heffing zal niet bij een paar 

euro blijven. 

De enige manier om dit te voorkomen is door het 

thuiskopiëren te verbieden of drastisch te beperken 

door kopiëren uit illegale bron toe te verbieden. Voor 

die maatregel is echter op dit moment geen 

Kamermeerderheid. In een motie hebben PVV, D66, 

GroenLinks en PvdA zich recent tegen een dergelijke 

maatregel uitgesproken (Motie nr. 33 in dossier 29 

838 (Auteursrechtbeleid)). 

De juridische consequentie daarvan wordt nu 

glashelder: geen verbod op kopiëren uit illegale bron 

betekent onvermijdelijk een forse uitbreiding van de 

auteursrechtelijke heffingen naar allerlei 

geheugendragers. De praktische consequentie 

daarvan zal weer zijn dat alle gebruikers die weten dat 

ze al zo’n heffing betalen, zich, niet onbegrijpelijk, 

gelegitimeerd voelen om alles wat los en vast zitten  

gratis uit illegale bron te downloaden en te uploaden. 

Ze hebben daar immers toch al voor betaald via een 

heffing? 

Dit betekent dat het draagvlak voor het handhaven 

van auteursrecht op internet nog veel sneller zal 

afnemen. De politieke keuze lijkt te zijn gemaakt en 

de gevolgen zijn nu ook duidelijk. 

Waar dit uiteindelijk toe zal leiden, voorspelde 

Hugenholtz al in 2007: een miljoenenheffing op een 

universele geheugenchip. Zie B. Hugenholtz, 

'Memento' in de spoorbundel Een eigen 

oorspronkelijk karakter, uitgeverij deLex 2007. 

Hugenholtz voorspelde in deze publicatie overigens 

ook dat we in 2042 zijn teruggekeerd naar de gulden. 

En daar zou hij ook wel eens gelijk in kunnen krijgen. 

Mogelijk krijgen we per 1 juli a.s. al een forse heffing 

op hardware, dus wie nog zonder heffing wil kopen 

moet snel zijn. 
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