
 

TARIEF IMPORTEN VAN GELUIDSDRAGERS UIT LANDEN NIET BEHORENDE TOT DE EU, 
VERENIGDE STATEN OF CANADA 
 
1. Algemeen tarief 
 
Voor geluidsdragers, die geïmporteerd worden uit landen die niet behoren tot de EU, Verenigde Staten of 
Canada, is een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 11%. Hierop wordt in mindering gebracht de reeds 
in het land van oorsprong afgedragen vergoeding(en) voor mechanische reproductierechten. 
 
2. Vergoedingsgrondslag 
 
Het onder 1. genoemde tarief wordt berekend over de PPD (Published Price to Dealers/inkoopprijs voor de 
detaillist) die voor de betreffende drager door de reguliere kanalen wordt gehanteerd, indien hij althans via 
de reguliere kanalen verkrijgbaar is. Als de geluidsdrager niet via de gebruikelijke kanalen kan worden 
geleverd en er derhalve geen PPD van toepassing is, zal de vergoeding berekend worden over de 
verkoopprijs (exclusief BTW) van de importeur. 
 
3. Minimumvergoeding 
 
Per geluidsdrager is een minimumvergoeding verschuldigd volgens onderstaande tabel: 
 
Soort drager Minimumvergoeding 
 

CD € 0,64 
CD-single € 0,29 
CD-maxi-single € 0,39 
MC € 0,48 
DCC € 0,64 
MiniDisc € 0,64 
 
4. Algemene Voorwaarden (artikel 1 t/m 7) 
 
1. Voor verspreiding in Nederland geïmporteerde geluidsdragers uit landen die geen deel uitmaken van 

de EU, Verenigde Staten of Canada, dient de toestemming te worden verkregen van Stemra 
voorzover deze dragers repertoire bevatten dat behoort tot het door Stemra beheerde 
wereldrepertoire. 
 

  



 

2. Geen toestemming tot verspreiding van de geïmporteerde geluidsdragers wordt verleend, wanneer de 
productie tot stand is gekomen zonder dat hiervoor de toesteming is verkregen van de naburig-
rechthebbenden ook wanneer dit in het land van oorsprong niet is vereist. 
 

3. De van de naburig-rechthebbenden verkregen toestemming voor de productie moet afdoende door de 
importeur worden aangetoond, zulks ter beoordeling van Stemra. 
 

4. De voor verspreiding noodzakelijke toestemming kan worden verkregen door het voldoen van de 
vergoedingen, zoals deze verschuldigd zijn volgens bovenstaand tarief. Hierop wordt in mindering 
gebracht de reeds in het land van oorsprong afgedragen vergoeding(en) voor mechanische 
reproductierechten, mits afdoende door de importeur de hoogte van de afdracht en de feitelijke 
afdracht wordt aangetoond, zulks ter beoordeling van Stemra. 
 

5. De voor verspreiding noodzakelijke toestemming dient voorafgaand aan de import en verspreiding 
van de geluidsdragers door de importeur van Stemra te zijn verkregen. 
 

6. De verschuldigde vergoeding voor verspreiding van geïmporteerde geluidsdragers volgens 
bovenstaand tarief komt overeen met de minimale vergoeding die voor productie en verspreiding van 
geluidsdragers in Nederland verschuldigd is. 

 
7. De verschuldigde vergoeding wordt vermeerderd met het geldende BTW-percentage 
 
 
 
Meer informatie 
 
Misschien blijft u na het lezen van deze informatie nog met vragen zitten. Wij zijn u graag van dienst bij het 
beantwoorden van deze vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Centrale 
Regelingen Stemra. 
 


