
 
FABRICAGE EN REFURBISHMENT; DEFINITIE 

 

 

Stichting de Thuiskopie heeft in samenspraak met vertegenwoordigers van de betalingsplichtige 

industrie de volgende definities vastgesteld die gebruikt worden om vast te stellen of producten 

welke “refurbished” zijn heffingplichtig in de zin van de Thuiskopieregeling zijn.  

 

FABRICAGE 

Het vervaardigen, opnieuw samenstellen of doen vervaardigen van een voorwerp in de zin van art. 

16c Auteurswet op zodanige wijze dat gesproken kan worden van een nieuw op de markt te brengen 

compleet product. Hieronder is begrepen het dusdanig aanpassen, vernieuwen of her opbouwen van 

gebruikte voorwerpen dat deze als ware zij nieuw op de markt kunnen worden gebracht.   

 

REFURBISHMENT 

 

Indien een voorwerp dusdanig wordt aangepast dat gesproken kan worden van fabricage in de zin 

van de Auteurswet, is thuiskopievergoeding verschuldigd indien dat voorwerp aan een nieuwe 

afnemer ter beschikking wordt gesteld. 

 

Toelichting: 

In beginsel is het zo dat de Thuiskopievergoeding conform de wet slechts eenmaal per voorwerp is 

verschuldigd. Echter indien een voorwerp dat aan een nieuwe afnemer wordt verkocht of anderszins 

ter beschikking wordt gesteld dusdanig wordt aangepast dat gesproken kan worden van fabricage in 

de zin van de Auteurswet, is thuiskopievergoeding verschuldigd.  Er zou binnen de context van de 

thans geldende regeling een scheve situatie ontstaan indien consumenten in het geheel geen 

vergoeding betalen over een refurbished voorwerp terwijl zij er op identieke wijze gebruik van 

maken als een consument die een nieuw voorwerp ontvangt waarover wél de wettelijke vergoeding 

wordt afgedragen.  

Dit zou ook in strijd zijn met de ruime uitleg die het EU Hof geeft aan het importeurs begrip en het 

rechtvaardige evenwicht wat moet worden gevonden bij de toepassing van de Thuiskopieregels 

alsmede het hoge beschermingsniveau wat de auteursrechtrichtlijn beoogt te bieden.  De 

resultaatsverplichting van de Staat houdt in dat een billijke vergoeding wordt betaald door 

consumenten die privé kopieën maken op voorwerpen die hen via import en/of fabricage hebben 

bereikt. Die billijke vergoeding dient op basis van wet en rechtspraak te worden betaald in de lidstaat 

waar de privé kopieerhandeling plaats vindt.   

 

Er zal in elk geval bekeken moeten worden of er, voorafgaand aan het moment van doorverkoop, 

sprake is van zodanige wijzigingen/ aanpassingen aan het voorwerp, dat sprake is van fabricage van 

een nieuw voorwerp in de zin van de Auteurswet. Er bestaat geen twijfel over de volgende situaties: 

 

- In geval een al dan niet refurbished voorwerp voor de eerste maal in Nederland wordt 

geïmporteerd is in alle gevallen Thuiskopievergoeding verschuldigd.  

- In alle gevallen van import van gebruikte voorwerpen die vallen onder 16c Auteurswet geldt  

de Thuiskopievergoeding.  

- In geval een voorwerp van een professionele gebruiker afkomstig is, die het voorwerp 

heffingvrij had ingekocht of restitutie wegens professioneel gebruik heeft gekregen, en 

vervolgens al dan niet refurbished aan een consument wordt verkocht is in alle gevallen 

Thuiskopievergoeding verschuldigd.  



Geen thuiskopievergoeding is verschuldigd indien: 

 

- er niet gesproken kan worden van fabricage in de zin van bovenstaande definitie. Dit betreft 

met name reparaties van een voorwerp wat reeds in eigendom is van een bestaande klant. 

 

- er sprake is van verkoop van gebruikte voorwerpen tussen particulieren/consumenten 

onderling 

 

- er sprake is van commerciële binnenlandse verkoop van gebruikte voorwerpen - waarover de 

thuiskopievergoeding reeds is voldaan - die niet zijn gewijzigd en waarbij niet gesproken kan 

worden over fabricage in de zin van bovenstaande definitie.   


