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Raad van State

Titel
4 J UNI 1997.  Minister ieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Raadgevende
Commissie inzake het kopiër en voor eigen gebr uik van geluids en audiovisuele wer ken. 
(NOTA : Raadpleging van vr oeger e ver sies vanaf 20061997 en tekstbijwer king tot 2702
2004.)
Br on : J USTITIE
Publicatie : 20061997
Inwer kingtr eding : 30061997
Dossier nummer : 19970604/33
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Ar tikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet wor den ver staan onder :
1° de beheer svennootschap : de vennootschap die kr achtens ar tikel 55, vijfde lid, van de wet
betr effende het auteur sr echt en de nabur ige r echten belast is met de inning en de ver deling
van de ver goeding voor het kopiër en voor eigen gebr uik;
2° de Raadgevende Commissie : de Raadgevende Commissie van de betr okken milieus
bedoeld in ar tikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 maar t 1996 betr effende het r echt
op ver goeding voor het kopiër en voor eigen gebr uik voor de auteur s, de uitvoer ende
kunstenaar s en de pr oducenten van fonogr ammen en van audiovisuele wer ken.
Ar t. 2. De beheer svennootschap mag maximum zes per sonen in de Raadgevende Commissie
aanduiden.
Ar t. 3. De or ganisaties die de bijdr ageplichtigen ver tegenwoor digen zijn :
1° de " Feder atie van de Elektr iciteit en de Elektr onica" , vzw., Excelsior laan 91, 1930
Zaventem;
2° de " Belgische Ver eniging van Infor maticaConstr ucteur s" , vzw., Excelsior laan 91, 1930
Zaventem;
3° (" AGORIA " , A. Reyer slaan 80, 1030 Br ussel;) <MB 20040209/33, ar t. 1, 002;
Inwer kingtr eding : 08032004>
4° de " Ver eniging van Belgische Onder nemingen" , feitelijke ver eniging, Ravensteinstr aat 4,
1000 Br ussel.
Elke in het vor ige lid bedoelde or ganisatie mag maximum dr ie per sonen in de Raadgevende

Commissie aanduiden.
Ar t. 4. De or ganisaties die de gr oot of kleinhandelaar s van dr ager s of appar aten
ver tegenwoor digen zijn :
1° de " Belgische Feder atie voor de Distr ibutieonder nemingen" , vzw., SintBer nar dusstr aat
60, 1060 Br ussel;
2° de " Syndicale Unie van de belgische Middenstand" , feitelijke ver eniging, 29, A.
Lacomblélaan, 1030 Br ussel;
(3° " UNIZO " , Unie van Zelfstandige Onder nemer s, Spastr aat 8, 1000 Br ussel;) <MB 2004
0209/33, ar t. 2, 002; Inwer kingtr eding : 08032004>
(4° de " Belgian duplication and loading Feder ation " , vzw, Gener aal Wahislaan 268/1, 1030
Br ussel.) <MB 20040209/33, ar t. 2, 002; Inwer kingtr eding : 08032004>
Elke in het vor ig lid bedoelde or ganisatie mag maximum dr ie per sonen in de Raadgevende
Commissie aanduiden.
Ar t. 5. De or ganisaties die de ver br uiker s ver tegenwoor digen zijn :
(1° " CVBA Ver br uiker sunie TestAankoop " , Hollandstr aat 13, 1060 Br ussel;) <MB 2004
0209/33, ar t. 3, 002; Inwer kingtr eding : 08032004>
2° de " Onder zoeks en Infor matiecentr um van de Ver br uiker sor ganisaties" (OIVO.),
Ridder sstr aat, 18, 1050 Br ussel;
3° (...) <MB 20040209/33, ar t. 3, 002; Inwer kingtr eding : 08032004>
Elke in het vor ige lid bedoelde or ganisatie mag maximum twee per sonen in de Raadgevende
Commissie aanduiden.
Br ussel, 4 juni 1997.
S. DE CLERCK
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De Minister van J ustitie,
Gelet op de ar tikelen 55 tot 58 van de wet van 30 juni 1994 betr effende het auteur sr echt en
de nabur ige r echten;
Gelet op ar tikel 11, § 2 tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 maar t 1996 betr effende
het r echt op ver goeding voor het kopiër en voor eigen gebr uik voor de auteur s, de uitvoer ende
kunstenaar s en de pr oducenten van fonogr ammen en van audiovisuele wer ken;
Over wegende dat ar tikel 11, § 1, van voor meld koninklijk besluit voor ziet dat bij het
Minister ie van J ustitie een adviescommissie van de betr okken milieus wor dt ingesteld;
Over wegende dat de Commissie voor gezeten wor dt door een ver tegenwoor diger van de
Minister tot wiens bevoegdheid het auteur sr echt behoor t en daar naast bestaat uit per sonen
aangewezen door de beheer svennootschap, de or ganisaties die de bijdr ageplichtigen
ver tegenwoor digen, de or ganisaties die de ver deler s van dr ager s of appar aten, zowel
gr oothandelaar s als kleinhandelaar s, ver tegenwoor digen, alsmede de or ganisaties die de
ver br uiker s ver tegenwoor digen;
Over wegende dat de or ganisaties die de leden van de Commissie mogen aanwijzen alsmede
het aantal per sonen die de beheer svennootschap en ieder e or ganisatie mogen aanwijzen,
bepaald wor den door de Minister tot wiens de bevoegdheid het auteur sr echt behoor t
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