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2° in 2°, worden de woorden "artikel 55, eerste lid, van de wet" vervangen door
de woorden "artikel XI.229, eerste lid, van het Wetboek"; 3° in 3°, 4° en 5°,
worden de woorden "artikel 55, tweede lid, van de wet" vervangen door de
woorden "artikel XI.229, tweede lid, van het Wetboek"; 4° in 13° worden de
woorden "artikel 55, vijfde lid, van de wet" vervangen door de woorden artikel
XI.229, vijfde lid, van het Wetboek";
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5° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 15° tot 18°, luidende :
"15° Vrijgestelde bijdrageplichtigen : de bijdrageplichtigen bedoeld in artikel 3,
§ 2, die een vrijstellingsovereenkomst hebben afgesloten met de
beheersvennootschap die betrekking heeft op de vrijstelling van de betaling
van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor het in het
handelsverkeer brengen op het nationale grondgebied bij professionele
gebruikers van de dragers en apparaten die uitsluitend het voorwerp uitmaken
van een professioneel gebruik .
Deze definitie doet geen afbreuk aan artikel 8/3;

11 DECEMBER 2016.  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze
Groet.
Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.233, tweede lid,
ingevoegd bij de wet van 19 april 2014;

16° Professionele gebruiker : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de in artikel 8, § 3
bepaalde apparaten en/of dragers, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening
van zijn beroep of handelsactiviteit gebruikt;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 oktober
2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 12 juli 2016;
Gelet op het advies 59.911/2/V van de Raad van State, gegeven op 7 september
2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in overwegende 51
van haar Copydanarrest van 5 maart 2015 aangegeven heeft dat "moet worden
vastgesteld dat de praktische moeilijkheden die inherent zijn aan de
identificatie van de eindgebruikers en het innen van de vergoeding, niet
kunnen rechtvaardigen dat de toepassing van een dergelijke vrijstelling wordt
beperkt tot enkel de levering van geheugenkaarten voor mobiele telefoons aan
handelaren die zijn geregistreerd bij de organisatie die de vergoeding voor het
kopiëren voor privégebruik beheert. Een dergelijke beperking schept immers
een verschil in behandeling tussen de verschillende groepen marktdeelnemers
in die zin dat zij zich met betrekking tot de vergoeding voor het kopiëren voor
privégebruik allen in een vergelijkbare situatie bevinden, of zij nu geregistreerd
zijn bij deze organisatie of niet";
Overwegende dat overeenkomstig de Europese rechtspraak, een efficiënt,
toegankelijk en voldoende transparant systeem moet worden voorzien voor de
terugbetaling of vrijstelling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik voor de gevallen van een professioneel gebruik van de aan vergoeding
onderworpen dragers en apparaten;
Overwegende dat de bijdrageplichtigen bepaald in artikel 3, § 2 van het besluit
van 18 oktober 2013, te weten de fabrikanten, de exclusieve en als
groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers,
kunnen genieten van de vrijstelling van de vergoeding voor privékopie;
Overwegende dat wanneer de andere invoerders en intracommunautaire
aankopers bedoeld in artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 18 oktober
2013, alsook de verdelers, ongeacht of ze groothandelaar of kleinhandelaar
zijn, die tussenkomen in de verkoopketen van de apparaten en dragers tussen
de bijdrageplichtigen van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik en
de gebruikers, uitsluitend aan professionele gebruikers verkopen, ze ook
moeten genieten van een vrijstelling van de betaalverplichting van de
vergoeding voor privékopie, op basis van objectieve en nietdiscriminerende
voorwaarden;
Overwegende dat de in artikel XI.233, eerste lid, bepaalde personen eveneens
van het in artikel 8/1 bepaalde vrijstellingsregime, ingevoegd door dit besluit,
kunnen genieten voor zover zij de voorwaarden en modaliteiten bepaald in
artikel 8/1 vervullen.
Overwegende dat de werking en het effect van het vrijstellingsregime en het
terugbetalingsregime ter uitvoering van artikel XI.233, tweede lid, van het
Wetboek van economisch recht zal worden herzien binnen een redelijke
termijn vanaf de inwerkingtreding van dit besluit;
Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in
Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013
betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik,
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worden de volgende wijzigingen aangebracht :

17° Vrijgestelde professionele gebruiker : professionele gebruiker als
gedefinieerd in punt 16° die dragers of apparaten verwerft bij een vrijgestelde
bijdrageplichtige;
18° Professioneel gebruik : elk gebruik dat een professionele gebruiker van een
drager of apparaat maakt, op voorwaarde dat dit gebruik geen reproductie is
als bedoeld in artikel XI.190, 9°, en in artikel XI.217, 7°, van het Wetboek van
economisch recht.".
Art. 2. In artikel 7, tweede lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de
woorden "artikel 80, vijfde lid, van de wet", vervangen door de woorden
"artikel XI.293, vierde lid, van het Wetboek".
Art. 3. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht : 1° Het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De
bijdrageplichtigen, de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht of zij
groothandelaar of kleinhandelaar zijn, alsook de professionele gebruikers,
delen aan de beheersvennootschap, op diens verzoek, de gegevens mee die
nodig zijn voor het toezicht op de inning van de vergoeding voor het kopiëren
voor eigen gebruik."; 2° het vierde lid wordt vervangen als volgt : "De
ondervraagde bijdrageplichtigen of verdelers, ongeacht of zij groothandelaar
of kleinhandelaar zijn, of ondervraagde professionele gebruikers kunnen op
grond van het verzoek om gegevens niet worden verplicht te bekennen dat zij
de bepalingen inzake het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik hebben overtreden of daarbij betrokken zijn geweest."; 3° het vijfde lid
wordt vervangen als volgt : "Het verzoek om gegevens wordt aan de
bijdrageplichtigen, aan de verdelers, ongeacht of zij groothandelaar of
kleinhandelaar zijn, en aan de professionele gebruikers toegezonden bij
aangetekende zending met ontvangbewijs.".
Art. 4. Het opschrift van Hoofdstuk 6 van hetzelfde besluit, wordt
vervangen als volgt : "Nadere regels voor de terugbetaling en de vrijstelling".
Art. 5. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "
Art. 8. § 1. Met het oog op de terugbetaling van de vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik, moeten de personen bedoeld in artikel XI.233
van het Wetboek, aan de beheersvennootschap een afschrift doen toekomen
van de facturen betreffende de dragers en de apparaten die worden gebruikt
onder de voorwaarden bepaald in hetzelfde artikel XI.233 van het Wetboek.
Onverminderd het derde lid zijn de verzoeken om terugbetaling slechts
ontvankelijk indien zij betrekking hebben op een bedrag van ten minste 10
euro, eventueel door samenvoeging van verschillende facturen.
Verzoeken om terugbetaling betreffende bedragen van minder dan 10 euro,
eventueel door samenvoeging van verschillende facturen, ingediend na een
termijn van een jaar te rekenen van de uitreiking van een factuur die betrekking
heeft op één of meer apparaten of dragers waarvoor een persoon bedoeld in
artikel XI.233 van het Wetboek recht heeft op terugbetaling, zijn ontvankelijk.
De professionele gebruikers kunnen de bijdrageplichtigen, de verdelers,
ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, of een erkende
beroepsorganisatie machtigen, voor zover dezen de lastgeving aanvaarden, om
voor hun rekening een aanvraag tot terugbetaling te verrichten.

De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wordt terugbetaald aan de
personen bedoeld in artikel XI.233, eerste lid, 4°, van het wetboek, op
voorwaarde dat een erkende, ten behoeve van die personen opgerichte
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De beheersvennootschap betaalt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik zonder inhouding van de beheerskosten terug. § 2. Elke professionele
gebruiker die apparaten of dragers heeft gekocht met betaling van de
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, terwijl deze apparaten of
dragers uitsluitend het voorwerp uitmaken van een professioneel gebruik, kan
terugbetaling aanvragen van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik
bij de beheersvennootschap voor zover deze gebruiker een verklaring op eer
maakt waarin het uitsluitend professioneel gebruik van de betrokken dragers
en apparaten wordt geattesteerd.
De professionele gebruiker, of de overeenkomstig paragraaf 1, vierde lid
gemachtigde persoon of organisatie, vraagt de terugbetaling van de
onrechtmatig betaalde vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik,
rechtstreeks aan de beheersvennootschap. De beheersvennootschap zorgt
ervoor dat deze aanvraag kan geschieden langs elektronische weg, via een
systeem dat de integriteit van de meegedeelde gegevens waarborgt.
Bij twijfel over het professionele gebruik van het apparaat of van de drager
waarvoor terugbetaling van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik
wordt gevraagd, kan de beheersvennootschap de voor de controle van de
terugbetaling noodzakelijke gegevens vragen overeenkomstig artikel 7.
Tegen de afwijzing door de beheersvennootschap van de
terugbetalingsaanvraag kan klacht worden ingediend in overeenstemming met
artikel 8/5.".
Art. 6. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende : "
Art. 8/1. De professionele gebruikers die apparaten en/of dragers
verwerven bij een vrijgestelde bijdrageplichtige, en die deze apparaten en
dragers uitsluitend voor professioneel gebruik bestemmen, genieten van een
vrijstelling van betaling van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik
voor zover zij aan de vrijgestelde bijdrageplichtige de volgende informatie
verschaffen :
1° hun naam;
2° hun adres;
3° hun ondernemingsnummer en 4° een verklaring op eer dat de dragers en
apparaten uitsluitend het voorwerp zullen uitmaken van een professioneel
gebruik.
Deze gegevens moeten ten laatste op het ogenblik van de verwerving worden
verschaft.
Alle gegevens moeten volledig en naar waarheid door de professionele
gebruikers worden ingevuld.".
Art. 7. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 8/2 ingevoegd, luidende : "
Art. 8/2. § 1. Een bijdrageplichtige die met de beheersvennootschap een
vrijstellingsovereenkomst heeft afgesloten moet overeenkomstig artikel 5, §§ 1
en 2 aan deze beheersvennootschap de apparaten en dragers aangeven die op
het nationale grondgebied in het handelsverkeer gebracht werden bij
professionele gebruikers.
De aangifte bepaald in het eerste lid bevat de volgende gegevens van de
professionele gebruikers :

Art. 8. In hetzelfde besluit wordt een artikel 8/3 ingevoegd, luidende : "
Art. 8/3. De beheersvennootschap kan een vrijstellingsovereenkomst
voor het betalen van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik sluiten
met een andere invoerder of intracommunautaire aankoper, bedoeld in artikel
1, 12°, of een verdeler, ongeacht of die groothandelaar of kleinhandelaar is, op
basis van objectieve en nietdiscriminerende voorwaarden, voor zover die
andere invoerder of intracommunautaire aankoper of die verdeler de
apparaten en dragers uitsluitend ter beschikking stelt van de professionele
gebruikers.
De artikelen 8/1 en 8/2 zijn van overeenkomstige toepassing.".
Art. 9. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 8/4 ingevoegd, luidende : "
Art. 8/4. Indien de professionele gebruiker de apparaten en dragers die
hij vrij van betaling van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik heeft
aangekocht niet uitsluitend voor professionele doeleinden aanwendt, dan is
hij verplicht om met terugwerkende kracht de vergoeding voor het kopiëren
voor eigen gebruik die verschuldigd is op grond van artikel XI.229 van het
Wetboek terug te storten aan de beheersvennootschap, verhoogd
overeenkomstig artikel XI.293, vierde lid, van het Wetboek.".
Art. 10. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 8/5 ingevoegd, luidende : "
Art. 8/5. § 1. De bijdrageplichtige, of een verdeler, groothandelaar of
kleinhandelaar, aan wie een vrijstellingsovereenkomst werd geweigerd of die
geen terugbetaling heeft gekregen of een professioneel gebruiker aan wie een
terugbetaling werd geweigerd, kan deze beslissing betwisten door klacht in te
dienen bij de beheersvennootschap overeenkomstig artikel XI.258 van het
Wetboek. § 2. Wanneer de beheersvennootschap aan het einde van de
procedure voor het behandelen van de klacht bij haar weigering blijft om een
gebruiker vrijstelling of terugbetaling toe te staan, kan tegen deze beslissing
door de betrokkene klacht worden ingediend bij de Controledienst voor de
beheersvennootschappen van de FOD Economie, die op grond van artikel
XI.279 van het Wetboek toeziet op de toepassing door de
beheersvennootschappen van boek XI, titel 5 van het wetboek en de
uitvoeringsbesluiten. § 3. De klacht tegen de weigering moet schriftelijk,
daarbij inbegrepen via elektronische weg, worden ingediend bij de
Controledienst voor de beheersvennootschappen en met redenen worden
omkleed.".
Art. 11. In artikel 9 worden de woorden "ter post aangetekende brief"
vervangen door de woorden "aangetekende zending".
Art. 12. In artikel 11, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt in de
Nederlandse tekst het woord "brief" vervangen door het woord "zending".
Art. 13. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 14. De minister bevoegd voor het auteursrecht is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 december 2016.
FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

1° hun naam;
2° hun adres;

begin

3° hun ondernemingsnummer.
§ 2. De vrijstellingsovereenkomst blijft van kracht zolang de activiteit van de
vrijgestelde bijdrageplichtige ongewijzigd blijft ten opzichte van het moment
waarop de overeenkomst werd afgesloten en op voorwaarde dat de vrijgestelde
bijdrageplichtige de in paragraaf 1 bepaalde aangifteverplichting vervult. § 3.
Tegen de afwijzing door de beheervennootschap om een
vrijstellingsovereenkomst af te sluiten kan klacht worden ingediend in
overeenstemming met artikel 8/5. § 4. De lijst van bijdrageplichtigen die een
vrijstellingsovereenkomst met de beheersvennootschap hebben afgesloten,
wordt gepubliceerd op de website van de genoemde vennootschap.".
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Art. 8. In hetzelfde besluit wordt een artikel 8/3 ingevoegd, luidende : "
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en
afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
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