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HOOFDSTUK 1. - Definities
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :
1° de wet : de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
2° de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik : recht op de vergoeding bedoeld
in artikel 55, eerste lid, van de wet;
3° de bijdrageplichtigen : de fabrikanten, de invoerders en de intracommunautaire
aankopers bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de wet;
4° de dragers : de dragers bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de wet;
5° de apparaten : de apparaten bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de wet;
6° de invoer : het binnenkomen op het nationale grondgebied van één of meer dragers of
apparaten afkomstig uit een land dat geen lid is van de Europese Unie;
7° de intracommunautaire aankoop : het binnenkomen op het nationale grondgebied
van één of meer dragers of apparaten afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese
Unie;
8° de uitvoer : het buiten het nationale grondgebied brengen van één of meer dragers of
apparaten naar een land dat geen lid is van de Europese Unie;
9° de intracommunautaire levering vanaf het nationale grondgebied : het buiten het
nationale grondgebied brengen van één of meer dragers of apparaten naar een andere
lidstaat van de Europese Unie;
10° de exclusieve invoerders en exclusieve intracommunautaire aankopers : de
invoerders en de intracommunautaire aankopers die op het nationale grondgebied een
exclusief recht hebben voor de verspreiding van dragers en apparaten;
11° de als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers :
de invoerders en de intracommunautaire aankopers van wie de hoofdactiviteit erin
bestaat dragers en apparaten ter beschikking te stellen van andere verdelers;
12° de andere invoerders en intracommunautaire aankopers : de invoerders en de
intracommunautaire aankopers die noch exclusief, noch groothandelaar zijn;
13° de beheersvennootschap : de vennootschap die krachtens artikel 55, vijfde lid, van
de wet belast is met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor
eigen gebruik;
14° de minister : de minister bevoegd voor het auteursrecht.
HOOFDSTUK 2. - Bedragen van de vergoeding
Art. 2. § 1. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik die van toepassing is op
apparaten waarmee werken kunnen gereproduceerd worden, wordt bepaald per
eenheid als volgt :
1° voor de volgende apparaten, zonder geïntegreerde drager, die niet integreerbaar zijn
in een computer en autonoom functioneren : een Hi-Fi-keten met radio-cassette-CD, een
gecombineerde DVD-lezer en videorecorder, een gecombineerde DVD-brander en
videorecorder; een draagbare radio-cassette recorder, een gecombineerde draagbare
radio-cassette-CD, een televisie en gecombineerde DVD-brander, een DVD-recorder, een
cassettedeck, een videorecorder, een CD-brander, een MiniDisc-brander, een brander
van CD Audio naar MiniDisc, wordt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik vastgesteld op 2,00 euro;
2° voor de volgende geïntegreerde apparaten met geïntegreerde drager : een televisie,
een Hi-Fi-keten, een gecombineerde DVD-brander en een videorecorder, een
multifunctionele keten DVD Home cinema, een Set top Box, een multimediacenter,
wordt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op :

a) 3,30 euro wanneer de opslagcapaciteit minder of gelijk is aan 256 GB;
b) 10,75 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 256 GB en minder of gelijk is
aan 1 TB;
c) 13,00 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 1 TB;
3° voor de volgende niet geïntegreerde apparaten met geïntegreerde drager : een DVDrecorder, een DVD-lezer, een CD-brander, een videorecorder, een keten DVD home
cinema, wordt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op :
a) 3,30 euro wanneer de opslagcapaciteit minder of gelijk is aan 256 GB;
b) 10,75 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 256 GB en minder of gelijk is
aan 1 TB;
c) 13,00 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 1 TB;
4° voor de volgende apparaten met geïntegreerde drager : een MP3-speler, een MP4speler, een draagbare telefoon met een MP3 en/of MP4 functie, een tablet, wordt de
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op :
a) 1,00 euro wanneer de opslagcapaciteit minder of gelijk is aan 2 GB;
b) 2,50 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 2 GB en minder of gelijk is aan 16
GB;
c) 3,00 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 16 GB.
§ 2. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik die van toepassing is op de
computer die kan worden aangewend voor de reproductie van werken wordt vastgesteld
op 0 euro.
§ 3. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, die van toepassing is op
dragers waarmee werken kunnen gereproduceerd worden, wordt bepaald per eenheid
als volgt :
1° voor de volgende digitale dragers : een CD-R/RW Data, een CD-R/RW Audio, een
MiniCD-R/RW, een MiniDVD-R/RW, een MiniDisc, een audiocasette DAT, wordt de
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op 0,12 euro;
2° voor de volgende digitale drager : een DVD+/-R/RW, wordt de vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op 0,40 euro;
3° voor de volgende digitale dragers : een USB-sleutel, een geheugenkaart, wordt de
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op :
a) 0,15 euro wanneer de opslagcapaciteit minder of gelijk is aan 4 GB;
b) 0,50 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 4 GB en minder of gelijk is aan 16
GB;
c) 1,35 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 16 GB;
4° voor de volgende digitale drager : een externe harde schijf, wordt de vergoeding voor
het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op :
a) 1,30 euro wanneer de opslagcapaciteit minder of gelijk is aan 500 GB;
b) 6,75 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 500 GB en minder of gelijk is aan
1 TB;
c) 9,00 euro wanneer de opslagcapaciteit hoger is dan 1 TB;
5° voor de volgende analoge dragers : een audiocassette, een audiotape, een videocassette
8mm, wordt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op 0,12
euro;
6° voor de volgende analoge drager : een videocassette, wordt de vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op 0,40 euro.
HOOFDSTUK 3. - Tijdstip waarop de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik
verschuldigd is

Art. 3. § 1. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik is verschuldigd op het
moment van het in de handel brengen van het apparaat of de drager op het nationale
grondgebied.
§ 2. Voor fabrikanten, alsook voor exclusieve en voor als groothandelaar aangemerkte
invoerders en intracommunautaire aankopers bestaat het in de handel brengen op het
nationale grondgebied in de terbeschikkingstelling door hen in België van één of meer
apparaten of dragers, voor zover zulks geen uitvoer of intracommunautaire levering
vanaf het nationale grondgebied inhoudt.
§ 3. Voor de andere invoerders en intracommunautaire aankopers bestaat het in de
handel brengen op het nationale grondgebied respectievelijk in de invoer en de
intracommunautaire aankoop van één of meer dragers of apparaten.
Art. 4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kunnen ondernemingen, die in het
kader van hun handelsbedrijvigheid niet-gebruikte dragers of apparaten uitvoeren of
vanaf het nationale grondgebied intracommunautair leveren, waarvoor zij de
vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik hebben betaald, de teruggave van die
vergoeding door de beheersvennootschap verkrijgen op voorwaarde dat zij de volgende
stukken voorleggen :
1° een kopie van de door de fabrikant, door de exclusieve of als groothandelaar
beschouwde invoerder of intracommunautaire aankoper uitgereikte factuur betreffende
de apparaten of dragers waarvoor de teruggave wordt gevraagd of indien de
bijdrageplichtige een andere invoerder of intracommunautaire aankoper is, enig stuk op
grond waarvan kan worden vastgesteld dat het bedrag van de vergoeding verschuldigd
voor die apparaten of dragers aan de beheersvennootschap is betaald;
2° en alle gegevens op grond waarvan kan worden vastgesteld dat die apparaten of
dragers werkelijk zijn uitgevoerd of vanaf het nationale grondgebied
intracommunautair geleverd.
De andere invoerders of intracommunautaire aankopers die in het kader van hun
handelsbedrijvigheid, niet-gebruikte dragers of apparaten uitvoeren of vanaf het
nationale grondgebied intracommunautair leveren waarvoor zij de vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik hebben betaald, kunnen de teruggave van die vergoeding
door de beheersvennootschap verkrijgen op voorwaarde dat zij de volgende stukken
voorleggen :
1° een kopie van de door laatstgenoemde vennootschap uitgereikte factuur betreffende
de apparaten of dragers waarvoor de teruggave wordt gevraagd;
2° en alle gegevens op grond waarvan kan worden vastgesteld dat die apparaten of
dragers werkelijk zijn uitgevoerd of vanaf het nationale grondgebied
intracommunautair werden geleverd.
HOOFDSTUK 4. - Nadere regels voor de inning
Art. 5. § 1. De bijdrageplichtigen verstrekken maandelijks een aangifte aan de
beheersvennootschap vóór de twintigste dag volgend op de maand waarop de aangifte
betrekking heeft.
§ 2. De aangifte bedoeld in § 1 vermeldt :
1° het aantal, alsook de eigenschappen en de opslagcapaciteit, wanneer dit laatste een
parameter is voor de vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor het kopiëren
voor eigen gebruik, van de dragers die tijdens de periode waarop de aangifte betrekking
heeft, op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht;
2° het aantal, alsook de eigenschappen en de opslagcapaciteit wanneer dit laatste een

parameter is voor de vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor het kopiëren
voor eigen gebruik, van de apparaten die tijdens de periode waarop de aangifte
betrekking heeft, op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht.
De minister kan met het oog op de vaststelling van het bedrag van de vergoeding vragen
dat aanvullende gegevens worden verstrekt en kan voor de aangifte het gebruik van een
standaardformulier verplicht stellen.
§ 3. De fabrikanten, alsook de exlusieve en de als groothandelaar aangemerkte
invoerders en intracommunautaire aankopers, betalen de vergoeding voor het kopiëren
voor eigen gebruik binnen de zestig dagen te rekenen van de betekening van het bedrag
van de vergoeding door de beheersvennootschap.
§ 4. De andere invoerders en intracommunautaire aankopers betalen de vergoeding voor
het kopiëren voor eigen gebruik vanaf de betekening van het bedrag van de vergoeding
door de beheersvennootschap.
HOOFDSTUK 5. - Nadere regels voor de controle
Art. 6. De facturen die door fabrikanten of door exclusieve of als groothandelaar
beschouwde invoerders en intracommunautaire aankopers worden uitgereikt in
verband met apparaten of dragers welke op het nationale grondgebied in de handel
worden gebracht, vermelden duidelijk het bedrag dat voornoemde personen
verschuldigd zijn als vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
De facturen uitgereikt door de bijdrageplichtigen, alsook door de verdelers van dragers
en apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, maken het
mogelijk om de opslagcapaciteit vast te stellen van de verschillende types dragers en
apparaten waarop die facturen betrekking hebben voor zover dat deze opslagcapaciteit
een parameter is voor de vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik.
De verdelers van dragers en apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of
kleinhandelaar zijn, mogen van de personen omschreven in de vorige leden geen
facturen aanvaarden welke de overeenkomstig die leden bedoelde vermeldingen en
gegevens niet bevatten.
Art. 7. De bijdrageplichtigen, alsook de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht of
zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, delen op haar verzoek aan de
beheersvennootschap de gegevens mee die nodig zijn voor het toezicht op de inning van
de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
De beheersvennootschap doet in het verzoek om gegevens opgave van :
1° de rechtsgronden van het verzoek;
2° de gevraagde gegevens;
3° de redenen en het doel van het verzoek;
4° de termijn binnen welke de gegevens moeten worden verstrekt, die niet minder dan
vijftien werkdagen mag bedragen te rekenen van de ontvangst van het verzoek;
5° de sancties bepaald op grond van artikel 80, vijfde lid, van de wet ingeval de
opgelegde termijn niet wordt nageleefd of onvolledige of onjuiste gegevens worden
verstrekt;
6° de rechtsmiddelen die voor de hoven en rechtbanken tegen het verzoek om gegevens
kunnen worden aangewend.
De gegevens verkregen als antwoord op een verzoek mogen niet voor andere doeleinden
of om andere redenen worden aangewend dan die omschreven in het verzoek.
De ondervraagde bijdrageplichtigen of verdelers, ongeacht of zij groothandelaar of

kleinhandelaar zijn, 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.
Het verzoek om gegevens wordt aan de bijdrageplichtigen en aan de verdelers, ongeacht
of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, toegezonden bij ter post aangetekende brief
met ontvangbewijs. Tegelijkertijd wordt een kopie ervan bij ter post aangetekende brief
met ontvangbewijs toegezonden aan de minister.
HOOFDSTUK 6. - Nadere regels voor de terugbetaling
Art. 8. Met het oog op de terugbetaling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik, moeten de personen bedoeld in artikel 57 van de wet 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 van de wet.
De verzoeken om terugbetaling zijn slechts ontvankelijk indien zij betrekking hebben op
een bedrag van ten minste 25 euro, eventueel door samenvoeging van verschillende
facturen.
Verzoeken om terugbetaling betreffende bedragen van minder dan 25 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 57 van de wet recht heeft
op terugbetaling, zijn ontvankelijk.
De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wordt terugbetaald aan de
personen bedoeld in artikel 57, eerste lid, 4°, van de wet, op voorwaarde dat een
erkende, ten behoeve van die personen opgerichte instelling voor hun rekening om
terugbetaling verzoekt.
De beheersvennootschap betaalt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik
zonder inhouding van de beheerskosten terug.
HOOFDSTUK 7. - Nadere regels voor de verdeling
Art. 9. § 1. De verdelingsregels inzake de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik die de beheersvennootschap vaststelt alsook elke wijziging ervan, moeten door
de minister worden goedgekeurd.
De in het vorige lid bedoelde verdelingsregels en wijzigingen ervan worden goedgekeurd
indien zij in overeenstemming zijn met de wet.
De minister kan de vergunning intrekken wanneer niet meer is voldaan aan de
voorwaarden gesteld voor de toekenning ervan.
§ 2. De aanvragen tot vergunning worden aan de minister gericht bij een ter post
aangetekende brief met ontvangbewijs.
Bij de aanvraag moeten volgende stukken worden gevoegd :
1° een afschrift van de verdelingsregels waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;
2° een verklaring waarin de naam en de woonplaats van de natuurlijke personen, alsook
de naam, de zetel en het doel van de rechtspersonen zijn vermeld, die het beheer van
hun rechten inzake de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik rechtstreeks aan
de beheersvennootschap hebben toevertrouwd;
3° een afschrift van de contracten gesloten met in het buitenland gevestigde
beheersvennootschappen, op grond waarvan de beheersvennootschap voor rekening van
die buitenlandse vennootschappen de vergoedingen voor het kopiëren voor eigen

gebruik in België int.
De beheersvennootschap moet alle aanvullende inlichtingen verstrekken die nodig zijn
voor de beoordeling van haar aanvraag.
§ 3. Wanneer de minister over de inlichtingen beschikt die bij de aanvraag tot
vergunning moeten worden gevoegd, brengt hij de beheersvennootschap hiervan op de
hoogte bij een ter post aangetekende brief met ontvangbewijs.
De beslissing tot toekenning of tot weigering van de vergunning wordt ter kennis
gebracht binnen drie maanden te rekenen vanaf de aangetekende brief bedoeld in het
vorige lid.
De vergunning wordt geacht te zijn verleend indien geen enkele beslissing is genomen
nadat de in het vorige lid bepaalde termijn is verstreken.
§ 4. Wanneer de minister voornemens is de vergunning te weigeren of in te trekken,
geeft hij hiervan bij ter post aangetekende brief met ontvangbewijs kennis aan de
betrokken beheersvennootschap. In deze kennisgeving worden de redenen voor de
weigering of de intrekking van de vergunning vermeld.
Te rekenen vanaf de kennisgeving bedoeld in het vorige lid, beschikt de
beheersvennootschap over een termijn van een maand om door middel van een ter post
aangetekende brief met ontvangbewijs bij de minister beroep aan te tekenen tegen de
beslissing en om op haar verzoek door de minister of door de persoon die deze laatste
daartoe aanwijst, te worden gehoord.
Wanneer de kennisgeving betrekking heeft op de weigering van een vergunning wordt
de termijn bepaald in § 3, tweede lid, gedurende een maand opgeschort.
§ 5. De toekenning, de weigering en de intrekking van de vergunning worden aan de
betrokken beheersvennootschap ter kennis gebracht bij ter post aangetekende brief met
ontvangbewijs.
Art. 10. De beheersvennootschap overhandigt ieder jaar op 30 juni en op 31 december
aan de minister een verslag betreffende de inning en de verdeling van de vergoeding
voor het kopiëren voor eigen gebruik.
HOOFDSTUK 8. - Raadpleging van de betrokken milieus
Art. 11. § 1. Bij de federale overheidsdienst die bevoegd is voor het auteursrecht wordt
een Adviescommissie van de betrokken milieus ingesteld.
§ 2. De Commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de minister en
bestaat daarnaast uit personen aangewezen door de beheersvennootschap, door
organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen, door organisaties die de
verdelers van dragers of apparaten, zowel groothandelaars als kleinhandelaars,
vertegenwoordigen, alsmede door personen aangewezen door organisaties die de
verbruikers vertegenwoordigen.
De organisaties die de leden van de Commissie moeten aanwijzen, alsook het aantal
personen dat de beheersvennootschap en iedere organisatie kan aanwijzen, worden door
de minister vastgesteld.
§ 3. Op verzoek van de minister of op eigen initiatief, indien de personen aangewezen
door de beheersvennootschap of ten minste een vierde van de leden van de Commissie
daarom verzoeken, brengt de Commissie advies uit omtrent het statuut van bepaalde
dragers of apparaten ten opzichte van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik, de bedragen van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik of
omtrent de wijze waarop die vergoeding wordt geïnd, gecontroleerd en terugbetaald.
De adviesaanvraag wordt per aangetekende brief gericht aan het secretariaat van de

Commissie.
Het advies van de Commissie wordt binnen zes maanden na ontvangst van de
adviesaanvraag verstrekt. Na die termijn wordt het verondersteld verstrekt te zijn.
De Commissie neemt haar adviezen consensueel aan. Bij gebreke van consensus worden
de verschillende standpunten in het advies vermeld.
§ 4. De Voorzitter van de Commissie roept de Commissie samen en stelt de agenda vast.
De Dienst voor de intellectuele eigendom neemt het secretariaat van de Commissie waar.
De leden van de Commissie hebben een geheimhoudingsplicht voor wat betreft elke
informatie waarvan ze kennis krijgen in de loop van de werkzaamheden van de
Commissie.
Deze geheimhoudingsplicht vormt geen belemmering voor het normale overlegproces
tussen de leden van de beheersvennootschap of de organisaties vertegenwoordigd binnen
de Commissie. In dat geval wordt de geheimhoudingsplicht uitgebreid tot de leden van
de beheersvennootschap of van de organisaties die lid zijn van de Commissie, en die bij
het overleg betrokken zijn.
De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement vast met goedkeuring van de minister.
HOOFDSTUK 9. - Analyse van de Belgische markt
Art. 12. § 1. De beheersvennootschap en de organisaties die de bijdrageplichtigen
vertegenwoordigen die vertegenwoordigd zijn binnen de Commissie bedoeld in artikel
11, voeren elk jaar een analyse uit van de Belgische markt.
Dieanalyse van de Belgische markt heeft tot doel :
1) de dragers en apparaten te bepalen, die op het nationale grondgebied op de markt
zijn en waarmee op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager,
werken en prestaties kunnen worden gereproduceerd in familiekring en die daartoe
voorbehouden zijn;
2) het aantal dragers en apparaten te bepalen die op de nationale markt circuleert,
alsook de gemiddelde verkoopprijs per categorie van dragers en apparaten;
3) te evalueren of de tariefstructuur van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik
is aangepast aan de technologische evolutie op het niveau van de Belgische markt en hoe
de gemiddelde prijs per categorie van dragers en apparaten evolueert.
De minister kan de vorm bepalen van de gegevenstabellen die in het kader van die
marktanalyse moeten worden verstrekt.
§ 2. De resultaten van de marktanalyse worden besproken binnen de Commissie bedoeld
in artikel 11.
De leden van de Commissie zullen in zo ruim mogelijke mate toegang krijgen tot de
gegevensbronnen van de marktanalyse, mits inachtneming van de geheimhoudingsplicht
bedoeld in artikel 11.
Op basis van de in § 1 bedoelde marktanalyse en van de discussie die daarop volgde
binnen de in artikel 11 bedoelde Commissie, kan laatstgenoemde overeenkomstig artikel
11 een advies verstrekken over de te nemen maatregelen.
§ 3. Ingevolge van het advies van de Commissie dat werd uitgebracht op basis van de
marktanalyse bedoeld in voorgaande paragraaf, deelt de minister de Ministerraad mee,
welke maatregelen hij wenst te nemen.
HOOFDSTUK 10. - Slotbepalingen
Art. 13. Het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding
voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de

producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken wordt opgeheven.
Art. 14. Op 1 december 2013 treden in werking :
1° de artikelen 5 c), 6 tot 10 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse
bepalingen, inzonderheid betreffende justitie;
2° dit besluit.
Art. 15. De minister bevoegd voor het auteursrecht is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Gegeven te Brussel, 18 oktober 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE
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FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,
de artikelen 55 en 56, vervangen bij de wet van 31 december 2012, 57, gewijzigd bij de
wetten van 22 mei 2005, 8 juni 2008 en 31 december 2012 en 58, gewijzigd bij de wet van
31 december 2012;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding
voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de
producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2013;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 23 juli 2013 bij de Raad van
State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd
op 12 januari 1973;
Overwegende dat om de bepalingen betreffende het kopiëren voor eigen gebruik vervat
in de Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde
aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij in
intern recht om te zetten, de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen,
inzonderheid betreffende justitie, de artikelen 55 tot 58 van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten heeft gewijzigd, en de Koning heeft
gemachtigd om de datum van inwerkingtreding te bepalen voor elk van de
wijzigingsbepalingen in de voormelde wet van 31 december 2012;
Overwegende dat dit ontwerp tot doel heeft :
1° de artikelen 5 c) en 6 tot 10 van de voormelde wet van 31 december 2012 in werking
te doen treden;
2° de uitvoeringsmaatregelen te nemen van de artikelen 55 tot 57 van de wet van 30 juni
1994, zoals gewijzigd bij de wet van 31 december 2012;
3° het koninklijk besluit van 28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het
kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de

producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken op te heffen;
Overwegende dat wanneer de artikelen 55 tot 58, vervangen en gewijzigd bij de
voormelde wet van 31 december 2012 in werking zullen treden, dit koninklijk besluit
zijn grondslag in die artikelen zal vinden;
Overwegende dat de Commissie voor de Raadpleging van de betrokken milieus op 5 juni
2013 en 13 juni 2013 een advies heeft uitgebracht over de inhoud van de bepalingen van
dit besluit;
Overwegende dat dit koninklijk besluit, dragers en apparaten, die kennelijk worden
gebruikt voor de privéreproductie op eender welke drager andere dan papier of
soortgelijke drager, onderwerpt aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik, en dat bij het bepalen van de tarieven rekening gehouden wordt met de
technische voorzieningen bedoeld in artikel 79bis van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
Overwegende dat de tarieven waarin dit besluit voorziet, rekening houden met de
gemiddelde verkoopprijs van de categorieën van dragers en apparaten die onderworpen
zijn aan de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik om ervoor te zorgen dat de
tarieven in een redelijke verhouding staan tot deze gemiddelde verkoopprijs;
Overwegende dat de technologische evolutie en de gemiddelde verkoopprijs van de
apparaten en dragers die op de markt worden gebracht het noodzakelijk maken,
bepaalde capaciteitsschijven aan te passen voor sommige dragers en apparaten, die
kennelijk worden gebruikt voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken en
prestaties op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager;
Overwegende dat het begrip geïntegreerd apparaat een apparaat betekent dat een
reproductiefunctie van werken en prestaties combineert met minimum één functie van
ontvangst van signalen of een functie die de mogelijkheid biedt om exclusief
verschillende dragers te lezen, die verschillend zijn van dragers voor de reproductie van
werken en prestaties, en dat enkel als één product wordt verkocht;
Overwegende dat de termen " Set top Box " slaan op een digitale decoder, die uitgerust
is met een harde schijf, die het opslaan en weergeven van beschermde werken toelaat;
Overwegende dat de term " multimediacenter " een toestel betekentdat bestaat uit een
geïntegreerde harde schijf die zijn eigen omhulsel heeft en dat over alle noodzakelijke
aansluitingen beschikt om zich met eender welk type extern apparaat van type
informatica- en/of consumentenelektronica, bestemd voor het grote publiek te verbinden
en over alle bedieningen (of afstandsbediening) beschikt, die nodig zijn voor de
exploitatie van zijn inhoud door de gebruiker;
Overwegende dat de termen " MP3-speler " slaan op een toestel dat speciaal werd
ontwikkeld voor het opslaan en weergeven van geluidswerken en die het formaat MP3
herkent. De dragers zijn er al dan niet op een permanente wijze in ingewerkt en kunnen
van verschillend type zijn (harde schijf met verschillende capaciteit, geheugenkaart,...);
Overwegende dat de termen " MP4-speler " slaan op een toestel dat uitgerust is met een
kleurenscherm dat speciaal ontworpen is voor het opslaan en weergeven van video- en
geluidswerken en die het formaat MP4 herkent. Ze kunnen ook uitgerust worden met
bijkomende functies;
Overwegende dat de woorden " draagbare telefoon met een MP3 en/of MP4 functie "
slaan op een telefoontoestel van het type GSM, uitgerust met een MP3 en/of MP4 functie
en die de mogelijkheid biedt om eender welk type beschermd werk op te nemen en weer
te geven. De smartphone is in deze categorie inbegrepen;
Overwegende dat de termen " USB-sleutel " slaan op een externe opslageenheid die
door middel van een USB-poort kan aangesloten worden en waardoor gegevens van en
naar een ander apparaat een onbeperkt aantal malen kunnen gekopieerd en gelezen

worden. De opslagcapaciteit gaat momenteel tot enkele tientallen GB;
Overwegende dat de termen " geheugenkaart " een externe miniopslageenheid betekent
dat toelaat om gegevens op te slaan en te lezen. Deze kaart wordt bij een grote gamma
van elektronische producten gebruikt, zoals bijvoorbeeld een MP3-lezer, de PDA of de
smartphone. De opslagcapaciteit gaat momenteel tot enkele tientallen GB;
Overwegende dat de termen " externe harde schijf " slaan op een opslageenheid die zijn
eigen omhulsel heeft die door een ander apparaat moet aangestuurd worden. Deze
draagbare harde schijf laat de gebruiker toe om alle informatie een onbeperkt aantal
keer op te slaan en te lezen. De opslagcapaciteit varieert momenteel van een honderdtal
GB tot enkele duizenden GB;
Overwegende dat dit besluit rekening houdt met een nieuw apparaat, namelijk de tablet,
en dat het besluit hierop, omwille van zijn functionaliteiten en van het kennelijk gebruik
ervan voor de privéreproductie van beschermde werken en prestaties, een tarief toepast
dat identiek is aan dat van de MP3 en/of MP4-spelers en de draagbare telefoons met
MP3 en/of MP4-functie;
Overwegende dat de term " tablet " staat voor een draagbaar multifunctioneel
informatica apparaat, met een scherm tussen 6 en 14-inch (vergelijkbaar met een blad
A4 of kleiner), dat via de vinger of met een pen bediend kan worden, uitgerust met een
flash-geheugen, voorzien voor gebruik op internet, Wi-Fi of een mobiel netwerk, gevoed
via een oplaadbare batterij. Het tablet werkt zonder geïntegreerd mechanisch/fysisch
toetsenbord, maar dergelijk klavier kan er aan toegevoegd en op aangesloten worden en
het kan uitgerust zijn met één of meerdere camera's (foto/video) en voorzien zijn met
aansluitingen voor USB, geheugenkaarten, HDMI, hoofdtelefoon en een docking station;
Overwegende dat de raadplegingsprocedure van de milieus betrokken bij de vergoeding
voor het kopiëren voor eigen gebruik versterkt wordt, dat dit inderdaad van belang is,
gezien de snelle evolutie van de markt van dragers en apparaten voor de reproductie
voor eigen gebruik van beschermde werken en prestaties op eender welke drager andere
dan papier of soortgelijke drager, om een termijn van zes maanden te bepalen
waarbinnen de Adviescommissie haar advies uitbrengt;
Overwegende dat dit besluit voorziet in een jaarlijkse analyse van de Belgische markt
door de beheersvennootschap en de organisaties die de bijdrageplichtigen
vertegenwoordigen, die vertegenwoordigd zijn binnen de Commissie;
Overwegende dat dankzij die jaarlijkse analyse van de Belgische markt het mogelijk
wordt om de evolutie van de apparaten en dragers die kennelijk gebruikt worden voor
de reproductie voor eigen gebruik van werken en prestaties, op eender welke drager
andere dan papier of soortgelijke drager, op te volgen en te onderzoeken;
Overwegende dat dergelijke jaarlijkse oefening desgevallend kan leiden tot een snelle
aanpassing van de tariefstructuur van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen
gebruik, aan de technologische evolutie op het niveau van de Belgische markt en aan de
gemiddelde prijsevolutie per categorie van dragers en apparaten;
Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Begin

Eerste woord Laatste woord

Aanhef

Inhoudstafel
Franstalige
versie

