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A.

Bijdrageplichtige van de privékopievergoeding

Wetboek van Economisch Recht - Art.XI.229
Het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor
eigen gebruik (BS 03/09/2019), Hoofdstuk 1, Definities.
▪
▪

▪

In de hoedanigheid van fabrikant brengt u apparaten en blanco dragers onderworpen aan de
privékopievergoeding, in de handel op het Belgische grondgebied.
In de hoedanigheid van invoerder brengt u apparaten en blanco dragers onderworpen aan de
privékopievergoeding en afkomstig uit een land dat geen lid is van de Europese Unie, in de
handel op het Belgische grondgebied.
In de hoedanigheid van intracommunautaire aankoper brengt u apparaten en blanco dragers
onderworpen aan de privékopievergoeding en afkomstig uit een andere lidstaat van de
Europese Unie, in de handel op het Belgische grondgebied.

Opmerking: Met “in de handel brengen” worden handelingen bedoeld die met name gesteld worden
bij de uitvoering van een verkoop-, verhuur-, leasing- of distributiecontract.
Deze verplichting is ook van toepassing op bedrijven gevestigd in het buitenland, die via hun website
producten onderworpen aan de privékopievergoeding verkopen en/of te koop aanbieden aan personen
die in België wonen of verblijven.
B. Wanneer is de vergoeding verschuldigd?
De privékopievergoeding is verschuldigd op het moment van het in de handel brengen van het apparaat
of de drager op het nationale grondgebied. Bij de bijdrageplichtige invoerders en intracommunautaire
aankopers onderscheiden we twee subcategorieën, die toelaten om het moment van het in handel
brengen te bepalen.
1. Voor fabrikanten en voor « exclusieve of als groothandelaar aangemerkte » invoerders en
intracommunautaire aankopers, waarvan de hoofdactiviteit erin bestaat, producten ter beschikking te
stellen aan andere verdelers:
Het in de handel brengen op het nationale grondgebied, bestaat in de terbeschikkingstelling in België
(o.a. verkoop, levering), van één of meer apparaten of dragers, voor zover dit geen uitvoer of
intracommunautaire levering vanaf het nationale grondgebied inhoudt.
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2. Voor de « andere » invoerders en intracommunautaire aankopers (de kleinhandelaars) waarvan de
hoofdactiviteit erin bestaat, producten ter beschikking te stellen aan eindgebruikers / consumenten:
Het in de handel brengen op het nationale grondgebied, bestaat respectievelijk in de invoer of de
intracommunautaire aankoop (o.a. aankoop, levering) van één of meer dragers of apparaten.
C. Hoe, wanneer en wat moet er aangegeven worden?
Het is verplicht om maandelijks een aangifte bij Auvibel in te dienen (via e-mail, online, per post of per
fax), vóór de twintigste dag volgend op de maand waarop de aangifte betrekking heeft. Deze
verplichting geldt ook voor de maanden waarvoor u niets aan te geven heeft. De maandelijkse aangifte
(standaardformulier) vermeldt verplicht het aantal ende relevante eigenschappen van het product, die
toelaten om de privékopievergoeding vast te stellen.
D. Betalingsvoorwaarden van de bijdragen
60 dagen
Fabrikanten en exclusieve of als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire
aankopers, betalen de privékopievergoeding binnen de zestig dagen, te rekenen vanaf de betekening
van het bedrag van de vergoeding door Auvibel.
Vanaf de betekening
De andere invoerders en intracommunautaire aankopers (kleinhandelaars) betalen
privékopievergoeding vanaf de betekening van het bedrag van de vergoeding door Auvibel.

de

E. Facturatie van de apparaten en dragers in de distributie- en verkoopsketen
Fabrikanten en exclusieve of als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire
aankopers:
De door hen uitgereikte facturen in verband met apparaten of dragers die op het nationale grondgebied
in de handel worden gebracht, vermelden steeds duidelijk het bedrag van de verschuldigde
privékopievergoeding.
Verdelers, groothandelaar of kleinhandelaar,
mogen van de in het vorige lid bedoelde personen geen facturen aanvaarden die de wettelijk verplichte
vermeldingen inzake privékopie niet bevatten.
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