28 MAART 1996. - Koninklijk besluit 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.

HOOFDSTUK I
Definities.
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:
1° wet: de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
2° vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik: recht op de vergoeding bedoeld
in artikel 55, eerste lid, van de wet;
3° bijdrageplichtigen: de fabrikanten, de invoerders en de intracommunautaire
aankopers bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de wet;
4° dragers: de dragers bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de wet;
5° apparaten: de apparaten bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de wet;
6° geïntegreerd systeem: het systeem dat een reproductiefunctie van geluidswerken
of audiovisuele werken ten minste combineert met een ontvangstfunctie van
geluidssignalen of audiovisuele signalen of met een functie die de mogelijkheid biedt
uitsluitend dragers te lezen verschillend van deze gebruikt voor de reproductiefunctie
van geluidswerken of audiovisuele werken, en dat uitsluitend als een enkel product
wordt verkocht;
7° 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;
8° intracommunautaire aankoop: het binnenkomen op het nationale grondgebied van
één of meer dragers of apparaten afkomstig uit een andere Lidstaat van de Europese
Unie;
9° 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;
10° 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;
11° 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;
12° 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;
13° andere invoerders en intracommunautaire aankopers: de invoerders en de
intracommunautaire aankopers die noch exclusief, noch groothandelaar zijn;
14° 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;
15° Minister : de Minister tot wiens bevoegdheid het auteursrecht behoort.
HOOFDSTUK II
Bedragen van de vergoeding.
Artikel 2
KB 2003-04-04/54, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-05-2003
§ 1. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wordt vastgesteld op:

- 3 percent van de verkoopprijs aangerekend door de fabrikant, de
intracommunautaire aankoper of de invoerder van de apparaten waarmee de
beschermde werken kunnen worden gereproduceerd;
- 0,1 euro per uur op analoge geluidsdragers;
- 0,1 euro per uur op analoge audiovisuele dragers;
-0,23europeruuropuitsluitendnumeriekegeluidsdragersdiespecifiekbestemdzijnvoorde
reproductie van geluidswerken; - 0,12 euro per eenheid op de numerieke dragers
van het type Compact Disc, schrijfbaar of herschrijfbaar (...). KB 2003-06-16/42, art.
1, 004; Inwerkingtreding : 22-07-2003
§ 2. Voor apparaten die geïntegreerde systemen vormen, wordt de vergoeding voor
het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op 1,5 percent van de verkoopprijs
aangerekend door de fabrikant, de intracommunautaire aankoper of de invoerder van
die apparaten.
§ 3. De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik betreffende informaticaapparatuur die kan worden aangewend voor de reproductie van geluidswerken en
audiovisuele werken, wordt vastgesteld op 0 percent van de verkoopprijs
aangerekend door de fabrikant, de intracommunautaire aankoper of de invoerder van
die dragers of apparaten.
§ 4. Ingeval het in de handel brengen op het nationale grondgebied van één of meer
apparaten geschiedt ter uitvoering van een overeenkomst die voorziet in periodieke
betalingen, wordt de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vastgesteld op
3 percent van het bedrag dat aan de verkoopprijs gelijk zou zijn voor die apparaten
indien het in de handel brengen op het nationale grondgebied plaatsvindt ter
uitvoering van een verkoopovereenkomst wanneer de prijs is betaald zonder uitstel,
of op 1,5 percent van dat bedrag indien het gaat om een geïntegreerd systeem.
HOOFDSTUK III
Tijdstip waarop de vergoeding voor het kopiëren is verschuldigd.
Artikel 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.
De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik verschuldigd door deze laatste
invoerders en intracommunautaire aankopers wordt vastgesteld op 3 percent, of op
1,5 percent van die verkoopprijs indien het gaat om een geïntegreerd systeem van
de door hen aangerekende verkoopprijs, die forfaitair wordt vastgesteld door de
aankoopprijs van de apparaten te vermenigvuldigen met een door de Minister
vastgestelde coëfficiënt die hoger is dan 1, zulks rekening houdend met het
gemiddelde verschil tussen de door de andere invoerders en intracommunautaire

aankopers betaalde aankoopprijs van de apparaten en de verkoopprijs die zij
aanrekenen.
Artikel 4
Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kunnen ondernemingen, die in het
kader van hun handelsbedrijvigheid niet-gebruikte dragersof 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 geleverd.
HOOFDSTUK IV
Nadere regels voor de inning.
Artikel 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 opnameduur 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 door de bijdrageplichtige
aangerekende verkoopprijs 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 invoerders en de intracommunautaire aankopers,
ongeacht of zij exclusieve handelaars dan wel groothandelaars zijn, 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 V
Nadere regels voor de controle.
Artikel 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, moeten duidelijk het bedrag vermelden 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, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, moeten het mogelijk
maken de opnameduur vast te stellen van de verschillende types dragers waarop die
facturen betrekking hebben.
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.
Artikel 7
De bijdrageplichtigen, alsook de verdelers van dragers of apparaten, ongeacht of zij
groothandelaar of kleinhandelaar zijn, moeten op haar verzoek aan de
beheersvennootschap de gegevens mededelen die nodig zijn voor het toezicht op de
inning van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.
De beheersvennootschap moet in het verzoek om gegevens opgave doen 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 in geval 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 VI
Nadere regels voor de terugbetaling.
Artikel 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.
Indien de facturen betreffende apparaten die de personen bedoeld in artikel 57 van
de wet aan de beheersvennootschap bezorgen, het bedrag van de vergoeding voor
het kopiëren voor eigen gebruik niet vermelden, omdat zij uitgereikt zijn door een
persoon die noch fabrikant, noch exclusief of als groothandelaar beschouwd
invoerder of intracommunautair aankoper is, wordt het terug te betalen bedrag
berekend op grond van de prijs die bedoelde personen hebben betaald om over het
apparaat te kunnen beschikken, vermenigvuldigd met een door de Minister
vastgestelde coëfficiënt die lager is dan 1, zulks rekening houdend met het
gemiddelde verschil tussen de aankoopprijs van de apparaten betaald door de
personen die de facturen ervan uitreiken en de verkoopprijs die zij aanrekenen.
De verzoeken om terugbetaling zijn slechts ontvankelijk indien zij betrekking hebben
op een bedrag van ten minste (25 EUR), eventueel door samenvoeging van
verschillende facturen. KB 2000-07-20/56, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-012002
Verzoeken om terugbetaling betreffende bedragen van minder dan (25 EUR),
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. KB 2000-07-20/56, art. 24, 002;
Inwerkingtreding : 01-01-2002
De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wordt terugbetaald aan de
personen bedoeld in artikel 57, 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 VII
Nadere regels voor de verdeling.
Artikel 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 artikel 2, § 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.
Artikel 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 VIII
Raadpleging van de betrokken milieus.
Artikel 11
§ 1. Bij het Ministerie van Justitie 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
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 van de wijze waarop die vergoeding wordt geïnd of terugbetaald en
toezicht ter zake wordt uitgeoefend.
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.
Naar gelang van de agendapunten en rekening houdend met de belangen van de
verschillende vertegenwoordigde organisaties, zetelt de Commissie in plenaire
vergadering of in beperkte vergadering.
De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement vast onder goedkeuring van de
Minister.
HOOFDSTUK IX
Slotbepalingen.
Artikel 12
Het koninklijk besluit van 23 juni 1995 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.

Artikel 13
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.
Artikel 14
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 1996.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

