HOOFDSTUK V. - (De reproductie voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor
wetenschappelijk onderzoek) van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn
vastgelegd. <W 1998-08-31/41, art. 27, 003; Inwerkingtreding : 14-11-1998>
Art. 59. (De auteurs en de uitgevers van werken die op een grafische of soortgelijke
drager zijn vastgelegd, hebben recht op een vergoeding voor de reproductie van die
werken, ook wanneer die reproductie plaatsvindt onder de voorwaarden bepaald in de
artikelen 22, § 1, 4° en 4°bis, en 22bis, § 1,1° en 2°.) <W 1998-08-31/41, art. 28,
003; Inwerkingtreding : 14-11-1998>
De vergoeding wordt betaald door de fabrikant, de invoerder of de intracommunautaire
koper van de apparaten waarmee de beschermde werken gereproduceerd kunnen worden,
op de datum waarop die apparaten op het nationale grondgebied in de handel worden
gebracht.
Art. 60. Bovendien moeten de natuurlijke personen of de rechtspersonen die kopieën van
werken vervaardigen, een vergoeding betalen die evenredig is aan het aantal vervaardigde
kopieën of, desgevallend, met décharge van eerstgenoemden, door hen die onder
bezwarende titel of gratis een reproduktieapparaat ter beschikking stellen van anderen.
Art. 60bis. [1 De in het kader van dit hoofdstuk door de Koning aangewezen vennootschap
voor het beheer van de rechten kan de nodige inlichtingen voor het uitvoeren van haar
opdracht in naleving van artikel 78 bekomen bij :
- de Administratie der Douane en Accijnzen met toepassing van artikel 320 van de
algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, vervangen bij de wet van 27
december 1993;
- de Administratie van de BTW met toepassing van artikel 93bis van het BTW-wetboek
van 3 juli 1969;
- en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in toepassing van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Onverminderd artikel 78 kan de aangewezen vennootschap voor het beheer van de
rechten inlichtingen doorgeven aan de Administratie der Douane en Accijnzen en BTWAdministratie op hun verzoek.
Onverminderd artikel 78 kan de aangewezen vennootschap voor het beheer van de
rechten inlichtingen doorgeven aan en krijgen van :
- de dienst Controle en Bemiddeling en van de FOD Economie;
- de vennootschappen voor het beheer van de rechten die een gelijkaardige activiteit
uitoefenen in het buitenland, mits wederkerigheid.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2009-12-10/21, art. 5, 014; Inwerkingtreding : 01-04-2010>
Art. 61.De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de in de
artikelen 59 en 60 bedoelde vergoedingen. (De vergoeding bedoeld in artikel 60 kan
worden aangepast naar gelang van de betrokken sectoren.) <W 1995-04-03/41, art. 7,
002; Inwerkingtreding : 09-05-1995>
Hij bepaalt de nadere regels voor de inning en verdeling van en de controle op die
vergoedingen, alsmede het tijdstip waarop ze verschuldigd zijn.
Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten worden de in de artikelen

59 en 60 bedoelde vergoedingen in gelijke delen toegewezen aan de auteurs en de
uitgevers.
Overeenkomstig de voorwaarden en de nadere regels die Hij stelt, belast Hij een
vennootschap die representatief is voor alle vennootschappen voor het beheer van de
rechten met de inning en de verdeling van de vergoeding.
TOEKOMSTIGE RECHT
(NOTA : Op een door de Koning te bepalen datum luidt dit art. als volgt:
Art. 61. [Op vraag van de minister of van een van haar leden, brengt de Adviescommissie
van de betrokken milieus aan de Koning een advies uit omtrent het statuut van de
apparaten bedoeld in artikel 59 en omtrent de vergoedingen bedoeld in de artikelen 59 en
60. In voorkomend geval, verduidelijkt dit advies de verschillende standpunten van de
leden van de commissie.
Het advies van de commissie wordt uitgebracht binnen zes maanden na het aanhangig
maken van het verzoek bij de commissie. Eens deze termijn is verstreken, wordt het
advies geacht te zijn uitgebracht.
(Binnen drie maanden na de mededeling van het advies, stelt de Koning vast, per
categorieën van technische gelijkaardige apparaten die Hij definieert, of deze kennelijk
gebruikt worden voor het reproduceren op papier of soortgelijke drager van werken.) <W
2009-12-10/21, art. 6, 014; Inwerkingtreding : onbepaald>
Binnen dezelfde termijn, kan de Koning, op een specifieke lijst, de categorieën van
technisch gelijkaardige apparaten vaststellen die niet kennelijk worden gebruikt voor het
reproduceren op papier of soortgelijke drager van werken en die niet onderworpen zijn
aan de vergoeding voor reprografie.
Hij bepaalt de nadere regels voor de inning en verdeling van en de controle op die
vergoedingen, alsmede het tijdstip waarop ze verschuldigd zijn.
Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten worden de in de artikelen
59 en 60 bedoelde vergoedingen in gelijke delen toegewezen aan de auteurs en de
uitgevers.
Overeenkomstig de voorwaarden en de nadere regels die Hij stelt, belast Hij een
vennootschap die representatief is voor alle vennootschappen voor het beheer van de
rechten met de inning en de verdeling van de vergoeding.
Het bedrag van deze vergoeding kan om de drie jaar worden herzien.
Indien de omstandigheden die het bepalen van het bedrag hebben gerechtvaardigd,
kennelijk en duurzaam gewijzigd zijn, kan dit bedrag vlugger worden herzien.
Te dien einde, kan enkel de Koning dit aanhangig maken bij de commissie van de
betrokken milieus, die een advies uitbrengt binnen de termijnen bedoeld in het tweede
lid. Indien de Koning het bedrag binnen de termijn van drie jaar herziet, motiveert Hij
zijn beslissing door de wijziging van de initiële omstandigheden.] <W 2005-05-22/33, art.
20, 006; Inwerkingtreding : onbepaald>

