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9 FEBRUARI 2004.  Minister ieel besluit houdende wijziging van het minister ieel besluit van
4 juni 1997 tot vaststelling van de samenstelling van de Raadgevende Commissie inzake het
kopiër en voor eigen gebr uik van geluids en audiovisuele wer ken.
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Ar tikel 1. In ar tikel 3, eer ste lid, 3°, van het minister ieel besluit van 4 juni 1997 tot
vaststelling van de samenstelling van de Raadgevende Commissie inzake het kopiër en voor
eigen gebr uik van geluids en audiovisuele wer ken, wor den de woor den " " Fabr imetal " ,
vzw, Lakenwever sstr aat 21, 1000 Br ussel " ver vangen door de woor den " " AGORIA " , A.
Reyer slaan 80, 1030 Br ussel " .
Ar t. 2. In ar tikel 4, eer ste lid, van hetzelfde besluit, wor den de volgende wijzigingen
aangebr acht :
1° de bepaling onder 3° wor dt ver vangen als volgt : " 3° " UNIZO " , Unie van Zelfstandige
Onder nemer s, Spastr aat 8, 1000 Br ussel; " ;
2° het eer ste lid, wor dt aangevuld als volgt : " 4° de " Belgian duplication and loading
Feder ation " , vzw, Gener aal Wahislaan 268/1, 1030 Br ussel. " .
Ar t. 3. In ar tikel 5, eer ste lid, van hetzelfde besluit wor den de volgende wijzigingen
aangebr acht :
1° de bepaling onder 1° wor dt ver vangen als volgt : " 1° " CVBA Ver br uiker sunie Test
Aankoop " , Hollandstr aat 13, 1060 Br ussel; " ;
2° de bepaling onder 3° wor dt geschr apt.
Br ussel, 9 febr uar i 2004.
F. MOERMAN
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De Minister van Economie,
Gelet op de wet van 30 juni 1994 betr effende het auteur sr echt en de nabur ige r echten,
inzonder heid op de ar tikelen 55 tot 58;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 maar t 1996 betr effende het r echt op ver goeding voor
het kopiër en voor eigen gebr uik voor de auteur s, de uitvoer ende kunstenaar s en de
pr oducenten van fonogr ammen en van audiovisuele wer ken, inzonder heid op ar tikel 11, § 2,
tweede lid;
Gelet op het minister ieel besluit van 4 juni 1997 tot vaststelling van de samenstelling van de
Raadgevende Commissie inzake het kopiër en voor eigen gebr uik van geluids en audiovisuele
wer ken,
Besluit :
Begin

Eer ste woor d

Laatste woor d
Inhoudstafel

Aanhef

