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25 APRIL 2004.  Koninklijk besluit houdende wijziging van 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.
Br on : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29042004
Inwer kingtr eding : 01052004
Dossier nummer : 20040425/33
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Ar tikel 1. Ar tikel 2, § 1, van 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, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 4 apr il 2003 en 16 juni 2003, wor dt aangevuld als volgt :
"  0,59 eur o per eenheid op de numer ieke dr ager s van het type DVD, schr ijfbaar of
her schr ijfbaar . " .
Ar t. 2. Dit besluit tr eedt in wer king op de eer ste dag van de maand na die waar in het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Ar t. 3. Onze Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoer ing van dit besluit.
Gegeven te Br ussel, 25 apr il 2004.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
F. MOERMAN.
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ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hier na wezen zullen, Onze Gr oet.
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 en 56;
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, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 4 apr il 2003 en 16 juni 2003;
Over wegende dat de digitale dr ager s van het type DVD, schr ijfbaar of her schr ijfbaar , op
het niveau van de mar kt onder ander e gebr uikt wor den teneinde binnen de familiekr ing
geluidswer ken en audiovisuele wer ken te r epr oducer en;
Over wegende dat de digitale dr ager s van het type DVDRCAM, DVDRAM CAM, en
DVD for author ing, die omwille van hun technische eigenschappen, uitsluitend voor ander e
doeleinden dan voor het kopiër en voor eigen gebr uik wor den aangewend, niet aan de
ver goeding voor het kopiër en voor eigen gebr uik zijn onder wor pen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 febr uar i 2004;
Gelet op het besluit van de Minister r aad van 20 febr uar i 2004;
Gelet op het advies 36.745/2 van de Raad van State, gegeven op 24 maar t 2004, met
toepassing van ar tikel 84, § 1, eer ste lid, 1°, van de gecoör dineer de wetten op de Raad van
State;
Op de voor dr acht van Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad
ver gader de Minister s,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Begin
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