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Tekst

Inhoudstafel

Begin

HOOFDSTUK I.  Voor afgaande bepaling.
Ar tikel 1. Deze wet r egelt een aangelegenheid als bedoeld in ar tikel 78 van de Gr ondwet.

Zij zet de bepalingen om van de Richtlijn 2001/29/EG van het Eur opees Par lement en de
Raad van 22 mei 2001 betr effende de har monisatie van bepaalde aspecten van het
auteur sr echt en de nabur ige r echten in de infor matiemaatschappij.
HOOFDSTUK II.  Wijzigingen van de wet van 30 juni 1994 betr effende het auteur sr echt en
de nabur ige r echten.
Ar t. 2. In ar tikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betr effende het auteur sr echt en de nabur ige
r echten wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) in § 1, eer ste lid, wor den de woor den " , dir ect of indir ect, tijdelijk of duur zaam, volledig
of gedeeltelijk " ingevoegd tussen de woor den " in welke vor m ook " en de woor den " te
r epr oducer en " ;
b) In § 1, vier de lid, wor den de woor den " , met inbegr ip van de beschikbaar stelling voor het
publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel
gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, " ingevoegd tussen de woor den " volgens ongeacht
welk pr océdé " en de woor den " aan het publiek " ;
c)
§ 1 wor dt aangevuld met de volgende leden :
" Alleen de auteur van een wer k van letter kunde of kunst heeft het r echt de distr ibutie van
het or igineel van het wer k of van kopieën er van aan het publiek, door ver koop of ander szins,
toe te staan.
De eer ste ver koop of ander e eigendomsover dr acht in de Eur opese Gemeenschap van het
or igineel of een kopie van een wer k van letter kunde of kunst door de auteur of met diens
toestemming leidt tot uitputting van het distr ibutier echt van dat or igineel of die kopie in de
Eur opese Gemeenschap. "
Ar t. 3. Ar tikel 21 van dezelfde wet wor dt ver vangen als volgt :
" Ar t. 21. § 1. Het citer en uit een wer k dat op geoor loofde wijze openbaar is gemaakt, ten
behoeve van kr itiek, polemiek, r ecensie, onder wijs, of in het kader van wetenschappelijke
wer kzaamheden, maakt geen inbr euk op het auteur sr echt, voor zover zulks geschiedt
over eenkomstig de eer lijke ber oepsgebr uiken en het beoogde doel zulks wettigt.
Het citer en bedoeld in het vor ige lid moet de br on en de naam van de auteur ver melden,
tenzij dit niet mogelijk blijkt.
§ 2. Voor het samenstellen van een bloemlezing bestemd voor het onder wijs dat niet het
behalen van een dir ect of indir ect economisch of commer cieel voor deel nastr eeft is de
toestemming ver eist van de auteur s uit wier wer k op die manier uittr eksels wor den
samengebr acht. Is de auteur echter over leden, dan is de toestemming van de r echthebbende
niet ver eist, op voor waar de dat de keuze van het uittr eksel, alsmede de pr esentatie en de
plaats er van de mor ele r echten van de auteur in acht nemen en dat een billijke ver goeding
wor dt betaald, die door de par tijen wor dt over eengekomen of ander s door de r echter
over eenkomstig de eer lijke gebr uiken wor den vastgesteld.
§ 3. De auteur kan zich niet ver zetten tegen tijdelijke r epr oductiehandelingen van
voor bijgaande of bijkomstige aar d die een integr aal en essentieel onder deel vor men van een
technisch pr océdé dat wor dt toegepast met als enig doel :
 de door gifte in een netwer k tussen der den door een tussenper soon; of
 een r echtmatig gebr uik,
van een bescher md wer k, waar bij die handelingen geen zelfstandige economische waar de
bezitten. "
Ar t. 4. In ar tikel 22 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 3 apr il 1995 en 31
augustus 1998, wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) § 1, 3°, wor dt ver vangen als volgt :
" 3° de kosteloze pr ivéuitvoer ing in familiekr ing of in het kader van schoolactiviteiten; " ;
b) § 1, 4°, wor dt ver vangen als volgt :

" 4° gedeeltelijke of integr ale r epr oductie op papier of op een soor tgelijke dr ager , van
ar tikelen of van wer ken van beeldende kunst, of van kor te fr agmenten uit ander e wer ken,
met behulp van ongeacht welke fotogr afische techniek of enige ander e wer kwijze die een
soor tgelijk r esultaat oplever t, met uitzonder ing van bladmuziek, wanneer die r epr oductie
uitsluitend bestemd is voor pr ivégebr uik en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie
van het wer k; " ;
c) § 1, 4°bis, wor dt ver vangen als volgt :
" 4°bis. de gedeeltelijke of integr ale r epr oductie op papier of op een soor tgelijke dr ager , van
ar tikelen of van wer ken van beeldende kunst, of van kor te fr agmenten uit ander e wer ken,
met behulp van ongeacht welke fotogr afische techniek of enige ander e wer kwijze die een
soor tgelijk r esultaat oplever t, wanneer die r epr oductie wor dt ver r icht ter illustr atie bij
onder wijs of voor wetenschappelijk onder zoek, zulks ver antwoor d is door de nagestr eefde
nietwinstgevende doelstelling en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie van het wer k,
en voor zover de br on, waar onder de naam van de auteur , wor dt ver meld, tenzij dit niet
mogelijk blijkt; " ;
d) § 1, 4°ter , wor dt ver vangen als volgt :
" 4°ter . de gedeeltelijke of integr ale r epr oductie op eender welke dr ager ander e dan papier
of soor tgelijke dr ager , van ar tikelen of van wer ken van beeldende kunst, of van kor te
fr agmenten uit ander e wer ken, met behulp van ongeacht welke fotogr afische techniek of
enige ander e wer kwijze die een soor tgelijk r esultaat oplever t, wanneer die r epr oductie wor dt
ver r icht ter illustr atie bij onder wijs of voor wetenschappelijk onder zoek, zulks ver antwoor d
is door de nagestr eefde nietwinstgevende doelstelling en geen afbr euk doet aan de nor male
exploitatie van het wer k, en voor zover de br on, waar onder de naam van de auteur , wor dt
ver meld, tenzij dit niet mogelijk blijkt; " ;
e) in § 1 wor dt een 4°quater ingevoegd, luidende :
" 4°quater . de mededeling van wer ken wanneer deze mededeling wor dt ver r icht ter
illustr atie bij onder wijs of voor wetenschappelijk onder zoek door instellingen die daar toe
door de over heid officieel zijn er kend of opger icht en voor zover deze mededeling
ver antwoor d is door de nagestr eefde nietwinstgevende doelstelling, plaatsvindt in het kader
van de nor male activiteiten van de instelling, enkel wor dt uitgevoer d door de gesloten
tr ansmissienetwer ken van de instelling en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie van
het wer k, en voor zover de br on, waar onder de naam van de auteur , wor dt ver meld, tenzij dit
niet mogelijk blijkt; " ;
f) § 1, 5°, wor dt ver vangen als volgt :
" 5° de r epr oductie op eender welke dr ager ander e dan papier of soor tgelijke dr ager , van
wer ken, die in familiekr ing geschiedt, en alleen daar voor bestemd is; " ;
g) § 1, 8°, wor dt ver vangen als volgt :
" 8° de r epr oductie die is beper kt tot een aantal kopieën, bepaald in functie van en
ger echtvaar digd door het voor de bewar ing van het cultur ele en wetenschappelijke
patr imonium gestelde doel, door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, musea, of door
ar chieven die niet het behalen van een dir ect of een indir ect economisch of commer cieel
voor deel nastr even, voor zover hier door geen afbr euk wor dt gedaan aan de nor male
exploitatie van het wer k en geen onr edelijke schade wor dt ber okkend aan de wettige
belangen van de auteur .
De mater ialen die aldus wor den ver vaar digd blijven eigendom van deze instellingen, die
zichzelf ieder commer cieel of winstgevend gebr uik er van ontzeggen.
De auteur kan hier toe toegang kr ijgen, onder str ikte inachtneming van de bewar ing van het
wer k en tegen een billijke ver goeding van het wer k ver r icht door deze instellingen; " ;
h) § 1 wor dt aangevuld als volgt :
" 9° de mededeling, met inbegr ip van de beschikbaar stelling van niet te koop aangeboden of
aan licentievoor waar den onder wor pen wer ken die onder deel uitmaken van de ver zamelingen
van voor het publiek toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke en onder wijsinstellingen,
musea of ar chieven die niet het behalen van een dir ect of een indir ect economisch of
commer cieel voor deel nastr even, hier in bestaande dat het wer k, via speciale ter minals in de

gebouwen van die instellingen, voor onder zoek of pr ivéstudie medegedeeld wor dt aan of
beschikbaar gesteld wor dt voor individuele leden van het publiek;
10° tijdelijke opnamen van wer ken, gemaakt door omr oepor ganisaties met hun eigen
middelen, met inbegr ip van de middelen van een per soon die optr eedt namens en onder de
ver antwoor delijkheid van de omr oepor ganisaties, ten behoeve van hun eigen uitzendingen;
11° de r epr oductie en mededeling aan het publiek van wer ken ten behoeve van mensen met
een handicap, die r echtstr eeks met deze handicap ver band houden en van nietcommer ciële
aar d zijn en voor zover het wegens de betr okken handicap noodzakelijk is, voor zover
hier door geen afbr euk wor dt gedaan aan de nor male exploitatie van het wer k en geen
onr edelijke schade wor dt ber okkend aan de wettige belangen van de auteur ;
12° de r epr oductie en de mededeling aan het publiek voor r eclamedoeleinden, voor
openbar e tentoonstellingen of openbar e ver kopen van ar tistieke wer ken, voor zover het
noodzakelijk is voor de pr omotie van die gebeur tenissen, met uitsluiting van enig ander
commer cieel gebr uik;
13° de r epr oductie van uitzendingen, door er kende ziekenhuizen, gevangenissen en
instellingen voor jeugd of gehandicaptenzor g, voor zover deze instellingen geen
winstoogmer k nastr even en dat deze r epr oductie is voor behouden voor het exclusieve gebr uik
van de daar ver blijvende natuur lijke per sonen. "
i) § 2 wor dt ver vangen als volgt :
" § 2. De r epr oductie en de mededeling aan het publiek van het wer k bij gelegenheid van
een ver slag dat over actuele gebeur tenissen wor dt uitgebr acht over eenkomstig § 1, 1°, moeten
uit een oogpunt van voor lichting ger echtvaar digd zijn, en de br on, waar onder de naam van
de auteur , moet ver meld wor den, tenzij dit niet mogelijk blijkt. "
Ar t. 5. In ar tikel 22bis, § 1, eer ste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31
augustus 1998, wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) 1° wor dt ver vangen als volgt :
" 1° de gedeeltelijke of integr ale r epr oductie op papier of op een soor tgelijke dr ager , met
behulp van een fotogr afische techniek of een ander e wer kwijze die een soor tgelijk r esultaat
oplever t, van databanken die op papier of op een soor tgelijke dr ager zijn vastgelegd, wanneer
die r epr oductie uitsluitend bestemd is voor pr ivégebr uik en geen afbr euk doet aan de
nor male exploitatie van het wer k; " ;
b) 2° wor dt ver vangen als volgt :
" 2° de gedeeltelijke of integr ale r epr oductie op papier of op een soor tgelijke dr ager , met
behulp van een fotogr afische techniek of een ander e wer kwijze die een soor tgelijk r esultaat
oplever t, wanneer die r epr oductie wor dt ver r icht ter illustr atie bij onder wijs of voor
wetenschappelijk onder zoek, en zulks ver antwoor d is door de nagestr eefde nietwinstgevende
doelstelling en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie van het wer k; " ;
c) 3° wor dt ver vangen als volgt :
" 3° de gedeeltelijke of integr ale r epr oductie, op eender welke dr ager ander e dan papier of
soor tgelijke dr ager , wanneer die r epr oductie wor dt ver r icht ter illustr atie bij onder wijs of
voor wetenschappelijk onder zoek, en zulks ver antwoor d is door de nagestr eefde niet
winstgevende doelstelling en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie van het wer k; " ;
d) 4° wor dt ver vangen als volgt :
" 4° de mededeling van databanken wanneer deze mededeling wor dt ver r icht ter illustr atie
bij onder wijs of voor wetenschappelijk onder zoek door instellingen die daar toe door de
over heid officieel zijn er kend of opger icht en voor zover deze ver antwoor d is door de
nagestr eefde nietwinstgevende doelstelling, plaatsvindt in het kader van de nor male
activiteiten van de instelling, enkel wor dt uitgevoer d door de gesloten tr ansmissienetwer ken
van de instelling en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie van het wer k; " .
Ar t. 6. Ar tikel 22bis, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 augustus 1998, wor dt
aangevuld als volgt :
" , behalve indien dit onmogelijk blijkt. "

Ar t. 7. Ar tikel 23bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 augustus 1998, wor dt
aangevuld als volgt :
" Er kan evenwel op contr actuele basis afgeweken wor den van de bepalingen van de
ar tikelen bedoeld in het eer ste lid, wanneer het wer ken betr eft die voor het publiek
beschikbaar zijn gesteld op gr ond van over eengekomen bepalingen op zodanige wijze dat
leden van het publiek daar toe toegang hebben op een door hen individueel gekozen plaats en
tijd. "
Ar t. 8. In ar tikel 35 van dezelfde wet wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) § 1, eer ste lid, wor dt aangevuld als volgt :
" , dir ect of indir ect, tijdelijk of duur zaam, volledig of gedeeltelijk. " ;
b) in § 1, der de lid, wor den de woor den " , met inbegr ip van de beschikbaar stelling voor het
publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel
gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, " ingevoegd tussen de woor den " om het even welk
pr océdé " en de woor den " aan het publiek. " ;
c) § 1, vier de lid, wor dt ver vangen als volgt :
" De r echten van de uitvoer ende kunstenaar omvatten onder meer het exclusieve
distr ibutier echt dat slechts wor dt uitgeput in geval van een eer ste ver koop of eer ste ander e
eigendomsover dr acht door de uitvoer ende kunstenaar van de r epr oductie van zijn pr estatie
in de Eur opese Gemeenschap of met diens toestemming. "
Ar t. 9. In ar tikel 39 van dezelfde wet wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) het eer ste lid wor dt aangevuld als volgt :
" , dir ect of indir ect, tijdelijk of duur zaam, volledig of gedeeltelijk. " ;
b) het der de lid wor dt ver vangen als volgt :
" Het omvat ook het exclusieve distr ibutier echt, dat slechts wor dt uitgeput in geval van een
eer ste ver koop of eer ste ander e eigendomsover dr acht door de pr oducent van de r epr oductie
van zijn pr estatie in de Eur opese Gemeenschap of met diens toestemming. " ;
c) het vier de lid wor dt aangevuld als volgt : " , met inbegr ip van de beschikbaar stelling voor
het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen
individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn. " ;
d) in het vijfde lid, ver vallen in de eer ste zin de woor den " van fonogr ammen of " en, in de
tweede zin, de woor den " het fonogr am of " ;
e) tussen het vijfde en het zesde lid wor dt het volgende lid ingevoegd :
" De r echten van pr oducenten van fonogr ammen ver vallen vijftig jaar na de vastlegging.
Indien het fonogr am echter binnen deze ter mijn op geoor loofde wijze gepubliceer d is,
ver vallen de r echten vijftig jaar na de datum van de eer ste geoor loofde publicatie. Indien
binnen de in de eer ste zin bedoelde ter mijn geen geoor loofde publicatie heeft plaatsgevonden
en het fonogr am tijdens deze ter mijn op geoor loofde wijze aan het publiek is medegedeeld,
ver vallen de r echten vijftig jaar na de datum van de eer ste geoor loofde mededeling aan het
publiek. "
Ar t. 10. In ar tikel 44 van dezelfde wet wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) in het eer ste lid, wor den de woor den " Voor de volgende handelingen is de schr iftelijke
toestemming van de omr oepor ganisatie ver eist : " ver vangen door de woor den " Alleen de
omr oepor ganisatie heeft het r echt volgende handelingen toe te staan : " ;
b) in het eer ste lid, b), wor den de woor den " , dir ect of indir ect, tijdelijk of duur zaam,
volledig of gedeeltelijk " ingevoegd tussen de woor den " door welk pr océdé ook, " en de
woor den " daar onder begr epen de distr ibutie " ;
c) het eer ste lid wor dt aangevuld als volgt :
" d) de beschikbaar stelling voor het publiek van de vastleggingen van haar uitzendingen op
zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen
plaats en tijd toegankelijk zijn. " ;

d) het tweede lid wor dt ver vangen als volgt :
" Het distr ibutier echt bedoeld in het eer ste lid, b ), wor dt slechts uitgeput in geval van een
eer ste ver koop of eer ste ander e eigendomsover dr acht door de omr oepor ganisatie van de
vastlegging van haar uitzending in de Eur opese Gemeenschap of met haar toestemming. "
Ar t. 11. In ar tikel 46 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 3 apr il 1995 en 31
augustus 1998, wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) het 1° wor dt ver vangen als volgt :
" 1° het citer en uit een pr estatie, ten behoeve van kr itiek, polemiek, r ecensie, onder wijs, of
in het kader van wetenschappelijke wer kzaamheden, maakt geen inbr euk op het
auteur sr echt, voor zover zulks geschiedt over eenkomstig de eer lijke ber oepsgebr uiken en het
beoogde doel zulks wettigt; " ;
b) het 3°bis wor dt ver vangen als volgt :
" 3°bis. de r epr oductie van kor te fr agmenten van een pr estatie wanneer deze r epr oductie
wor dt ver r icht op om het even welke dr ager ter illustr atie bij onder wijs of voor
wetenschappelijk onder zoek, indien zulks ver antwoor d is door de nagestr eefde niet
winstgevende doelstelling en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie van de pr estatie;
";
c) een 3°ter wor dt ingevoegd, luidende :
" 3°ter . de mededeling van pr estaties voor zover deze mededeling wor dt uitgevoer d ter
illustr atie bij onder wijs of voor wetenschappelijk onder zoek door instellingen die daar toe
door de over heid officieel zijn er kend of opger icht en voor zover deze mededeling
ver antwoor d is door de nagestr eefde nietwinstgevende doelstelling, plaatsvindt in het kader
van de nor male activiteiten van de instelling, enkel wor dt uitgevoer d door de gesloten
tr ansmissienetwer ken van de instelling en geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie van
de pr estatie; " ;
d) het 4° wor dt ver vangen als volgt :
" 4° de r epr oductie op eender welke dr ager ander e dan papier of soor tgelijke dr ager , van
pr estaties van de houder s van nabur ige r echten, die in familiekr ing geschiedt en alleen
daar voor bestemd is; " ;
e) tussen het 4° en het 5° wor dt een 4°bis ingevoegd, luidende :
" 4°bis. tijdelijke r epr oductiehandelingen van voor bijgaande of bijkomstige aar d die een
integr aal en essentieel onder deel vor men van een technisch pr océdé dat wor dt toegepast met
als enig doel :
 de door gifte in een netwer k tussen der den door een tussenper soon; of
 een r echtmatig gebr uik van een pr estatie,
waar bij die handelingen geen zelfstandige economische waar de bezitten; " ;
f) het 7° wor dt ver vangen door de volgende bepaling :
" 7° de r epr oductie beper kt tot een aantal kopieën, bepaald in functie van en
ger echtvaar digd door het doel het cultur ele en wetenschappelijke patr imonium te bewar en,
door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, musea, of door ar chieven die niet het
behalen van een dir ect of een indir ect economisch of commer cieel voor deel nastr even, voor
zover hier door geen afbr euk wor dt gedaan aan de nor male exploitatie van de pr estatie en
geen onr edelijke schade wor dt ber okkend aan de wettige belangen van de houder s van
nabur ige r echten.
De mater ialen die aldus wor den ver vaar digd blijven eigendom van deze instellingen, die
zichzelf ieder commer cieel of winstgevend gebr uik er van ontzeggen.
De houder s van nabur ige r echten kunnen hier toe toegang kr ijgen, onder str ikte
inachtneming van de bewar ing van het wer k en tegen een billijke ver goeding van het wer k
ver r icht door deze instellingen; " ;
g) het ar tikel wor dt aangevuld als volgt :
" 8° de mededeling en de beschikbaar stelling van niet te koop aangeboden of aan
licentievoor waar den onder wor pen pr estaties die onder deel uitmaken van de ver zamelingen
van voor het publiek toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke en onder wijsinstellingen,

musea of ar chieven die niet het behalen van een dir ect of een indir ect economisch of
commer cieel voor deel nastr even, hier in bestaande dat het wer k, via speciale ter minals in de
gebouwen van die instellingen, voor onder zoek of pr ivéstudie medegedeeld wor dt aan of
beschikbaar gesteld wor dt voor individuele leden van het publiek;
9° tijdelijke opnamen van pr estaties, gemaakt door omr oepor ganisaties met hun eigen
middelen, met inbegr ip van de middelen van een per soon die optr eedt namens en onder de
ver antwoor delijkheid van de omr oepor ganisaties, ten behoeve van hun eigen uitzendingen;
10° de r epr oductie en mededeling aan het publiek van pr estaties ten behoeve van mensen
met een handicap, die r echtstr eeks met deze handicap ver band houdt en van niet
commer ciële aar d is en voor zover het wegens de betr okken handicap noodzakelijk is, voor
zover hier door geen afbr euk wor dt gedaan aan de nor male exploitatie van de pr estatie en
geen onr edelijke schade wor dt ber okkend aan de wettige belangen van de houder s van
nabur ige r echten;
11° de r epr oductie en de mededeling aan het publiek voor r eclamedoeleinden, voor
openbar e tentoonstellingen of openbar e ver kopen van pr estaties, voor zover het noodzakelijk
is voor de pr omotie van die gebeur tenissen, met uitsluiting van enig ander commer cieel
gebr uik;
12° de r epr oductie van uitzendingen, door er kende ziekenhuizen, gevangenissen en
instellingen voor jeugd of gehandicaptenzor g, voor zover deze instellingen geen
winstoogmer k nastr even en dat deze r epr oductie is voor behouden voor het exclusieve gebr uik
van de daar ver blijvende natuur lijke per sonen. "
Ar t. 12. Ar tikel 47bis van dezelfde wet wor dt aangevuld als volgt :
" Er kan evenwel op contr actuele basis afgeweken wor den van de bepalingen bedoeld in het
eer ste lid, wanneer het pr estaties betr eft die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld op
gr ond van over eengekomen bepalingen op zodanige wijze dat leden van het publiek daar toe
toegang hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tijd. "
Ar t. 13. Het opschr ift van hoofdstuk IV van dezelfde wet wor dt ver vangen als volgt :
" Hoofdstuk IV.  Het kopiër en voor eigen gebr uik van wer ken en pr estaties "
Ar t. 14. Ar tikel 55 van dezelfde wet wor dt ver vangen als volgt :
" Ar t. 55. De auteur s, de uitvoer ende kunstenaar s, de uitgever s van wer ken van letter kunde
en van fotogr afische wer ken en de pr oducenten van fonogr ammen en van audiovisuele
wer ken hebben r echt op een ver goeding voor de r epr oductie voor eigen gebr uik van hun
wer ken en pr estaties, inclusief voor de gevallen bedoeld in ar tikel 22, § 1, 5° en 13° en ar tikel
46, 4° en 12°.
De ver goeding wor dt betaald door de fabr ikant, de intr acommunautair e invoer der of
aankoper van dr ager s die kennelijk gebr uikt wor den voor het r epr oducer en voor eigen
gebr uik van wer ken en pr estaties op eender welke dr ager ander e dan papier of soor tgelijke
dr ager , dan wel van appar aten die kennelijk gebr uikt wor den voor deze r epr oductie op de
datum waar op die dr ager s en die appar aten op het nationale gr ondgebied in de handel
wor den gebr acht.
De Koning stelt, over eenkomstig de nader e r egels voor zien in ar tikel 56, vast welke
appar aten en dr ager s kennelijk gebr uikt wor den voor het r epr oducer en voor eigen gebr uik
van wer ken en pr estaties op eender welke dr ager ander e dan papier of soor tgelijke dr ager .
Onver minder d het bepaalde in inter nationale over eenkomsten ver delen de vennootschappen
voor het beheer van de r echten over eenkomstig ar tikel 58 de ver goeding onder de auteur s, de
uitvoer ende kunstenaar s, de uitgever s van wer ken van letter kunde en van fotogr afische
wer ken en de pr oducenten.
Kr achtens de door Hem bepaalde voor waar den en nader e r egels gelast de Koning een voor
alle vennootschappen voor het beheer van de r echten r epr esentatieve vennootschap met de
inning en de ver deling van de ver goeding.
Wanneer een auteur of een uitvoer ende kunstenaar zijn r echt op een ver goeding voor het

kopiër en voor eigen gebr uik heeft afgestaan, behoudt hij het r echt op een billijke ver goeding
voor het kopiër en voor eigen gebr uik.
De auteur s of de uitvoer ende kunstenaar s kunnen geen afstand doen van dat r echt op een
billijke ver goeding.
Het in het eer ste lid bedoelde r echt op ver goeding kan niet in aanmer king komen voor de bij
de ar tikelen 18 en 36 bedoelde ver moedens.
Bij de Feder ale Over heidsdienst tot wiens bevoegdheden het auteur sr echt behoor t, wor dt
een Adviescommissie van de betr okken milieus van de ver goeding voor kopiër en voor eigen
gebr uik opger icht.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na over leg in de Minister r aad, de
samenstelling, de benoemingsvoor waar den van haar leden, evenals de voor waar den van
wer king en or ganisatie van de adviescommissie van de betr okken milieus.
Deze commissie komt minstens tweemaal per jaar samen. Zij br engt jaar lijks een ver slag uit
over haar wer kzaamheden aan de Koning, in het bijzonder met betr ekking tot de evolutie
van het fenomeen van het kopiër en en de technische voor zieningen bedoeld in ar tikel 79bis.
De Koning zendt dit ver slag onmiddellijk over aan de Kamer van volksver tegenwoor diger s
en de Senaat. "
Ar t. 15. Ar tikel 56 van dezelfde wet wor dt ver vangen als volgt :
" Ar t. 56. Op vr aag van de minister of van een van haar leden, br engt de adviescommissie
van de betr okken milieus aan de Koning een advies uit omtr ent het statuut van de appar aten
en de dr ager s die bedoeld wor den in ar tikel 55 en de hier op betr ekking hebbende
ver goedingen. In voor komend geval, ver duidelijkt dit advies de ver schillende standpunten
van de leden van de commissie.
Het advies van de commissie wor dt uitgebr acht binnen zes maanden na het aanhangig
maken van het ver zoek bij de commissie. Eens deze ter mijn is ver str eken, wor dt het advies
geacht te zijn uitgebr acht.
Binnen dr ie maanden na de mededeling van het advies, stelt de Koning vast, per categor ieën
van technisch gelijkaar dige appar aten en dr ager s die Hij definieer t, of deze kennelijk
gebr uikt wor den voor het r epr oducer en voor eigen gebr uik van wer ken en pr estaties op
eender welke dr ager ander e dan papier of soor tgelijke dr ager en bepaalt de nader e r egels
met betr ekking tot de inning en de ver deling van en de contr ole op de ver goeding, alsmede
het tijdstip waar op die ver goeding is ver schuldigd.
Binnen dezelfde ter mijn kan de Koning, op een specifieke lijst, de categor ieën van technisch
gelijkaar dige dr ager s en appar aten vaststellen die niet kennelijk wor den gebr uikt voor het
r epr oducer en voor eigen gebr uik van wer ken en pr estaties op eender welke dr ager ander e
dan papier of soor tgelijke dr ager en die niet onder wor pen zijn aan de ver goeding voor het
kopiër en voor eigen gebr uik.
De computer s, of categor ieën van computer s zoals deze door de Koning wor den
gedefinieer d, kunnen slechts bij een na over leg in de Minister r aad vastgesteld koninklijk
besluit onder wor pen wor den aan de ver goeding of ingeschr even wor den in de specifieke lijst
zoals bedoeld in het vor ige lid.
Op hetzelfde moment dat Hij het statuut van de appar aten en dr ager s vaststelt, stelt de
Koning, na advies van de adviescommissie van de betr okken milieus, bij een na over leg in de
Minister r aad vastgesteld koninklijk besluit, de ver goeding bedoeld in ar tikel 55 vast.
Deze ver goeding wor dt vastgesteld per categor ie van op technisch gebied ver gelijkbar e
appar aten en dr ager s.
Een appar aat dat kennelijk gebr uikt wor dt voor het r epr oducer en voor eigen gebr uik van
wer ken en pr estaties op eender welke dr ager ander e dan papier of soor tgelijke dr ager en op
voor tdur ende wijze een dr ager incor por eer t, is slechts aan een enkele ver goeding
onder wor pen.
Bij het vaststellen van deze ver goeding wor dt onder ander e r ekening gehouden met het al
dan niet toepassen van de in ar tikel 79bis bedoelde technische voor zieningen op de betr okken
wer ken of pr estaties.

Het bedr ag van deze ver goeding kan om de dr ie jaar wor den her zien.
Indien de omstandigheden die het bepalen van het bedr ag hebben ger echtvaar digd,
kennelijk en duur zaam gewijzigd zijn, kan dit bedr ag vlugger wor den her zien.
Te dien einde, kan enkel de Koning dit aanhangig maken bij de commissie van de betr okken
milieus, die een advies uitbr engt binnen de ter mijnen bedoeld in het tweede lid. Indien de
Koning het bedr ag binnen de ter mijn van dr ie jaar her ziet, motiveer t deze zijn beslissing
door de wijziging van de initiële omstandigheden.
Het gebr ek aan gebr uik van technische voor zieningen kan geen schade toebr engen aan het
r echt op ver goeding zoals gedefinieer d in ar tikel 55. "
Ar t. 16. In ar tikel 57 van dezelfde wet, wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) het eer ste lid wor dt aangevuld als volgt :
" 6° aan de er kende ziekenhuizen, gevangenissen en instellingen voor jeugdzor g. "
b) het ar tikel wor dt aangevuld als volgt :
" Bovendien kan de Koning na advies van de commissie van de betr okken milieus, bij een na
over leg in de Minister r aad vastgesteld koninklijk besluit, de categor ieën van fysieke per sonen
en r echtsper sonen bepalen die :
1° hetzij genieten van een gehele of gedeeltelijke ter ugbetaling van de ver goeding die is
geïnd en door ger ekend op de computer s die zij ver wor ven hebben;
2° hetzij voor deze waar voor de betalingsplichtigen van de ver goeding zoals bedoeld in
ar tikel 55, geheel of gedeeltelijk hier van zijn vr ijgesteld of wor den ter ugbetaald voor de
computer s ver wor ven door deze per sonen.
De ter ugbetaling of de vr ijstelling van de ver goeding bedoeld in het vor ige lid, dient
behoor lijk met r edenen omkleed te zijn :
1° hetzij door de noodzaak om, zonder afbr euk te doen aan de cr eatie, de meest gelijke
toegang te waar bor gen voor elkeen tot de nieuwe infor matie en communicatietechnologieën,
daar de ver goeding in kwestie een obstakel zou vor men voor deze toegang;
2° hetzij door de noodzaak om de ver wer ving van computer s te waar bor gen door per sonen
die dit mater ieel kennelijk niet aanwenden voor de r epr oducties bedoeld in ar tikel 55.
De Koning bepaalt de voor waar den van de ter ugbetaling of de vr ijstelling. "
Ar t. 17. In ar tikel 58 van dezelfde wet wor dt § 1 ver vangen als volgt :
" § 1. Met betr ekking tot de in ar tikel 55 bedoelde ver goeding, kan de Koning de
ver deelsleutel vaststellen tussen de volgende categor ieën van wer ken :
1) de wer ken van letter kunde;
2) fotogr afische wer ken;
3) de geluidswer ken en
4) de audiovisuele wer ken.
Het gedeelte van de in ar tikel 55 bedoelde ver goeding dat betr ekking heeft op de
geluidswer ken en audiovisuele wer ken, wor dt naar r ata van een der de, ver deeld tussen
auteur s, uitvoer ende kunstenaar s en pr oducenten.
Het gedeelte van de in ar tikel 55 bedoelde ver goeding dat betr ekking heeft op de liter air e
wer ken en fotogr afische wer ken, wor dt ver deeld in gelijke helften tussen auteur s en
uitgever s. "
Ar t. 18. Het opschr ift van hoofdstuk V van dezelfde wet wor dt ver vangen als volgt :
" Hoofdstuk V.  De r epr oductie op papier of op soor tgelijke dr ager van wer ken voor pr ivé
gebr uik of ter illustr atie bij onder wijs of voor wetenschappelijk onder zoek "
Ar t. 19. Ar tikel 59 van dezelfde wet wor dt ver vangen als volgt :
" Ar t. 59. De auteur s en de uitgever s hebben r echt op een ver goeding voor de r epr oductie op
papier of op soor tgelijke dr ager van hun wer ken, ook wanneer die r epr oductie plaatsvindt
onder de voor waar den bepaald in de ar tikelen 22, § 1, 4° en 4°bis, en 22bis, § 1, 1° en 2°.
De ver goeding wor dt betaald door de fabr ikant, de invoer der of de intr acommunautair e

koper van appar aten die kennelijk gebr uikt wor den voor de r epr oductie op papier of
soor tgelijke dr ager van wer ken op de datum waar op die appar aten op het nationale
gr ondgebied in de handel wor den gebr acht.
Over eenkomstig de modaliteiten voor zien in ar tikel 61, stelt de Koning vast welke appar aten
kennelijk gebr uikt wor den voor het r epr oducer en op papier of soor tgelijke dr ager van
wer ken.
De Koning kan een lijst van appar aten vaststellen die niet kennelijk gebr uikt wor den voor
het r epr oducer en op papier of soor tgelijke dr ager van wer ken, en niet onder wor pen zijn aan
de ver goeding voor r epr ogr afie.
Bij de Feder ale Over heidsdienst tot wiens bevoegdheden het auteur sr echt behoor t, wor dt
een Adviescommissie van de betr okken milieus van de ver goeding voor r epr ogr afie opger icht.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na over leg in de Minister r aad, de
samenstelling en de benoemingsvoor waar den van haar leden, evenals de voor waar den van
wer king en or ganisatie van de adviescommissie van de betr okken milieus.
Deze commissie komt minstens tweemaal per jaar samen. Zij br engt jaar lijks een ver slag uit
over haar wer kzaamheden aan de Koning, in het bijzonder met betr ekking tot de evolutie
van het fenomeen van de r epr ogr afie en de technische voor zieningen bedoeld in ar tikel 79bis.
De Koning zendt dit ver slag onmiddellijk over aan de Kamer van volksver tegenwoor diger s
en de Senaat. "
Ar t. 20. Ar tikel 61 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 3 apr il 1995, wor dt ver vangen
als volgt :
" Ar t. 61. Op vr aag van de minister of van een van haar leden, br engt de Adviescommissie
van de betr okken milieus aan de Koning een advies uit omtr ent het statuut van de appar aten
bedoeld in ar tikel 59 en omtr ent de ver goedingen bedoeld in de ar tikelen 59 en 60. In
voor komend geval, ver duidelijkt dit advies de ver schillende standpunten van de leden van de
commissie.
Het advies van de commissie wor dt uitgebr acht binnen zes maanden na het aanhangig
maken van het ver zoek bij de commissie. Eens deze ter mijn is ver str eken, wor dt het advies
geacht te zijn uitgebr acht.
Binnen dr ie maanden na de mededeling van het advies, stelt de Koning vast, per categor ieën
van technisch gelijkaar dige appar aten die Hij definieer t, of deze kennelijk gebr uikt wor den
voor het r epr oducer en op papier of soor tgelijke dr ager van wer ken en bepaalt de nader e
r egels met betr ekking tot de inning en de ver deling van en de contr ole op de ver goeding,
alsmede het tijdstip waar op die ver goeding is ver schuldigd.
Binnen dezelfde ter mijn, kan de Koning, op een specifieke lijst, de categor ieën van technisch
gelijkaar dige appar aten vaststellen die niet kennelijk wor den gebr uikt voor het r epr oducer en
op papier of soor tgelijke dr ager van wer ken en die niet onder wor pen zijn aan de ver goeding
voor r epr ogr afie.
Hij bepaalt de nader e r egels voor de inning en ver deling van en de contr ole op die
ver goedingen, alsmede het tijdstip waar op ze ver schuldigd zijn.
Onver minder d het bepaalde in inter nationale over eenkomsten wor den de in de ar tikelen 59
en 60 bedoelde ver goedingen in gelijke delen toegewezen aan de auteur s en de uitgever s.
Over eenkomstig de voor waar den en de nader e r egels die Hij stelt, belast Hij een
vennootschap die r epr esentatief is voor alle vennootschappen voor het beheer van de r echten
met de inning en de ver deling van de ver goeding.
Het bedr ag van deze ver goeding kan om de dr ie jaar wor den her zien.
Indien de omstandigheden die het bepalen van het bedr ag hebben ger echtvaar digd,
kennelijk en duur zaam gewijzigd zijn, kan dit bedr ag vlugger wor den her zien.
Te dien einde, kan enkel de Koning dit aanhangig maken bij de commissie van de betr okken
milieus, die een advies uitbr engt binnen de ter mijnen bedoeld in het tweede lid. Indien de
Koning het bedr ag binnen de ter mijn van dr ie jaar her ziet, motiveer t Hij zijn beslissing door
de wijziging van de initiële omstandigheden. "

Ar t. 21. In ar tikel 61bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 augustus 1998,
wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) het eer ste lid wor dt ver vangen door de volgende bepaling :
" De auteur s en de uitgever s van wer ken hebben r echt op een ver goeding voor de
r epr oductie en de mededeling van die wer ken onder de voor waar den bepaald in de ar tikelen
22, § 1, 4°ter en 4°quater en 22bis, § 1, 3°. " ;
b) het der de lid wor dt ver vangen door de volgende bepaling :
" De uitvoer ende kunstenaar s, de pr oducenten van fonogr ammen en de pr oducenten van
eer ste vastleggingen van films hebben r echt op een ver goeding voor de r epr oductie en de
mededeling van hun pr estaties onder de voor waar den bepaald in ar tikel 46, 3°bis en 3°ter . "
Ar t. 22. Ar tikel 61quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 augustus 1998,
wor dt gewijzigd als volgt :
" Ar t. 61quater . De ver goeding bedoeld in ar tikel 61bis, wor dt vastgesteld bij een koninklijk
besluit vastgesteld na over leg in de Minister r aad.
De Koning stelt de modaliteiten van inning, ver deling en toezicht van de ver goeding vast,
evenals het tijdstip waar op deze ver schuldigd is.
De Koning kan, op de door Hem bepaalde voor waar den en wijze, een of meer
vennootschappen die alleen of gezamenlijk r epr esentatief zijn voor alle vennootschappen die
de r echten beher en, er mee belasten de inning en de ver deling van de ver goeding te
ver zeker en.
De Koning kan tevens de ver deelsleutel van de ver goeding vaststellen, tussen de categor ieën
van r echthebbenden ener zijds, en tussen de categor ieën van wer ken ander zijds. "
Ar t. 23. Ar tikel 62, § 1, enig lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 31 augustus 1998,
wor dt ver vangen als volgt :
" § 1. In geval van uitlening van wer ken van letter kunde, databanken, fotogr afische wer ken
of par titur en van muziekwer ken onder de voor waar den genoemd in ar tikel 23, hebben de
auteur en de uitgever r echt op een ver goeding. "
Ar t. 24. Ar tikel 64, § 1, van dezelfde wet wor dt aangevuld als volgt : " en de uitgever s naar
r ata van 70 % voor de auteur s en 30 % voor de uitgever s. "
Ar t. 25. In hoofdstuk VIII van dezelfde wet wor dt, na ar tikel 79, een afdeling 1bis
ingevoegd, luidende :
" Afdeling 1bis.  Rechtsbescher ming van technische voor zieningen en infor matie
betr effende het beheer van r echten. " .
Ar t. 26. In dezelfde wet wor dt een ar tikel 79bis ingevoegd, luidende :
" Ar t. 79bis. § 1. Eenieder die een doeltr effende technische voor ziening omzeilt en dat weet
of r edelijker wijs behoor t te weten en die weet of r edelijker wijs behoor t te weten dat deze
omzeiling het plegen van inbr euken bedoeld in de ar tikelen 80 en 82 kan ver gemakkelijken, is
schuldig aan een misdr ijf dat wor dt bestr aft over eenkomstig de ar tikelen 81 en 83 tot 86. De
omzeiling van technische voor zieningen getr offen, over eenkomstig of kr achtens dit ar tikel of
over eenkomstig ar tikel 87bis, § 1, wor dt geacht het plegen van inbr euken bedoeld in de
ar tikelen 80 en 82 te ver gemakkelijken.
Eenieder die inr ichtingen, pr oducten of onder delen ver vaar digt, invoer t, ver deelt, ver koopt,
ver huur t, er r eclame voor ver koop of ver huur voor maakt, of voor commer ciële doeleinden
bezit, of die diensten ver r icht die :
1° gestimuleer d, aangepr ezen of in de handel wor den gebr acht om de bescher ming van een
doeltr effende technische voor ziening te omzeilen, of
2° slechts een commer cieel beper kt doel of nut hebben naast het omzeilen van de
bescher ming van een doeltr effende technische voor ziening, of
3° in het bijzonder ontwor pen, ver vaar digd of aangepast zijn met het doel het omzeilen van

een doeltr effende technische voor ziening mogelijk of gemakkelijker te maken,
is schuldig aan een misdr ijf dat wor dt bestr aft over eenkomstig de ar tikelen 81 en 83 tot 86.
De bepalingen van boek I van het Str afwetboek, met inbegr ip van hoofdstuk VII en ar tikel
85, zijn van toepassing op de misdr ijven bedoeld in het eer ste en tweede lid.
Onder " technische voor zieningen " wor dt ver staan : technologie, inr ichtingen of
onder delen die in het kader van hun nor male wer king dienen voor het voor komen of
beper ken van handelingen ten aanzien van wer ken of pr estaties, die door de houder s van
auteur sr echten of nabur ige r echten niet zijn toegestaan.
Technische voor zieningen wor den geacht doeltr effend te zijn in de zin van het eer ste en
tweede lid indien het gebr uik van een wer k of pr estatie wor dt beheer st door de
r echthebbende, door toepassing van een contr ole op de toegang of een bescher mingspr océdé
zoals encr yptie, ver sluier ing of ander e tr ansfor matie van het wer k of pr estatie of een
kopieer beveiliging die de beoogde bescher ming ber eikt.
§ 2. De r echthebbenden nemen binnen een r edelijke ter mijn afdoende vr ijwillige
maatr egelen, waar onder over eenkomsten met ander e betr okken par tijen, om er voor te
zor gen dat de nodige middelen ver schaft wor den aan de gebr uiker van een wer k of een
pr estatie om van de uitzonder ingen bepaald in ar tikel 21, § 2, ar tikel 22, § 1, 4°, 4°bis, 4°ter ,
8°, 10° en 11°, ar tikel 22bis, § 1, eer ste lid, 1° tot 5°, en ar tikel 46, 3°bis, 7°, 9° en 10°, te
kunnen genieten mits de gebr uiker op r echtmatige wijze toegang heeft tot het door de
technische voor ziening bescher mde wer k of pr estatie.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na over leg in de Minister r aad, volgens de
voor waar den die Hij vaststelt, de lijst van bepalingen bedoeld in het eer ste lid, uitbr eiden tot
de ar tikelen 22, § 1, 5°, en 46, 4°, voor zover dit geen afbr euk doet aan de nor male exploitatie
van wer ken of van pr estaties, noch de wettige belangen van de r echthebbenden onr edelijk
schaadt.
§ 3. De § 2 geldt niet voor wer ken of pr estaties voor het publiek beschikbaar gesteld op
gr ond van over eengekomen bepalingen op zodanige wijze dat leden van het publiek daar toe
toegang hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tijd.
§ 4. De technische voor zieningen bedoeld in § 1 mogen de r echtmatige ver kr ijger s van
wer ken en pr estaties niet beletten deze wer ken en pr estaties over eenkomstig hun beoogde
doel te gebr uiken. "
Ar t. 27. In dezelfde wet wor dt een ar tikel 79ter ingevoegd, luidende :
" Ar t. 79ter . § 1. Eenieder die opzettelijk op ongeoor loofde wijze een van de volgende
handelingen ver r icht :
1° de ver wijder ing of wijziging van elektr onische infor matie betr effende het beheer van
r echten;
2° de ver spr eiding, de invoer ter ver spr eiding, de uitzending, de mededeling aan het publiek
of de beschikbaar stelling voor het publiek van wer ken of van pr estaties, waar uit op
ongeoor loofde wijze elektr onische infor matie betr effende het beheer van r echten is
ver wijder d of waar in op ongeoor loofde wijze der gelijke infor matie is gewijzigd,
en die weet of r edelijker wijs behoor t te weten dat hij zodoende aanzet tot een inbr euk op het
auteur sr echt of op een nabur ig r echt, dan wel een der gelijke inbr euk mogelijk maakt,
ver gemakkelijkt of ver ber gt, is schuldig aan een misdr ijf dat wor dt bestr aft over eenkomstig
de ar tikelen 81 en 83 tot 86.
De bepalingen van boek I van het Str afwetboek, met inbegr ip van hoofdstuk VII en ar tikel
85, zijn van toepassing op dit misdr ijf.
§ 2. In de zin van dit ar tikel wor dt onder " infor matie betr effende het beheer van r echten "
ver staan alle door de r echthebbenden ver str ekte infor matie op gr ond waar van het wer k of
pr estatie, dan wel de auteur of ander e r echthebbende kunnen wor den geïdentificeer d. Deze
ter m wijst ook op infor matie betr effende de voor waar den voor het gebr uik van het wer k of
pr estatie, alsook op de cijfer s en codes waar in die infor matie ver vat ligt.
Het eer ste lid is van toepassing, wanneer bestanddelen van deze infor matie zijn ver bonden
met een kopie van een wer k of pr estatie of kenbaar wor den bij de mededeling aan het publiek

er van. "
Ar t. 28. In ar tikel 81 van dezelfde wet wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) de woor den " De misdr ijven omschr even in ar tikel 80 " wor den ver vangen door de
woor den " De misdr ijven omschr even in de ar tikelen 79bis, § 1, 79ter en 80 " ;
b) de woor den " elke her haling met betr ekking tot de misdr ijven omschr even in ar tikel 80 "
wor den ver vangen door de woor den " elke her haling met betr ekking tot de misdr ijven
omschr even in de ar tikelen 79bis, 79ter en 80 " .
Ar t. 29. In hoofdstuk VIII van dezelfde wet wor dt na ar tikel 87 een afdeling 3bis ingevoegd,
luidende :
" Afdeling 3bis.  Vor der ingen betr effende de toepassing van technische voor zieningen. "
Ar t. 30. In dezelfde wet wor dt een ar tikel 87bis ingevoegd, luidende :
" Ar t. 87bis. § 1. Niettegenstaande de r echtsbescher ming voor zien in ar tikel 79bis, is de
voor zitter van de r echtbank van eer ste aanleg bevoegd voor :
1° het vaststellen van elke over tr eding van ar tikel 79bis, §§ 2 en 5 en volgens het geval :
2° ofwel het opleggen aan de r echthebbenden van het nemen van passende maatr egelen die
de begunstigden van de uitzonder ingen voor zien in ar tikel 21, § 2, ar tikel 22, § 1, 4°, 4°bis, 4°
ter , 8°, 10°, 11° en 13°, ar tikel 22bis, § 1, eer ste lid, 1° tot 5°, en ar tikel 46, 3°bis, 7°, 9°, 10° en
12°, of in de bepalingen door de Koning bepaald kr achtens ar tikel 79bis, § 2, tweede lid,
toelaten te kunnen genieten van deze uitzonder ingen ingeval die begunstigde op r echtmatige
wijze toegang heeft tot het wer k of de bescher mde pr estatie.
3° ofwel aan de r echthebbenden bevelen de technische voor zieningen aan te passen aan
ar tikel 79bis, § 5.
§ 2. De vor der ing gegr ond op § 1 wor dt ingesteld op ver zoek van :
1° de belanghebbenden;
2° de minister bevoegd voor het auteur sr echt;
3° een ber oeps of inter pr ofessionele ver eniging met r echtsper soonlijkheid;
4° een ver eniging ter ver dediging van de consumentenbelangen die r echtsper soonlijkheid
bezit en voor zover zij in de Raad voor het Ver br uik ver tegenwoor digd is of door de minister
bevoegd voor het auteur sr echt, volgens cr iter ia bepaald bij een koninklijk besluit, vastgesteld
na over leg in de Minister r aad, er kend is.
In afwijking van de bepalingen in de ar tikelen 17 en 18 van het Ger echtelijk Wetboek,
kunnen de ver enigingen en gr oepen bedoeld in de punten 3° en 4° in r echte optr eden voor de
ver dediging van hun statutair omschr even collectieve belangen.
§ 3. De vor der ing gegr ond op § 1 wor dt ingesteld en behandeld zoals in kor tgeding.
Zij mag wor den ingesteld bij ver zoekschr ift op tegenspr aak, over eenkomstig de ar tikelen
1034ter tot 1034sexies van het Ger echtelijk Wetboek.
De voor zitter van de r echtbank van eer ste aanleg kan bevelen dat de beschikking of de
samenvatting er van wor dt aangeplakt gedur ende de ter mijn die hij bepaalt, en zowel binnen
als buiten de inr ichtingen van de over tr eder en op diens kosten, evenals de bekendmaking
van de beschikking of van de samenvatting er van, op kosten van de over tr eder , in dagbladen
of op een ander e wijze.
De beschikking is uitvoer baar bij voor r aad, niettegenstaande elk r echtsmiddel en zonder
bor gtocht.
Elke uitspr aak wor dt, binnen acht dagen en door toedoen van de gr iffier van het bevoegde
r echtscollege, aan de minister bevoegd voor het auteur sr echt meegedeeld, tenzij het vonnis
gewezen is op zijn ver zoek. Bovendien is de gr iffier ver plicht de minister bevoegd voor het
auteur sr echt onver wijld in te lichten over het ber oep tegen een uitspr aak die kr achtens dit
ar tikel gewezen is. "
HOOFDSTUK III.  Wijzigingen van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in
Belgisch r echt van de Eur opese r ichtlijn van 11 maar t 1996 betr effende de

r echtsbescher ming van databanken.
Ar t. 31. Ar tikel 11 van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch r echt
van de Eur opese r ichtlijn van 11 maar t 1996 betr effende de r echtsbescher ming van
databanken wor dt aangevuld als volgt :
" Er kan evenwel op contr actuele basis afgeweken wor den van de bepalingen van ar tikel 7,
wanneer het databanken betr eft die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld op gr ond van
over eengekomen bepalingen op zodanige wijze dat leden van het publiek daar toe toegang
hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tijd. "
Ar t. 32. In hoofdstuk II van dezelfde wet wor dt na ar tikel 12 een afdeling 5bis ingevoegd,
luidende :
" Afdeling 5bis.  Rechtsbescher ming van technische voor zieningen en van infor matie
betr effende het beheer van r echten. "
Ar t. 33. In dezelfde wet wor dt een ar tikel 12bis ingevoegd, luidende :
" Ar t. 12bis. § 1. Eenieder die een doeltr effende technische voor ziening omzeilt en dat weet
of r edelijker wijs behoor t te weten, is schuldig aan een misdr ijf dat wor dt bestr aft
over eenkomstig de ar tikelen 14 tot 17.
Eenieder die inr ichtingen, pr oducten of onder delen ver vaar digt, invoer t, ver deelt, ver koopt,
ver huur t, er r eclame voor ver koop of ver huur voor maakt, of voor commer ciële doeleinden
bezit, of die diensten ver r icht die :
1° gestimuleer d, aangepr ezen of in de handel wor den gebr acht om de bescher ming van een
doeltr effende technische voor ziening te omzeilen, of
2° slechts een commer cieel beper kt doel of nut hebben naast het omzeilen van de
bescher ming van een doeltr effende technische voor ziening, of
3° in het bijzonder ontwor pen, ver vaar digd of aangepast zijn met het doel het omzeilen van
een doeltr effende technische voor ziening mogelijk of gemakkelijker te maken,
is schuldig aan een misdr ijf dat wor dt bestr aft over eenkomstig de ar tikelen 14 tot 17.
De bepalingen van boek I van het Str afwetboek, met inbegr ip van hoofdstuk VII en ar tikel
85, zijn van toepassing op de misdr ijven bedoeld in het eer ste en tweede lid.
Onder " technische voor zieningen " wor dt ver staan : technologie, inr ichtingen of
onder delen die in het kader van hun nor male wer king dienen voor het voor komen of
beper ken van handelingen ten aanzien van databanken, die niet zijn toegestaan door de
pr oducenten van databanken.
Technische voor zieningen wor den geacht doeltr effend te zijn in de zin van het eer ste en
tweede lid indien het gebr uik van een databank wor dt beheer st door de r echthebbende, door
toepassing van een contr ole op de toegang of een bescher mingspr océdé zoals encr yptie,
ver sluier ing of ander e tr ansfor matie van het wer k of pr estatie of een kopieer beveiliging die
de beoogde bescher ming ber eikt.
§ 2. De pr oducenten van databanken nemen binnen een r edelijke ter mijn afdoende
vr ijwillige maatr egelen, waar onder over eenkomsten met ander e betr okken par tijen, om
er voor te zor gen dat de nodige middelen ver schaft wor den aan de gebr uiker van een
databank om de uitzonder ingen te kunnen genieten bepaald in ar tikel 7, eer ste lid, 2° en 3°,
mits de gebr uiker op r echtmatige wijze toegang heeft tot de door de technische voor ziening
bescher mde databank.
§ 3. De technische voor zieningen die door de pr oducenten van databanken vr ijwillig wor den
getr offen, met inbegr ip van die ter uitvoer ing van vr ijwillig gesloten over eenkomsten, alsook
de technische voor zieningen die getr offen wer den kr achtens een beschikking gegeven bij
toepassing van ar tikel 2bis van de wet van 10 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch
ger echtelijk r echt van de Eur opese r ichtlijn van 11 maar t 1996 betr effende de
r echtsbescher ming van databanken, genieten de in § 1 bedoelde r echtsbescher ming.
§ 4. Par agr aaf 2 geldt niet voor databanken voor het publiek beschikbaar gesteld op gr ond
van over eengekomen bepalingen op zodanige wijze dat leden van het publiek daar toe toegang

hebben op een door hen individueel gekozen plaats en tijd.
§ 5. De technische voor zieningen bedoeld in § 1 mogen de r echtmatige ver kr ijger s van
databanken niet beletten deze databanken over eenkomstig hun beoogde doel te gebr uiken. "
Ar t. 34. In dezelfde wet wor dt een ar tikel 12ter ingevoegd, luidende :
" Ar t. 12ter . § 1. Eenieder die opzettelijk op ongeoor loofde wijze een van de volgende
handelingen ver r icht :
1° de ver wijder ing of wijziging van elektr onische infor matie betr effende het beheer van
r echten;
2° de ver spr eiding, de invoer ter ver spr eiding, de uitzending, de mededeling aan het publiek
of de beschikbaar stelling voor het publiek van databanken, waar uit op ongeoor loofde wijze
elektr onische infor matie betr effende het beheer van r echten is ver wijder d of waar in op
ongeoor loofde wijze der gelijke infor matie is gewijzigd,
en die weet of r edelijker wijs behoor t te weten dat hij zodoende aanzet tot een inbr euk op het
r echt van de pr oducenten van databanken, dan wel een der gelijke inbr euk mogelijk maakt,
ver gemakkelijkt of ver ber gt, is schuldig aan een misdr ijf dat wor dt bestr aft over eenkomstig
de ar tikelen 14 tot 17.
De bepalingen van boek I van het Str afwetboek, met inbegr ip van hoofdstuk VII en ar tikel
85, zijn van toepassing op dit misdr ijf.
§ 2. In de zin van dit ar tikel wor dt onder " infor matie betr effende het beheer van r echten "
ver staan alle door de pr oducenten van databanken ver str ekte infor matie op gr ond waar van
de databank, dan wel de pr oducent van de databank kunnen wor den geïdentificeer d. Deze
ter m wijst ook op infor matie betr effende de voor waar den voor het gebr uik van de databank,
alsook op de cijfer s en codes waar in die infor matie ver vat ligt.
Het eer ste lid is van toepassing, wanneer bestanddelen van deze infor matie zijn ver bonden
met een kopie van een databank of kenbaar wor den bij de mededeling aan het publiek er van.
"
Ar t. 35. In ar tikel 14 van dezelfde wet wor den de volgende wijzigingen aangebr acht :
a) in het eer ste lid, wor den de woor den " De misdr ijven omschr even in ar tikel 13 "
ver vangen door de woor den " De misdr ijven omschr even in de ar tikelen 12bis, § 1, 12ter en
13 " ;
b) in het tweede lid, wor den de woor den " Her haling met betr ekking tot de misdr ijven
omschr even in ar tikel 13 " ver vangen door de woor den " Elke her haling met betr ekking tot
de misdr ijven omschr even in de ar tikelen 12bis, 12ter en 13 " .
HOOFDSTUK IV.  Wijzigingen van de wet van 10 augustus 1998 houdende omzetting in
Belgisch ger echtelijk r echt van de Eur opese r ichtlijn van 11 maar t 1996 betr effende de
r echtsbescher ming van databanken.
Ar t. 36. In de wet van 10 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch ger echtelijk r echt
van de Eur opese r ichtlijn van 11 maar t 1996 betr effende de r echtsbescher ming van
databanken wor dt een ar tikel 2bis ingevoegd, luidende :
" Ar t. 2bis. § 1. Niettegenstaande de r echtsbescher ming voor zien in ar tikel 12bis, van de wet
van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch r echt van de Eur opese r ichtlijn van
11 maar t 1996 betr effende de r echtsbescher ming van databanken, is de voor zitter van de
r echtbank van eer ste aanleg bevoegd voor :
1° het vaststellen van elke over tr eding van ar tikel 12bis, §§ 2 en 5 van de wet van 31
augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch r echt van de Eur opese r ichtlijn van 11
maar t 1996 betr effende de r echtsbescher ming van databanken, en volgens het geval :
2° ofwel het opleggen aan de pr oducenten van databanken van het nemen van passende
maatr egelen die de begunstigden van de uitzonder ingen voor zien in ar tikel 7, eer ste lid, 2° en
3°, van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch r echt van de
Eur opese r ichtlijn van 11 maar t 1996 betr effende de r echtsbescher ming van databanken,

toelaten te kunnen genieten van deze uitzonder ingen ingeval die begunstigde op r echtmatige
wijze toegang heeft tot de databank;
3° ofwel aan de pr oducenten van databanken bevelen de technische voor zieningen aan te
passen aan ar tikel 12bis, § 5, van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in
Belgisch r echt van de Eur opese r ichtlijn van 11 maar t 1996 betr effende de
r echtsbescher ming van databanken.
§ 2. De vor der ing gegr ond op § 1 wor dt ingesteld op ver zoek van :
1° de belanghebbenden;
2° de minister bevoegd voor het auteur sr echt;
3° een ber oeps of inter pr ofessionele ver eniging met r echtsper soonlijkheid;
4° een ver eniging ter ver dediging van de consumentenbelangen die r echtsper soonlijkheid
bezit en voor zover zij in de Raad voor het Ver br uik ver tegenwoor digd is of door de minister
bevoegd voor het auteur sr echt, volgens cr iter ia bepaald bij een koninklijk besluit, vastgesteld
na over leg in de Minister r aad, er kend is.
In afwijking van de bepalingen in de ar tikelen 17 en 18 van het Ger echtelijk Wetboek,
kunnen de ver enigingen en gr oepen bedoeld in de punten 3° en 4° in r echte optr eden voor de
ver dediging van hun statutair omschr even collectieve belangen.
§ 3. De vor der ing gegr ond op § 1 wor dt ingesteld en behandeld zoals in kor tgeding.
Zij mag wor den ingesteld bij ver zoekschr ift op tegenspr aak, over eenkomstig de ar tikelen
1034ter tot 1034sexies van het Ger echtelijk Wetboek.
De voor zitter van de r echtbank van eer ste aanleg kan bevelen dat de beschikking of de
samenvatting er van wor dt aangeplakt gedur ende de ter mijn die hij bepaalt, en zowel binnen
als buiten de inr ichtingen van de over tr eder en op diens kosten, evenals de bekendmaking
van de beschikking of van de samenvatting er van, op kosten van de over tr eder , in dagbladen
of op een ander e wijze.
De beschikking is uitvoer baar bij voor r aad, niettegenstaande elk r echtsmiddel en zonder
bor gtocht.
Elke uitspr aak wor dt, binnen acht dagen en door toedoen van de gr iffier van het bevoegde
r echtscollege, aan de minister bevoegd voor het auteur sr echt meegedeeld, tenzij het vonnis
gewezen is op zijn ver zoek. Bovendien is de gr iffier ver plicht de minister bevoegd voor het
auteur sr echt onver wijld in te lichten over het ber oep tegen een uitspr aak die kr achtens dit
ar tikel gewezen is. "
HOOFDSTUK V.  Wijzigingen aan het Ger echtelijk Wetboek.
Ar t. 37. Ar tikel 587, eer ste lid, van het Ger echtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 3
augustus 1992, wor dt aangevuld als volgt :
" 13° over de vor der ingen ingesteld over eenkomstig ar tikel 87bis van de wet van 30 juni
1994 betr effende het auteur sr echt en de nabur ige r echten;
14° over de vor der ingen ingesteld over eenkomstig ar tikel 2bis van de wet van 10 augustus
1998 houdende omzetting in Belgisch ger echtelijk r echt van de Eur opese r ichtlijn van 11
maar t 1996 betr effende de r echtsbescher ming van databanken. " .
HOOFDSTUK VI.  Inter pr eter ende bepaling van ar tikel 63, eer ste lid, van de wet van 30
juni 1994 betr effende het auteur sr echt en de nabur ige r echten.
Ar t. 38. _ Ar tikel 63, eer ste lid, van de wet van 30 juni 1994 betr effende het auteur sr echt en
de nabur ige r echten dient in die zin geïnter pr eteer d te wor den dat het de Koning toestaat om
de bedr agen zoals bedoeld in ar tikel 62 van dezelfde wet, te bepalen, inzonder heid in functie
van een for faitair bedr ag per per soon ingeschr even in een uitleeninstelling.
HOOFDSTUK VII.  Slotbepalingen.
Ar t. 39. De wijzigingen aangebr acht door ar tikel 9, d) en e), zijn niet van toepassing op

fonogr ammen waar van de bescher mingsduur van de r echten op 22 december 2002
ver str eken was in toepassing van ar tikel 39, vijfde lid, van de wet van 30 juni 1994
betr effende het auteur sr echt en de nabur ige r echten, zoals deze was opgesteld voor haar
wijziging door ar tikel 9, d).
Ar t. 40. Deze wet tr eedt in wer king de dag waar op zij in het Belgisch Staatsblad wor dt
bekendgemaakt, met uitzonder ing van de ar tikelen 4, b), c) en f), 11, d), 14, 15, 17, 18, 19 en
20, die in wer king tr eden op de door de Koning te bepalen datum.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal wor den bekleed en door het
Belgisch Staatsblad zal wor den bekendgemaakt.
Gegeven te Br ussel, 22 mei 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
M. VERWILGHEN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van J ustitie,
Mevr . L. ONKELINX.
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ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hier na wezen zullen, Onze Gr oet.
De Kamer s hebben aangenomen en Wij bekr achtigen hetgeen volgt :
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Zitting 20032004 Kamer van volksver tegenwoor diger s Stukken.  Wetsontwer p, nr . 51
1137/1.  Amendementen, nr . 511137/2. Zitting 20042005 Stukken.  Amendementen, nr s.
511137/3 tot 12.  Ver slag, nr . 511137/13.  Tekst aangenomen door de commissie, nr . 51
1137/14. Amendementen, nr . 511137/15.  Tekst aangenomen in plenair e ver gader ing en
over gezonden aan de Senaat, nr . 511137/16. Integr aal Ver slag.  3 maar t 2005. Senaat
Stukken.  Ontwer p geëvoceer d door de Senaat, nr . 31073/1.  Amendement, nr s. 31073/2 en
3.  Ver slag, nr . 31073/4.  Tekst ver beter d door de commissie, nr . 31073/5. 
Amendementen, nr . 31073/6.  Beslissing om niet te amender en, nr . 31073/7. Handelingen
van de Senaat.  14 apr il 2005.
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