
 HOOFDSTUK VI. - Bepalingen inzake openbare uitlening. 

 

  Art. 62. § 1. (In geval van uitlening van werken van letterkunde, databanken, 

fotografische werken of partituren van muziekwerken onder de voorwaarden genoemd in 

artikel 23, hebben de auteur en de uitgever recht op een vergoeding.) <W 2005-05-22/33, 

art. 23, 006 ; Inwerkingtreding : 27-05-2005> 

  § 2. In geval van uitlening van geluidswerken of audiovisuele werken onder de 

voorwaarden genoemd in de artikelen 23 en 47, hebben de auteur, de uitvoerende 

kunstenaar en de producent recht op een vergoeding. 

 

  Art. 63. Na raadpleging van de instellingen en vennootschappen voor het beheer van de 

rechten bepaalt de Koning het bedrag van de in artikel 62 bedoelde vergoedingen. Deze 

worden geïnd door de vennootschappen voor het beheer van de rechten. 

   De Koning kan, overeenkomstig de door Hem gestelde voorwaarden en nadere regels, 

een vennootschap die representatief is voor alle vennootschappen voor het beheer van de 

rechten, ermee belasten de vergoedingen voor openbare uitlening te innen en te verdelen. 

  Bij de vaststelling van de in artikel 62 bedoelde vergoeding bepaalt de Koning, na 

raadpleging van de Gemeenschappen en, in voorkomend geval, op hun initiatief, voor 

sommige categorieën van instellingen die door de overheid zijn erkend of opgericht, een 

vrijstelling of een forfaitair vastgesteld bedrag per uitlening. 

 

  Art. 64. § 1. Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten wordt de in 

artikel 62, § 1, bedoelde vergoeding verdeeld tussen de auteurs (en de uitgevers naar rata 

van 70 % voor de auteurs en 30 % voor de uitgevers.) <W 2005-05-22/33, art. 24, 006 

; Inwerkingtreding : 27-05-2005> 

  § 2. Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten wordt de in artikel 62, 

§ 2, bedoelde vergoeding verdeeld tussen de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de 

producenten naar rata van een derde voor elk. 
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