Artikelen XI.175 tot XI.178 van het
wetboek van economisch recht en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten

Art. XI.175.1
§ 1. Bij elke doorverkoop van een oorspronkelijk kunstwerk waarbij actoren uit de
professionele kunsthandel betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, na de
eerste overdracht door de auteur, is door de verkoper aan de auteur een onvervreemdbaar,
op de doorverkoopprijs berekend volgrecht verschuldigd, waarvan geen afstand kan worden
gedaan, zelfs niet op voorhand.
In deze afdeling wordt onder “oorspronkelijk kunstwerk” verstaan, een werk van grafische
of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures,
prenten, lithografieën, beeldhouwwerk, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en
foto’s, voorzover dit werk een schepping is van de kunstenaar zelf, of het gaat om een
exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt aangemerkt.
Kopieën van kunstwerken die onder deze afdeling vallen en die door de kunstenaar zelf of in
zijn opdracht in beperkte oplage zijn vervaardigd, worden als oorspronkelijk kunstwerk in de
zin van deze afdeling beschouwd. Dergelijke kopieën zijn in de regel genummerd,
gesigneerd of door de kunstenaar op andere wijze als authentiek gemerkt.
§ 2. Het volgrecht is evenwel niet van toepassing op een doorverkoop waarbij de verkoper
het werk minder dan drie jaar voor de doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de
kunstenaar en de doorverkoopprijs maximaal 10.000 euro bedraagt. De bewijslast dat aan
deze voorwaarden is voldaan, rust op de verkoper.
§ 3. Het volgrecht komt toe aan de erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de
auteurs overeenkomstig de artikelen XI.166 en XI.171.
§ 4. Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten is de reciprociteit van
toepassing op het volgrecht.
Art. XI.176.
Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs exclusief belasting, op voorwaarde dat die
minimum 2.000 euro bedraagt. Teneinde verschillen weg te werken die negatieve effecten
hebben op de werking van de interne markt, kan de Koning dit bedrag van 2.000 euro
wijzigen, zonder evenwel een bedrag hoger dan 3.000 euro te kunnen bepalen. Het bedrag
van het volgrecht wordt bepaald als volgt :
— 4 % van het deel van de verkoopprijs tot en met 50.000 euro;
— 3 % van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro tot en met 200.000 euro;
— 1 % van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 euro tot en met 350.000 euro;
— 0,5 % van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 euro tot en met 500.000 euro;
— 0,25 % van het deel van de verkoopprijs boven 500.000 euro.
Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan 12.500 euro.
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Art. XI.177.
§ 1. Het volgrecht kan ten aanzien van derden uitsluitend door het in § 2 bepaalde uniek
platform worden uitgeoefend.
Indien de auteur het beheer van zijn rechten niet aan een vennootschap voor het beheer
van de rechten heeft opgedragen, wordt het uniek platform geacht met het beheer van zijn
rechten te zijn belast. De auteur kan zijn rechten doen gelden binnen een termijn van vijf
jaar te rekenen van de datum van de doorverkoop.
§ 2. Ten behoeve van het beheer van het volgrecht wordt een uniek platform opgericht door
de vennootschappen die het volgrecht beheren.
De aangifte van de in artikel XI.175, § 1 bepaalde doorverkoop en de betaling van het
volgrecht geschieden via dit uniek platform. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad
overlegd besluit, de voorwaarden waaraan dit platform moet voldoen.
Art. XI.178.2
§ 1. Voor de doorverkopen die plaatsvinden in het kader van een openbare veiling zijn de
actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper,
koper, of tussenpersoon, de openbare ambtenaar, en de verkoper hoofdelijk verplicht, het
uniek platform binnen een maand na de verkoop in kennis te stellen van die verkoop. Zij zijn
tevens hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee maanden
na de kennisgeving te betalen via het uniek platform.
Voor de doorverkopen die niet plaatsvinden in het kader van een openbare veiling, met
inbegrip van de verkopen die aanleiding hebben gegeven tot de toepassing van artikel
XI.175, § 2, zijn de actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop
betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, en de verkoper hoofdelijk verplicht
het uniek platform binnen de termijn en op de wijze bepaald door de Koning in kennis te
stellen van die verkoop. Zij zijn tevens hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen
een termijn van twee maanden na de kennisgeving te betalen via het uniek platform.
De kennisgevingen van de doorverkopen bepaald in het eerste en tweede lid gebeuren
vanaf 1 januari 2015 op elektronische wijze bij het uniek platform door middel van een
systeem dat aan de door de Koning bepaalde voorwaarden voldoet. De Koning kan de in de
vorige zin bepaalde datum aanpassen.
§ 2. De vordering van de auteur verjaart door verloop van vijf jaren te rekenen van de
doorverkoop.
§ 3. Bij het verstrijken van de verjaringstermijn bepaald in paragraaf 2, zullen de door de
Koning aangewezen beheersvennootschappen de rechten die niet konden worden betaald
aan de rechthebbenden, verdelen op de door de Koning bepaalde wijze.
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§ 4. Gedurende een periode van drie jaren na de doorverkoop, kan het uniek platform van
de actoren uit de professionele kunsthandel, overeenkomstig de door de Koning bepaalde
regels, alle inlichtingen opvragen die noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het
volgrecht veilig te stellen.
De auteurs kunnen tevens, overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels, van het in
artikel XI.177, § 2, bepaalde uniek platform alle inlichtingen opvragen die noodzakelijk zijn
om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen.
§ 5. De in artikel XI.177, § 1 bepaalde beheersvennootschappen maken, volgens de nadere
regels en binnen de termijn bepaald door de Koning, op de website van het uniek platform
de doorverkopen bekend waarvan zij werden in kennis gesteld.
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