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Ar tikel 1. De bur ger lijke vennootschap onder de vor m van een coöper atieve vennootschap
met beper kte aanspr akelijkheid " Auvibel" wor dt belast met de inning en de ver deling van de
r echten op ver goeding bedoeld in ar tikel 55 van de wet van 30 juni 1994 betr effende het
auteur sr echt en de nabur ige r echten.
Ar t. 2. Dit besluit tr eedt in wer king de dag waar op het in het Belgisch Staatsblad wor dt
bekendgemaakt en zal ophouden uitwer king te hebben op 1 augustus 1996.
Ar t. 3. Onze Minister van J ustitie is belast met de uitvoer ing van dit besluit.
Gegeven te Br ussel, 2 oktober 1995.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van J ustitie,
S. DE CLERCK
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ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hier na wezen zullen, Onze Gr oet.
Gelet op ar tikel 55, lid 5, van de wet van 30 juni 1994 betr effende het auteur sr echt en de
nabur ige r echten;
Over wegende dat de vennootschap belast met de inning en de ver deling van de ver goeding
voor het kopiër en voor eigen gebr uik, r epr esentatief dient te zijn voor alle vennootschappen

voor het beheer van de r echten;
Over wegende dat de bur ger lijke vennootschap onder de vor m van een coöper atieve
vennootschap met beper kte aanspr akelijkheid " Auvibel" het beheer van de r echten op
ver goeding voor het kopiër en voor eigen gebr uik, bepaald in het ar tikel 55 van de wet
betr effende het auteur sr echt en de nabur ige r echten, tot doel heeft;
Over wegende dat de vennootschap Auvibel meer der e vennootschappen voor auteur s,
uitvoer ende kunstenaar s of pr oducenten ver enigt;
Over wegende dat het onder zoek naar de over eenstemming van de statuten van de
vennootschap Auvibel inzonder heid met de wettelijke ver plichting r epr esentatief te zijn voor
alle vennootschappen voor het beheer van r echten wor dt voor tgezet;
Over wegende evenwel dat de ar tikelen 55 tot 58 van de wet van 30 juni 1994 betr effende het
auteur sr echt en de nabur ige r echten in wer king zijn getr eden op 1 augustus 1995;
Over wegende dat, de gevolgen van dit besluit beper kend tot 1 augustus 1996, het onder die
voor waar den oppor tuun is de vennootschap Auvibel aan te duiden in toepassing van ar tikel
55, vijfde lid, van voor ver melde wet;
Op de voor dr acht van Onze Minister van J ustitie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Begin
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