
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en 
de naburige rechten (relevante artikels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 41. 
 

Wanneer de prestatie van een uitvoerende kunstenaar op geoorloofde wijze wordt 

gereproduceerd of door de omroep uitgezonden, mogen de uitvoerende kunstenaar en 

de producent zich onverminderd het recht van de auteur niet verzetten: 

1° tegen de mededeling ervan op een openbare plaats, op voorwaarde dat die prestatie 

niet voor een voorstelling wordt gebruikt en van het publiek geen toegangsgeld of 

vergoeding wordt gevraagd om die prestatie te kunnen bijwonen; 

2° tegen de uitzending ervan via de omroep. 

 

Artikel 42. 
 

Het gebruik van prestaties geeft, overeenkomstig artikel 41, de uitvoerende 

kunstenaars en de producenten recht op een billijke vergoeding, ongeacht de plaats 

waar die prestaties zijn vastgelegd. 

De vergoeding wordt door de personen die de handelingen bepaald in artikel 41 

verrichten betaald aan de in hoofdstuk VII van deze wet bedoelde vennootschappen 

voor het beheer van de rechten. 

Is er binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet omtrent die 

vergoeding geen overeenstemming tussen die vennootschappen voor het beheer van 

de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, dan wordt 

het bedrag ervan bepaald door een commissie die voltallig of in gespecialiseerde 

afdelingen zetelt en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de minister die 

bevoegd is voor het auteursrecht. 

Deze commissie zetelt voltallig of in afdelingen die gespecialiseerd zijn in een of 

meerdere activiteitssectoren. Elke afdeling wordt voorgezeten door de 

vertegenwoordiger van de minister die bevoegd is voor het auteursrecht en telt een 

gelijk aantal personen aangewezen door de beheersvennootschappen en personen 

aangewezen door de organisaties uit de betrokken activiteitssector(en) die dezelfde 

vergoeding verschuldigd zijn. 

De vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de 

vergoeding verschuldigd zijn, worden aangewezen door de minister die bevoegd is 

voor het auteursrecht. 

Degenen die de vergoeding verschuldigd zijn, moeten overeenkomstig de eisen van de 

redelijkheid de inlichtingen meedelen die nuttig zijn voor de inning en de verdeling 

van de rechten. 

De commissie die voltallig of in gespecialiseerde afdelingen zetelt, bepaalt op welke 

wijze die inlichtingen en stukken worden verstrekt. 

De commissie die voltallig of in gespecialiseerde afdelingen zetelt, beslist bij 

meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 

De beslissingen van de commissie worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

De Koning kan de nadere regels met betrekking tot de werking en de organisatie van 

de Commissie bepalen. De beslissingen van de Commissie worden bij koninklijk 

besluit bindend verklaard ten aanzien van derden. De minister bevoegd voor het 



auteursrecht, kan weigeren de Koning voor te stellen een beslissing bindend te maken 

op grond van het feit dat die beslissing kennelijk onwettige bepalingen bevat, of 

bepalingen die indruisen tenge het algemeen belang. Hij brengt de commissie op de 

hoogte van de redenen daarvoor. 

 

Artikel 43. 
 

Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten wordt de in artikel 42 

bedoelde vergoeding door de vennootschappen voor het beheer van de rechten 

verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars en de producenten, ieder voor de helft. 

 

Artikel 65. 
 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op al wie de bij deze wet erkende 

rechten int of verdeelt voor rekening van verschillende rechthebbenden. 

Het beheer moet worden waargenomen door een vennootschap die op regelmatige 

wijze is opgericht in een van de landen van de Europese Unie, waar zij op 

geoorloofde wijze als vennootschap voor de inning of de verdeling van die rechten 

werkzaam is. 

De vennoten moeten de hoedanigheid bezitten van auteur, uitvoerend kunstenaar, 

producent van geluidswerken of audiovisuele werken, uitgever, of van 

rechtverkrijgende van de voormelde personen. 

Is de vennootschap gevestigd in een land dat geen lid is van de Europese Unie, dan 

moet zij haar werkzaamheden in België verrichten via een vennootschap of een 

instelling die in een land van de Europese Unie op regelmatige wijze is opgericht en 

waarvan degene die met het beheer is belast, voldoet aan de voorwaarden bepaald in 

artikel 198 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. 

 

Artikel 66. 
 

De vennootschap heeft de plicht de rechten te beheren die door deze wet worden 

erkend wanneer de rechthebbende daarom verzoekt en dat verzoek overeenstemt met 

de doelstelling en de statuten van de vennootschap. 

De statuten van de vennootschappen mogen in geen geval het recht beperken van de 

personen die zij vertegenwoordigen om vertegenwoordigd te zijn in de organen van 

de vennootschap. 

Niettegenstaande enig andersluidend beding, kunnen de statuten, reglementen of 

overeenkomsten van de vennootschappen een rechthebbende niet beletten om het 

beheer van een of meer categorieën van werken of prestaties van zijn repertoire toe te 

vertrouwen aan de vennootschap van zijn keuze of om het beheer zelf uit te oefenen. 

In geval van terugtrekking, en onverminderd de rechtshandelingen die voordien door 

zijn vennootschap zijn verricht, moet de rechthebbende een toereikende 

opzeggingstermijn in acht nemen. 

De vennootschappen zijn verplicht ter plaatse inzage te verlenen van de repertoires 

waarvan zij het beheer waarnemen. 



Artikel 67. 
 

Om op het nationale grondgebied werkzaam te kunnen zijn, moeten de in artikel 65 

bedoelde vennootschappen een vergunning bezitten van de minister die bevoegd is 

voor het auteursrecht. 

Een koninklijk besluit bepaalt op welke wijze de vergunningen moeten worden 

aangevraagd en onder welke voorwaarden zij verkregen kunnen worden. 

De minister kan een vergunning intrekken wanneer de vennootschap niet voldoet aan 

de voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning of wanneer zij zware of 

herhaalde overtredingen van de bepalingen van deze wet begaat of heeft begaan. 

Het weigeren en het intrekken van de vergunning moeten met redenen worden 

omkleed. 

De intrekking heeft gevolg na verloop van twee jaar te rekenen van de kennisgeving 

van de intrekking. De intrekking van de vergunning geldt als ontbinding van de 

toetredingsovereenkomst of van de overeenkomst waarbij de leden aan de 

vennootschap machtiging hebben verleend. 

Elke toekenning en elke intrekking van een vergunning moet in het Belgisch 

Staatsblad worden bekendgemaakt. 

 

Artikel 68. 
 

Op de vennootschappen wordt toezicht uitgeoefend door een commissaris, benoemd 

op dezelfde wijze als bij de naamloze vennootschappen. 

De commissaris moet worden gekozen onder de leden van het Instituut der 

bedrijfsrevisoren; hij draagt de titel van commissaris-revisor. 

Alle bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen die 

betrekking hebben op de commissarissen-revisoren in de naamloze vennootschappen, 

zijn van overeenkomstige toepassing op de commissaris-revisor bedoeld in het tweede 

lid. 

 

Artikel 69. 
 

De sommen die worden geïnd en waarvan uiteindelijk blijkt dat ze niet kunnen 

worden uitgekeerd moeten door de vennootschappen worden verdeeld onder de 

rechthebbenden van de betrokken categorie, op de wijze die bij tweederde 

meerderheid van de algemene vergadering wordt bepaald. 

Bij gebreke van een dergelijke meerderheid wordt met dit doel speciaal een nieuwe 

algemene vergadering bijeengeroepen, die bij gewone meerderheid beslist. 

Over de aanwending van die sommen maakt de commissaris-revisor jaarlijks een 

bijzonder verslag op. 

 

Artikel 70. 
 

Onverminderd de informatie die medegedeeld moet worden krachtens de wetten en de 

statuten, kan elke vennoot of zijn gemachtigde, binnen een maand te rekenen van de 



dag van zijn verzoek, een afschrift krijgen van de stukken van de laatste drie jaren die 

betrekking hebben op: 

1° de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekeningen en de financiële 

structuur van de vennootschap; 

2° de bijgewerkte lijst van de bestuurders; 

3° de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor aan de 

algemene vergadering; 

4° de tekst van en de toelichting bij de aan de algemene vergadering voorgestelde 

resoluties, alsmede alle inlichtingen betreffende de kandidaten voor de raad van 

bestuur; 

5° het door de commissaris-revisor voor juist verklaarde totale bedrag van de 

bezoldigingen, forfaitaire kosten en voordelen van welke aard ook, die werden 

uitgekeerd aan de bestuurders; 

6° de geactualiseerde tarieven van de vennootschap; 

7° de bestemming van de sommen die, overeenkomstig de artikelen 13, tweede lid, en 

69, verdeeld moesten worden. 

 

Artikel 71. 
 

De vennootschappen kunnen, binnen de perken van de hen op grond van hun statuten 

verleende bevoegdheden, algemene contracten sluiten met betrekking tot de 

exploitatie van auteursrechten en naburige rechten. 

 

Artikel 72. 
 

Deze wet doet geen afbreuk aan de contracten inzake vertegenwoordiging die de in 

deze wet bedoelde vennootschappen hebben gesloten, noch aan de contracten die zij, 

onder de gelding van vroegere wetten, met derden hebben gesloten. 

Deze bepaling geldt enkel in zoverre die vennootschappen de in artikel 67 bedoelde 

vergunning hebben aangevraagd binnen zes maanden te rekenen van de 

inwerkingtreding van het koninklijk besluit bedoeld in dat artikel. 

Die aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van de statuten en van de laatste drie 

goedgekeurde balansen. De vergunning wordt van rechtswege toegekend op verzoek 

van de vennootschappen die, sedert ten minste drie jaar vóór de inwerkingtreding van 

deze wet, de werkzaamheden bedoeld in artikel 65 werkelijk hebben verricht, of die 

dergelijke werkzaamheden hebben overgenomen van een vennootschap of van een 

vereniging die ze even lang heeft verricht. 

 

Artikel 73. 
 

De vennootschappen zijn bevoegd om in rechte op te treden met het oog op de 

verdediging van de rechten die zij krachtens de statuten beheren. 

 



 

Artikel 74. 
 

Het bewijs van een opvoering, uitvoering, reproductie of enige andere exploitatie, 

alsook het bewijs van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of 

gereproduceerde werken of over de ontvangsten kan niet alleen door de processen-

verbaal van de officieren of de agenten van de gerechtelijke politie worden geleverd, 

maar ook door de vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder of, tot het tegendeel 

bewezen is, van een door beheersvennootschappen aangewezen persoon die erkend is 

door de Minister bevoegd voor het auteursrecht en beëdigd is overeenkomstig artikel 

572 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Artikel 75. 
 

De vennootschappen delen hun jaarrekeningen mee aan de Minister die bevoegd is 

voor het auteursrecht en geven hem kennis van elk voorstel tot wijziging van de 

statuten, de tarieven of de innings- en verdelingsregels, ten minste twee maanden vóór 

de algemene vergadering tot het onderzoek ervan overgaat. 

 

Artikel 76. 
 

De Minister wijst voor elke vennootschap een vertegenwoordiger aan. 

De vertegenwoordiger houdt toezicht op de toepassing van de wet en de statuten, 

alsook van de in artikel 75 bedoelde tarieven, innings- en verdelingsregels. 

Hij treedt op uit eigen beweging of op verzoek van de Minister of van enige 

belanghebbende. 

De vennootschap moet hem alle stukken en alle inlichtingen verschaffen die dienstig 

kunnen zijn voor zijn taak. 

Hij kan inzage nemen van de boeken en de boekingsstukken van de vennootschap. 

De vertegenwoordiger brengt aan de Minister verslag uit over zijn handelingen en 

onderzoeken en deelt het resultaat ervan mee aan wie erom gevraagd heeft. 

Het statuut en de bezoldiging van de vertegenwoordiger worden bij koninklijk besluit 

bepaald. 

De Minister heeft het recht om in rechte op te treden om bij elke overtreding van de 

wet of de statuten een sanctie te vorderen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 67 kan herhaalde overtreding van de statuten en 

de reglementen van de vennootschap grond opleveren voor de intrekking van de 

erkenning door de Minister. 

 

Artikel 77. 
 

De vertegenwoordiger kan de beperking van de werkingskosten van de vennootschap, 

alsmede de aanwijzing van een deskundige die aan de algemene vergadering verslag 

moet uitbrengen, op de agenda van een algemene vergadering van die vennootschap 

plaatsen. 



Artikel 78. 
 

De personeelsleden van de vennootschappen voor het beheer van de rechten alsmede 

alle andere personen die zijn betrokken bij de inning van de krachtens de 

hoofdstukken IV tot VI verschuldigde vergoedingen, moeten het beroepsgeheim 

bewaren over alle inlichtingen waarvan ze kennis hebben door of naar aanleiding van 

de uitvoering van hun opdracht. Schending van dat beroepsgeheim wordt gestraft met 

de straffen gesteld bij artikel 458 van het Strafwetboek. 

 

Artikel 79. 
 

Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten gelden de bij deze wet 

gewaarborgde rechten in België ook voor de buitenlandse auteurs en de buitenlanders 

die naburige rechten genieten, maar niet voor een langere termijn dan bij de Belgische 

wet is bepaald. 

Indien evenwel die rechten in hun land vervallen na een kortere termijn, vervallen zij 

ook in België na het verstrijken van die termijn. 

Zijn de Belgische auteurs en de Belgische houders van naburige rechten in mindere 

mate beschermd in een vreemd land, dan gelden de voordelen van deze wet voor de 

onderdanen van dat land slechts in gelijke mate. Niettegenstaande het eerste lid is de 

reciprociteit van toepassing op de rechten op vergoeding van uitgevers, uitvoerende 

kunstenaars en producenten van fonogrammen, alsook van eerste vastleggingen van 

films bedoeld in de artikelen 55, 59 en 61bis, zulks onverminderd het Verdrag over de 

Europese Unie. 

 

 

Afdeling 2. - Strafbepalingen 
 

Artikel 80. 
 

Hij die kwaadwillig of bedrieglijk inbreuk pleegt op het auteursrecht en de naburige 

rechten, is schuldig aan het misdrijf van namaking. 

Hetzelfde geld voor de kwaadwillige of bedrieglijke aanwending van de naam van een 

auteur of van een persoon die een naburig recht geniet, of voor enig door hem 

gebruikt distinctief kenmerk om zijn werk of prestatie aan te duiden. De aldus tot 

stand gebrachte voorwerpen worden als nagemaakt beschouwd. 

Hij die voorwerpen, wetende dat zij nagemaakt zijn, verkoopt, verhuurt, te koop of te 

huur stelt, in voorraad heeft voor de verkoop of de verhuur of in België invoert voor 

commerciële doeleinden, is schuldig aan hetzelfde misdrijf. 

De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en 

artikel 85, zijn van toepassing op het misdrijf van namaking. 

De bepalingen van hoofdstuk XI van de wet van 3 juli 1969 houdende invoering van 

het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn van toepassing op de 

overtredingen van de bepalingen van de hoofdstukken IV tot VI en op de 

overtredingen van hun uitvoeringsbesluiten, waarbij de term «belasting» wordt 



vervangen door «vergoeding». 

 

Artikel 81. 
 

De misdrijven omschreven in artikel 80 worden gestraft met geldboete van 100 frank 

tot 100 000 frank. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een 

geldboete van 100 frank tot 100 000 frank of met één van die straffen alleen wordt 

gestraft elke herhaling met betrekking tot de misdrijven omschreven in artikel 80. 

 

Artikel 82. 
 

Ingeval een uitvoering of een opvoering inbreuk maakt op het auteursrecht of op de 

naburige rechten, kunnen de ontvangsten in beslag genomen worden als zaken die uit 

het misdrijf voortkomen. Zij worden aan de eiser toegewezen naar evenredigheid van 

hetgeen zijn werk of zijn prestatie heeft bijgedragen tot de uitvoering of opvoering en 

worden bij de raming van de schadevergoeding in aanmerking genomen. 

 

Artikel 83. 
 

De rechter kan bevelen dat de vonnissen gewezen met toepassing van artikel 81 

moeten worden aangeplakt voor de duur die hij bepaalt, zowel binnen als buiten de 

gebouwen van de overtreder en op diens kosten, of dat het vonnis op kosten van de 

overtreder in nieuwsbladen of op enige andere wijze bekend gemaakt moet worden. 

 

Artikel 84. 
 

De rechtspersonen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de veroordeling tot het betalen 

van schadevergoeding, boeten, kosten, verbeurdverklaringen, teruggaven en 

geldstraffen van welke aard ook, die wegens overtreding van deze wet worden 

uitgesproken tegen hun bestuurders, vertegenwoordigers of aangestelden. 

De leden van handelsverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen in dezelfde 

mate burgerlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer de overtreding door een 

vennoot, zaakvoerder, aangestelde of lasthebber is begaan naar aanleiding van een 

verrichting die tot de activiteit van de vereniging behoort. 

 

Artikel 85. 
 

In geval van herhaling van de in deze wet omschreven misdrijven kan de rechtbank 

hetzij de definitieve, hetzij de tijdelijke sluiting bevelen van de inrichting van de 

veroordeelde. 

 

Artikel 86. 
 

De ontvangsten en de verbeurdverklaarde voorwerpen kunnen aan de burgerlijke 

partij worden toegewezen, in mindering of ten belope van het geleden nadeel. 



Afdeling 3. - Burgerlijke rechtsvordering ter zake van auteursrecht 
 

Artikel 87. 
 

§ 1. Onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, stelt de 

voorzitter van deze rechtbank het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of 

op een naburig recht en beveelt dat daaraan een einde wordt gemaakt. 

De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding. 

Op de vordering wordt uitspraak gedaan, niettegenstaande enige vervolging die voor 

de strafrechter wordt ingesteld wegens dezelfde feiten. 

Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder 

borgstelling, tenzij de rechter heeft bevolen dat een borg moet worden gesteld. 

De vordering wordt ingesteld op verzoek van elke betrokkene, van een gemachtigde 

vennootschap van het beheer van de rechten of van een beroepsvereniging of 

interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid. De voorzitter kan bevelen dat 

een einde moet worden gemaakt aan de betwiste handeling en dat het vonnis, op de 

wijze die hij geschikt acht, geheel of gedeeltelijk wordt bekendgemaakt op kosten van 

de verweerder. 

 

§ 2. De overhandiging van de nagemaakte voorwerpen en platen, vormen, matrijzen 

of andere gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben tot het plegen van de 

namaking en die nog in het bezit van de verweerder zijn, kan worden bevolen in 

mindering van de aan de eiser verschuldigde schadevergoeding. 

De verweerder die te kwader trouw is, wordt veroordeeld tot verbeurdverklaring van 

de nagemaakte voorwerpen en van de platen, vormen, matrijzen of andere 

gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben tot het plegen van de namaking of, in 

voorkomend geval, tot de betaling van een som gelijk aan de prijs van deze 

voorwerpen of andere reeds overgedragen goederen. 

 


