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WIE IS AUTEUR?

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen wie (co)auteur is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Zeker wanneer
meerdere personen bijdragen tot de creatie van dat werk. Niet iedereen kan zich zomaar coauteur noemen. Enkel zij 
die een wezenlijke bijdrage leveren aan het originele werk worden in principe als auteur aangeduid. 

Dit dossier neemt het (co)auteurschap onder de loep en bekijkt de wettelijke bepalingen i.v.m. titulariteit. Daarna 
wordt per categorie van werken (audiovisuele, literaire en theaterwerken) nagegaan wie zich auteur kan noemen van 
een auteursrechtelijk beschermd werk.

1. Algemene bepalingen i.v.m. titulariteit

1.1 De auteur is een natuurlijke persoon

De auteur is de maker van het originele, auteursrechtelijk beschermde werk en degene die zijn exclusieve rechten op 
dit werk kan laten gelden. De auteurswet stelt uitdrukkelijk dat de auteur steeds een natuurlijk persoon is. 

Het auteursrecht kan dus enkel ontstaan in hoofde van een fysiek persoon en dus nooit in hoofde van een 
rechtspersoon (bijvoorbeeld een producent of uitgever), in tegenstelling tot de Angelsaksische landen die het 
copyrightsysteem hanteren. Een rechtspersoon kan wel de auteursrechten van de oorspronkelijke auteur verkrijgen.
 
Zij die iets creëren, worden enkel erkend als auteur wanneer hun creatie aan de originaliteits- of 
oorspronkelijkheidsvereiste voldoet. Deze vereiste vinden we niet terug in de wet, maar wordt uitgebreid behandeld 
in de rechtspraak en rechtsleer.  Opdat een werk auteursrechtelijke bescherming zou genieten, moet het werk de 
persoonlijke stempel van de auteur dragen en de uitdrukking zijn van de intellectuele inspanning van de auteur. 

Met de auteur worden zijn rechthebbenden gelijkgesteld: dat zijn de personen die na zijn overlijden in het bezit 
komen van zijn vermogensrechten en gerechtigd zijn deze uit te oefenen.

1.2 Wettelijk vermoeden van auteurschap 
 
De auteurswet schrijft een vermoeden van auteurschap voor: iedereen wiens naam of letterwoord als dusdanig op 
het werk vermeld staat, wordt vermoed de auteur ervan te zijn. Dit vermoeden is echter weerlegbaar en geldt tot 
bewijs van het tegendeel.  Dit vermoeden geldt enkel wanneer de persoon wiens naam op het werk vermeld staat als 
auteur kan worden beschouwd en dus een inspanning en bijdrage heeft geleverd die auteursrechtelijke bescherming 
geniet. 

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen dit weerlegbaar vermoeden inroepen. Dit vermoeden vereist niet dat 
de naam of het letterwoord ook een datum vermeldt.
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1 Artikel XI.170, lid 1 van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) van 19 april 2014 (vroeger artikel 6, lid 1 AW).
Zie hiervoor: A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2008, 53 ev.
H. VANHEES, “De nieuwe wettelijke regeling inzake auteurscontracten”, TBH 1995, 734.
Artikel XI.170, lid 2 WER (vroeger artikel 6, lid 2 AW).
Rb. Antwerpen 30 juni 2011, RABG 2011/18, 1287 met noot C. VAN LEENHOVE en IRDI 2011, 365.
Cass.12 juni 1998, Ing. Cons. 1999, 100.
Cass. 8 december 2008, AM 2009, 253.
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1.3 Pseudonieme en anonieme werken

De auteur kan er ook voor kiezen zijn werk onder een pseudoniem te publiceren of zelfs volledig anoniem te blijven. 
In dergelijke gevallen bepaalt de wet dat de uitgever de rechten van de auteur uitoefent. Zo stelt de wet dat in-
geval van anonieme of pseudonieme werken de uitgever t.o.v. derden geacht wordt daarvan de auteur te zijn. Mocht 
de ware auteur zich later alsnog kenbaar maken, dan wordt het auteursrecht uiteraard niet langer door de uitgever 
maar door de auteur zelf uitgeoefend. Het “doorzichtig pseudoniem”, zoals Hergé (‘RG’), is hierop een uitzondering, 
aangezien algemeen bekend is wie achter dit pseudoniem schuilging (George Remi).

1.4 Postume werken

De wet stelt dat zij die na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming van een niet eerder gepubliceerd 
werk (postuum werk) voor het eerst op geoorloofde wijze publiceren of aan het publiek meedelen, als auteur van 
dat werk worden beschouwd.

De wet specificeert dat deze persoon ee bescherming geniet die gelijkwaardig is met die van de vermogensrechten van 
de auteur. De beschermingstermijn bedraagt 25 jaar vanaf het tijdstip waarop het werk voor het eerst op geoorloofde 
wijze werd gepubliceerd of aan het publiek meegedeeld.

2. Algemene bepalingen ivm. coauteurschap

Een auteurswerk wordt vaak door meer dan één auteur gecreëerd, in dat geval spreekt met van “coauteurschap”.

2.1 Wie zijn coauteurs?

Enkel zij die een creatieve en persoonlijke bijdrage hebben geleverd tot het gemeenschappelijke werk kunnen als co-
auteur worden beschouwd. Wanneer meerdere personen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een werk 
zal men in concreto moeten nagaan wie dergelijke bijdrage heeft geleverd.

Wanneer meerdere auteurs samenwerken, is het aan te raden een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. De wet 
stuurt eveneens aan op een onderlinge regeling tussen de coauteurs, die vastgelegd wordt in een overeenkomst of 
contract. Dergelijke samenwerkingsovereenkomsten kunnen bij deAuteurs worden opgevraagd.
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Artikel XI.170, lid 3 WER (vroeger artikel 6, lid 3 AW).
D. VOORHOOF, K. VAN DER PERRE en E. LIEVENS, Handboek Auteursrecht, Academia Press, 2014, 57 en 99.
Artikel XI.166, §6 WER (vroeger artikel 2, §6 AW).
D. VOORHOOF, K. VAN DER PERRE en E. LIEVENS, Handboek Auteursrecht, Academia Press, 2014, 58
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2.2 Wat in geval van coauteurschap?

Ondeelbare werken

Wanneer meerdere auteurs aan een auteurswerk hebben gewerkt, komen zij in een onverdeeldheid terecht. 
Alle coauteurs hebben immers allen samen auteursrechten op hetzelfde werk. De wet stelt dat in dit geval de 
uitoefening van de auteursrechten vrij bij overeenkomst kan worden geregeld.

Indien er geen overeenkomst tussen de coauteurs werd opgesteld, mag geen van de auteurs het recht afzonderlijk 
uitoefenen. Is er onenigheid over de uitoefening van de auteursrechten, dan dienen de coauteurs zich tot de rechter te 
wenden.   Zo kan de rechter de machtiging van publicatie van een werk afhankelijk stellen van de maatregelen die hij 
nuttig acht of kan hij, op verzoek van de auteur die zich tegen de publicatie verzet, beslissen dat deze niet zal delen in 
de kosten en baten van de exploitatie of dat zijn naam niet op het werk zal voorkomen.

Iedere auteur kan echter wel in eigen naam en zonder tussenkomst van de coauteurs, een rechtsvordering instellen 
en voor zijn deel schadevergoedingen eisen ingeval van inbreuk op het auteursrecht door een derde.

Deelbare werken

In sommige gevallen kan wel duidelijk worden opgemaakt wat de creatieve, individuele bijdrage van elk van de 
coauteurs is. Zo kunnen de bijdrages van de tekenaar en de scenarist van een stripverhaal duidelijk van elkaar onder-
scheiden worden. In dat geval stelt de wet dat de coauteurs het recht hebben hun individuele bijdrage afzonderlijk te 
exploiteren, voor zover deze exploitatie het gemeenschappelijke werk niet in het gedrang brengt. 

Het deelbare karakter van het werk mag er echter niet toe leiden dat men van coauteur verandert, behalve wanneer 
dit contractueel zo bepaald is. 
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12 Artikel XI.168, lid 1 WER (vroeger artikel 4, lid 1 AW).
Artikel XI.168, lid 3 WER (vroeger artikel 4, lid 3 AW).
Artikel XI.168, lid 2 WER (vroeger artikel 4, lid 2 AW).
Artikel XI.169, lid 2 WER (vroeger artikel 5, lid 2 AW).
Artikel XI.169, lid 1 WER (vroeger artikel 5, lid 1 AW).
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3. (Specifieke) bepalingen bij audiovisuele, literaire en theaterwerken

3.1 Audiovisuele werken

De wetgever heeft voor audiovisuele werken een wettelijk vermoeden van coauteurschap ingebouwd. Zo somt de wet 

de fysieke personen op die worden beschouwd als coauteur van een audiovisueel werk.

Onweerlegbaar vermoeden voor de hoofdregisseur

De wetgever heeft het auteurschap van een audiovisueel werk aan de hoofdregisseur toegekend en stelt dus een 
onweerlegbaar vermoeden voor de hoofdregisseur in.

Weerlegbaar vermoeden voor vijf coauteurs

De wet heeft vijf categorieën van personen opgesomd die worden vermoed coauteur te zijn, behoudens tegenbewijs. 
Het gaat om:

- de scenarioschrijver
-  de bewerker
-  de tekstschrijver
-  de grafische ontwerper van animatiewerken of van animatiesequenties in een audiovisueel werk die een  
               belangrijk deel van dat werk uitmaken
-  de auteur van muziekwerken met of zonder woorden die speciaal gemaakt zijn voor het audiovisueel werk. 

De wetgever heeft dit vermoeden ingesteld, omdat men aanneemt dat de bijdrage van deze vijf categorieën van 
personen meestal origineel en substantieel is. Dit vermoeden kan dus worden weerlegd als kan worden aangetoond 
dat de bewuste bijdrage tot het werk niet origineel is   of het wezen van het werk als geheel niet heeft bepaald.

Wordt het bewijs geleverd dat hun bijdrage niet zodanig bepalend was om het werk als geheel te determineren, dan 
kunnen deze vijf categorieën nog steeds trachten aan te tonen dat zij wel degelijk een originele creatie hebben 
gemaakt. Op die manier kunnen zij rechten opeisen op de enkele bijdrage die ze hebben voortgebracht.

Vermoeden van coauteurschap auteur van het audiovisuele werk

Onweerlegbaar vermoeden Hoofdregisseur

Weerlegbaar vermoeden Scenarioschrijver 
Bewerker 
Tekstschrijver
Grafisch ontwerper van animatiewerken
Componist

Natuurlijke personen die tot het werk hebben
bijgedragen

Zij die een originele en substantiële bijdrage tot
het werk hebben geleverd
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Artikel XI.179 WER (vroeger artikel 14 AW).
Artikel XI.179, lid 2 WER (vroeger artikel 14, lid 2 AW).
C. DOUTRELEPONT, ‘Le statut des oeuvres audiovisuelles et sonores ainsi que les nouvelles modes d’exploitation’ in Gotzen, F. (ed), Belgisch auteursrecht 
van oud naar nieuw, Brussel, Bruylant, 1996, 135.
J. BLOMME en I. HENDRIX, supra, 15.
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Natuurlijke personen die tot het werk hebben bijgedragen

Daarnaast vermeldt de wet ook nog de natuurlijke personen die tot het werk hebben bijgedragen. Personen die tot het 
werk hebben bijgedragen, worden echter enkel erkend als auteur in de mate dat hun bijdragen voldoende origineel 
en substantieel zijn. Niet eender welke bijdrage voldoet dus. De auteur moet kunnen aantonen dat de betreffende 
bijdrage het wezen van het audiovisueel werk als geheel heeft bepaald en dat hij rechtstreeks betrokken was bij de 
creatie van het werk.  Dat laatste is belangrijk, enkel zij die hebben deelgenomen aan de schepping van het 
audiovisuele werk in zijn geheel kunnen immers als coauteurs van dat werk worden beschouwd.  Een auteur die een 
auteursrechtelijk beschermd werk heeft gecreëerd los van het bewuste werk, bijvoorbeeld een inleidende tekst van 
een documentaire heeft geschreven of een nummer gecomponeerd heeft niet speciaal voor het audiovisueel werk,   
zal houder zijn van een auteursrecht indien zijn werk voldoende origineel is, maar kan geen rechten op het geheel laten 
gelden.

Ook decorbouwers of kostuumontwerpers zijn meestal bijkomstige auteurs. Toch kunnen zij een belangrijke rol spelen 
voor de globale look and feel van het audiovisuele werk. Denken we aan kostuumfilms waarin hun bijdragen het 
karakter van de film in zijn geheel mee bepalen en de erkenning die hieraan gegeven wordt op allerhande festivals.

Zij die op een puur technische manier bijdragen tot het audiovisuele werk kunnen niet als auteur worden aanzien. 
Hun bijdrage tot het werk is bijgevolg niet beschermd door het auteursrecht. Een bijdrage dient immers voldoende 
origineel te zijn, wil het auteursrechtelijke bescherming genieten. Technici, monteurs en cameramannen worden niet 
beschouwd als auteurs.

Auteurs van het oorspronkelijke werk

De wet bepaalt dat auteurs van een oorspronkelijk werk worden gelijkgesteld met de auteurs van het nieuwe werk, 
wanneer hun bijdrage in het nieuwe werk wordt gebruikt. Een bijkomende eis wordt niet gesteld. Het is voldoende dat 
hun werk in het audiovisuele werk wordt “gebruikt”. In welke mate het werk “gebruikt” moet worden in het nieuwe 
werk wordt niet verduidelijkt, maar het lijkt evident dat het gebruik van het oorspronkelijk werk een originele inbreng 
moet leveren aan het nieuwe werk in zijn geheel.  Het gaat hier bijvoorbeeld om een remake van een bestaand 
scenario of de audiovisuele adaptatie van een boek. In voornoemde gevallen zijn het respectievelijk de scenarist van 
het bestaand scenario en de schrijver van het boek die worden gelijkgesteld met de auteurs van het nieuwe werk.

De producent van audiovisuele werken

Een auteur sluit zijn audiovisueel productiecontract af met een producent. In de auteurswet vinden we geen definitie 
terug wie hieronder moet worden verstaan. In het oorspronkelijk wetsvoorstel werd de producent wel gedefinieerd, 
namelijk als “de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de financiële en andere verantwoordelijkheid draagt 
voor de onderneming die een audiovisueel werk, ongeacht de drager, tot stand brengt en exploiteert.”   Deze definitie 
benadrukt het investeringsaspect dat komt te kijken bij het maken van een film.

Het is belangrijk te onderstrepen dat producenten geen coauteur zijn van het audiovisuele werk en dus geen 
auteursrechten kunnen opeisen. Zij genieten wel van naburige rechten op de eerste vastlegging van de film.  Alleen 
wanneer zij kunnen aantonen dat zij, naast hun hoedanigheid als producent, een originele bijdrage aan het werk 
hebben geleverd, kunnen zij als coauteur worden beschouwd.   Zo zijn er producenten die vaak optreden als 
coscenarist. Enkel in deze hoedanigheid hebben zij recht op auteursrechten. Een producent die mee de inhoud bepaalt 
van het werk door het scenario in een bepaalde richting te sturen of enkele ideeën aan te reiken, oefent louter zijn taak 
uit als producent en kan niet als coauteur worden gezien.
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J. BLOMME en I. HENDRIX, “De wet van 30 juni 1997 en het auteursrecht op audiovisuele werken”, A&M 1996/1, 15.
F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et droits voisins, Brussel, Bruylant, XII, 2000, 211.
J. BLOMME en I. HENDRIX, supra, 15.
Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer De Clercq (ook: Verslag De Clercq),Parl. St., Kamer, 1993- -94, 172.
A. BERENBOOM, “Les dispositions sur le droit d’auteur dans l’audiovisuel en Belgique”, in De Belgische auteurswet - - Artikelsgewijze commentaar, 
Brussel, Larcier, 2012, 98.
C. DOUTRELEPONT, supra, 132. 
Artikel 1.14 van het wetsontwerp betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en het kopiëren voor eigen gebruik
 van geluids- - en audiovisuele werken, Parl. St., Kamer, B.Z., 1991- -1992, 473/1, 22 mei 1992.
Verslag De Clercq, 171.
Artikel XI.209 WER (vroeger artikel 39 AW).
C. DOUTRELEPONT, supra, 134.
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Richtlijn voor een billijke verdeling van de auteursrechten

De Scenaristengilde heeft eveneens vastgelegd dat producenten geen coauteur kunnen zijn in het document “Voor 
een billijke verdeling van de auteursrechten” dat samen met de VRT en de beheersvennootschappen werd opgesteld. 
Dit sectoraal akkoord stelt dat werknemers van de VRT in principe voor een eerste exploitatie van een productie vanaf 
1 januari 2010 ook auteursrechten kunnen ontvangen die beheerd worden door collectieve beheersvennootschap-
pen. Om de verdeling van deze auteursrechten op een billijke en duurzame wijze te regelen, verklaarden de VRT en 
de beheersvennootschappen zich bereid om deze problematiek in een geest van openheid en wederzijds respect te 
bespreken.

De verdeelsleutels, die het aandeel van de auteurs in de diverse fases van het creatieproces bepalen, kunnen niet 
eenzijdig worden opgelegd. In principe worden zij opgesteld in onderling overleg tussen de verschillende auteurs en in 
functie van eenieders daadwerkelijke inbreng. De definities en richtlijnen die werden opgesteld door de 
beheersvennootschappen zullen in alle openheid met de VRT besproken worden en kunnen hierbij als leidraad dienen. 
Indien er tussen de auteurs geen overeenstemming wordt bereikt, zal de cel rechtenbeheer van de VRT het dossier met 
de beheersvennootschappen onderzoeken. Er moet in elk geval vermeden worden dat rechten gedurende lange tijd 
geblokkeerd blijven omwille van onopgeloste geschillen.

Het is duidelijk dat producenten en script editors slechts aanspraak kunnen maken op een deel in de scenariorechten 
indien zij als coauteur kunnen worden beschouwd en dus kunnen aantonen dat hun bijdrage tot het g
emeenschappelijke werk origineel is én eveneens het werk als geheel determineert én een deelname aan de 
scheppingsdaad zelf veronderstelt. Het document geeft als voorbeeld mogelijke functies aan in het schrijfproces die 
auteursrechten genereren, zoals de bedenker, de hoofdschrijver, de writer- -producer, de storyliner en de scenarist.

Er  werd  een  document  fictie  en  een  document  non- -fictie  opgesteld.  De  verdeelsleutels  die  zij hanteren en de 
fases en functies die zij tijdens het schrijfproces erkennen, worden hieronder weergegeven.

Voor een billijke verdeling van de auteursrechten FICTIE naar aanleiding van het 
sectoraal akkoord van de VRT

Fases en functies tijdens het schrijfproces

Hoewel voor elk project en elk eindproduct de werkwijze en het traject sterk kan variëren (eigen aan het creatieve 
proces), hierbij een poging om de meest gebruikelijke fases en functies summier te omschrijven.

A. De fases in het schrijfproces

In het volledige creatieproces van idee tot afgewerkt audiovisueel product kunnen 3 hoofdfases worden onderscheiden: 
Concept, Scenario, Regie.

 Regie:

Het bepalen van de verdeelsleutels voor het aandeel regie dient het voorwerp uit te maken van een gesprek tussen de 
VRT met de regisseursgilde en de beheersvennootschappen.

 Concept:

 - De  beschrijving  van  de  opzet  van  een  tv- -serie  waarin  idee,  thema,  genre,  arena,  de hoofdpersonages 
                 en hun evolutie, stijl, aantal en lengte van de afleveringen en mogelijke verhaallijnen worden aangegeven.

J. BLOMME en I. HENDRIX, “De wet van 30 juni 1997 en het auteursrecht op audiovisuele werken”, A&M 1996/1, 15.
F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et droits voisins, Brussel, Bruylant, XII, 2000, 211.
J. BLOMME en I. HENDRIX, supra, 15.
Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer De Clercq (ook: Verslag De Clercq),Parl. St., Kamer, 1993- -94, 172.
A. BERENBOOM, “Les dispositions sur le droit d’auteur dans l’audiovisuel en Belgique”, in De Belgische auteurswet - - Artikelsgewijze commentaar, 
Brussel, Larcier, 2012, 98.
C. DOUTRELEPONT, supra, 132. 
Artikel 1.14 van het wetsontwerp betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en het kopiëren voor eigen gebruik
 van geluids- - en audiovisuele werken, Parl. St., Kamer, B.Z., 1991- -1992, 473/1, 22 mei 1992.
Verslag De Clercq, 171.
Artikel XI.209 WER (vroeger artikel 39 AW).
C. DOUTRELEPONT, supra, 134.
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 o Het concept wordt beschreven in de ‘bijbel’

 o In het geval van een langlopende televisieserie kan het originele concept jaarlijks worden bijgestuurd.  
  (Personages / nieuwe verhaalevoluties / …). Het valt te verdedigen om bij het bepalen van het conceptaandeel 
                 daar ook rekening mee te houden.

 o In dat geval zou er een onveranderlijk deel voorbehouden blijven voor het originele concept en een telkens aan  
                te passen deel voor substantiële wijzigingen op het vlak van verhaal- - en karakterevolutie.

Wat betreft zijn aandeel in het ontwikkelen van de stijl en het bepalen van de vormelijke elementen van een televisie-
reeks kan een regisseur aanspraak maken op een deel van de conceptrechten. Het percentage dat voorbehouden 
wordt voor het conceptgedeelte bestaat bijgevolg uit een percentage van het gedeelte dat voorheen voorbehouden 
was voor het regieaandeel en een gedeelte dat voorheen voorbehouden was voor het scenarioaandeel.

Scenario:

 - Verhaallijnen: de samenvatting van de hoofd- - en nevenverhalen in synopsisvorm, waarin de evolutie van de 
                 hoofdpersonages, de thematiek en het globale verhaalverloop worden geschetst.

 - Scenische synopsis: een document waarin de dramatische structuur dmv actie en plot in een scène per scène 
                 beschrijving wordt uitgewerkt.

 - Scenario: de uitwerking van een scenische synopsis tot een draaiklaar scenario met een volledige beschrijving 
                 van de actie en de dialogen.
      o Verschillende dialoogversies zijn mogelijk.

Van elk van deze fases bestaat een geschreven neerslag. Enkel de auteur(s) van deze geschreven neerslag komen in 
aanmerking voor een deel van het auteursrecht.

Het aandeel dat deze diverse fases in het gehele schrijfproces innemen kan sterk verschillen per genre. In sommige 
reeksen wordt de fase van het creëren van de verhaallijnen overgeslagen, terwijl daar in andere reeksen juist erg veel 
aandacht aan wordt besteed. Soms wordt voor het uitwerken van het scenario niet meer gevraagd dan het invullen 
van de dialogen, maar soms worden de dialogen en de actie in diverse versies na elkaar steeds verder fijn geslepen.

De scenaristengilde vindt het dan ook onverstandig om hiervoor algemeen geldende criteria vast te leggen. De over-
eenkomstige percentages voor het verdelen van de auteursrechten kunnen beter reeks per reeks bepaald worden in 
functie van hun eigenheid en specifieke werkwijze.
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B. De mogelijke functies in het schrijfproces

 - De Bedenker of ‘Creator’:
    o      Ontwikkelt het concept en levert de bijbel voor een serie.

 - De Producer:
    o      Stuurt en organiseert het productieproces.
     o      Geeft suggesties en ideeën bij het werk van de auteurs, maar is in zijn hoedanigheid van producer geen  
            coauteur van het werk.

 - De  Hoofdschrijver of ‘Head Writer’:
     o        Leidt de writers’ room, waakt over de eigenheid van de reeks en de personages en levert een significante 
                          bijdrage aan de verhaallijnen van de reeks.
     o         Levert een document met de neerslag van de beslissingen in de writers’ room. Op basis van dit document 
                          kan de scenarist aan de slag.
    o      Neemt de inhoudelijke verantwoordelijkheid op zich voor de laatste scenarioversie van de aflevering.
     o        Is aanwezig bij de visie van de ‘rough cut’, geeft zijn aanwijzigingen en suggesties voor de ‘final cut’ onder 
                          de vorm van ‘notes’.

 - De Writer -Producer:
   o       Combineert naar het Amerikaanse model de taken van de Producer en de Hoofdschrijver.

  - De ‘Storyliner’:
   o    Levert een significante bijdrage aan de verhaallijnen van de reeks en levert hiervan de geschreven  
                          neerslag.
   o    Woont alle vergaderingen bij van de writers’ room en alle brainstorms en doet vaak de redactie en 
                          finale redactie van de scenische synopsis.

 - De Scenarist of ‘Writer’:
    o      Levert de scenische synopsis.
    o      Levert een afgewerkt scenario in dialoogvorm.

 - De ‘Script Editor’ of Dramaturg:
    o      Is door de producer of zender aangetrokken om scenario’s van opmerkingen en commentaar te  
                          voorzien.
    o      Verzorgt vanuit productioneel oogpunt de redactie van het scenario. Als vakman begeleidt hij het  
                          creatieve proces en staat hij de scenarist bij met technische raad en advies, maar hij neemt niet als  
                          auteur deel aan het scheppende proces. In zijn hoedanigheid van rechterhand van de producent is hij  
                          geen coauteur van het werk.
    o      Ook wanneer hij in opdracht van de producer of de zender een zogenaamde ‘dialoogpolish’ uitvoert,  
                          maakt hij geen aanspraak op een aandeel in de scenariorechten.



Dossier: Wie is auteur?10

Voor een billijke verdeling van de auteursrechten NON FICTIE naar aanleiding 
van het sectoraal akkoord van de VRT

A. Fases tijdens het creatieproces

Hoewel voor elk project en elk eindproduct de werkwijze en het traject sterk kan variëren (eigen aan het creatieve 
proces), hierbij een poging om de meest gebruikelijke fases summier te omschrijven. Dit als leidraad voor het bepalen 
wie wel of niet als coauteur kan worden beschouwd.

1. De bijdragen in het creatieproces die aanleiding geven tot het ontstaan van een  
  auteurswerk en de bijhorende bescherming door de auteurswet

In het volledige creatieproces van idee tot afgewerkt audiovisueel product kunnen 3 hoofdfases worden onderscheiden: 
concept, scenario, regie. 

Zij omvatten volgende handelingen: 

Concept:

• Beschrijving van de opzet van de serie waarin idee, thema, genre, arena, de hoofdpersonages en hun evolutie,  
              stijl, vorm, aantal en lengte van de afleveringen en mogelijke verhaallijnen worden aangegeven.

• Het concept wordt beschreven in de ‘bijbel’.

• In het geval van een langlopende televisieserie kan het originele concept jaarlijks worden bijgestuurd.

Scenario:

• Het ontwikkelen van de inhoud van de onderwerpen,

• Het schrijven van een scenario,

• Het schrijven van de commentaarteksten,

• In een dramatische structuur gieten, ordenen van scènes, het omschrijven van de beelden die in het voltooide 
              werk te zien zullen zijn,

• Bepalen van handelingen en situaties,

• Research implementeren in het concept en aanschouwelijk voorstellen.

Van elk van deze fases bestaat een geschreven neerslag.
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Regie:

• Vorm geven aan het verhaal

• Vertalen van het scenario naar een nieuwe visuele vorm

• Maken van een draaiboek

• Bijsturen van het verhaal tijdens het creatieproces

2. De ondersteunende bijdragen die in die hoedanigheid geen aanleiding geven tot het  
            ontstaan van auteurswerk

Productie:

• Sturen en organiseren van het productieproces.

• Geven van suggesties en ideeën bij het werk van de auteur

• Levert geen creatieve bijdrage.

Eindredactie:

• Coördineert de ontwikkeling van het audiovisuele werk

• Houdt overzicht over de verschillende stappen van het creatieproces

• Geeft opinie – is klankbord – toetssteen - - trancheert

• Management van dagdagelijkse ploeg

• Sturen van research, opnames en montage 

Research/Redactie:

• Staat in voor de inhoudelijke voorbereiding, zoekt locaties, onderwerpen, potentiële personages/getuigen.
               Schetst de informatie binnen de context en checkt de correctheid.

Cameraman:

• Activiteit  waarbij het bedienen van een video- - en of filmcamera centraal staat

• Staat in voor het bedienen van de camera

Monteur:

• Staat in voor de montage, met name de ordening van beeld en geluid in een film
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B. Aandelen

Concept/format:

Het aandeel van de conceptauteur is afhankelijk van het format voor het programma maar kan maximaal 20% van het 
totaal bedragen.

Scenario:

Enkel de auteurs(s) van de geschreven neerslag komen in aanmerking voor een deel van het auteursrecht.

Het aandeel dat deze diverse fases in het gehele schrijfproces innemen kan sterk verschillen per genre. In sommige 
reeksen wordt de fase van het schrijven van een scenario heel summier aangepakt, terwijl daar in andere reeksen juist 
erg veel aandacht wordt aan besteed.

De beheersvennootschappen vinden het dan ook onverstandig om hiervoor algemeen geldende criteria vast te leggen. 
De overeenkomstige percentages voor het verdelen van de auteursrechten scenario kunnen beter reeks per reeks 
bepaald worden in functie van hun eigenheid en specifieke werkwijze.

Regie:

Het aandeel van de regisseur (zie beschrijving fase) bedraagt tot 40% van het totaal voor zover hij geen aandeel heeft 
in de fase Scenario en/of Concept.
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3.2 Literaire werken
 
De wet kent geen specifieke bepalingen voor literaire werken. Voor schrijvers, illustratoren, journalisten enz. zijn de 
algemene bepalingen hierboven uiteengezet in punt 1. en 2. van toepassing.

Zij die een literair werk creëren, worden erkend als (co)auteur van dat werk wanneer hun bijdrage voldoende origineel 
is. Opdat een werk auteursrechtelijke bescherming zou genieten, moet het werk de persoonlijke stempel van de auteur 
dragen en de uitdrukking zijn van de intellectuele inspanning van de auteur.

De uitgever, redacteur of researcher

Niet iedereen die meewerkt aan de creatie van een literair werk zal als auteur worden beschouwd. Een uitgever, (eind)
redacteur of researcher zal in principe geen auteurschap kunnen opeisen. Alleen in geval van anonieme of 
pseudonieme werken wordt de uitgever ten aanzien van derden geacht de auteur ervan te zijn (zie hierboven 1.3).

Dit werd ook nog eens door de rechter bevestigd in de zaak ‘Basic BBQ’.   Deze zaak behandelt de vraag of een culinair 
journaliste die als redacteur heeft meegewerkt aan het boek ‘Basic BBQ. Alles wat je moet weten over een geslaagde 
BBQ’ beschouwd kan worden als coauteur van dat boek. De bijdrage van de journaliste bestond uit het grammaticaal 
en taalkundig op punt zetten van de recepten en het taalkundig opsmukken van de tips en bijkomende informatie over 
barbecues (redactioneel werk). De rechter oordeelt dat de minimale taalkundige wijzigingen en redactionele aan-
passingen de journaliste geen auteur of coauteur van het boek maken. De beperkte inbreng van de journaliste/redac-
teur voldoet niet aan de vereiste van originaliteit. Zij kan zich evenmin beroepen op het vermoeden van auteurschap 
wanneer haar naam enkel voorkomt op één blad aan de achterkant van het boek. Naamsvermelding leidt niet autom-
atisch tot vermoeden van auteurschap. De bijdrage van de auteur moet eerst voldoen aan de vereist van originaliteit.

Collectieve werken

Collectieve werken zijn bv. woordenboeken of encyclopedieën en zijn wettelijk geregeld in Frankrijk. De Belgische 
wet kent geen regeling voor collectieve werken, waardoor de werkelijke bijdragen van alle coauteurs moeten worden 
nagaan.

Om van een collectief werk te kunnen spreken, moet er sprake zijn van:

1. meerdere auteurs
2. het initiatief, de organisatie en de leiding ligt bij de uitgever
3. het werk wordt onder zijn naam uitgegeven.

Ook hier wordt de uitgever niet automatisch als auteur van het collectief werk beschouwd, dit in tegenstelling tot de 
wettelijke regeling die geldt in Frankrijk.
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31 Rb. Antwerpen 30 juni 2011, RABG 2011/18, 1287 met noot van C. VAN LEENHOVE en IRDI 2011, 365.

K. VAN DAMME, Het auteursrecht in de boekensector. Een praktisch handboek voor leek en jurist, Die Keure, 2009, 52.
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Ghostwriting

Bij ghostwriting verschijnt een boek onder de naam van een meestal bekende persoon die zelf niet over de tijd of vaar-
digheden beschikt om het werk te schrijven. Diegene die het boek effectief schrijft, de ghostwriter, blijft ten aanzien 
van derden onbekend, maar de betrokken partijen weten wel om wie het gaat. De naam van de ghostwriter wordt 
dus niet op het werk vermeld, maar hij blijft natuurlijk wel de auteur. Best wordt er tussen de partijen een duidelijke 
overeenkomst opgesteld die de interne rechtsverhouding bepaalt, anders zal de ghostwriter het wettelijk vermoeden 
van auteurschap (zie hiervoor: 1.2) moeten proberen weerleggen.

3.3 Theaterwerken

Tekstschrijver

Voor theaterwerken zijn evenmin specifieke bepalingen voorzien in de wet. Een auteur die een theatertekst schrijft, 
wordt erkend als (co)auteur van dat werk wanneer zijn bijdrage voldoende origineel is. Opdat een werk auteursrechteli-
jke bescherming zou genieten, moet het werk de persoonlijke stempel van de auteur dragen en de uitdrukking zijn van 
de intellectuele inspanning van de auteur.

Theaterregisseur

Een theaterregisseur wordt, in tegenstelling tot een regisseur van audiovisuele werken, niet als auteur beschouwd, 
maar als uitvoerend kunstenaar.   Onder uitvoerende kunstenaars worden acteurs, zangers, musici, dansers en andere 
personen die werken van letterkunde of kunst acteren, zingen en uitvoeren, bedoeld. Het is echter niet vereist dat de 
prestatie van de uitvoerende kunstenaar door het publiek “rechtstreeks zintuiglijk waarneembaar” moet zijn op een 
podium, waardoor theaterregisseurs als uitvoerende kunstenaars kunnen worden beschouwd.

Uitvoerende kunstenaars hebben recht op naburige rechten, deze rechten lopen grotendeels gelijk met het 
auteursrecht.

De regisseur maakt alleen aanspraak op auteursrechten wanneer hij kan aantonen de auteur te zijn van de creatieve 
onderdelen van de voorstelling en wanneer de uitvoering van alle reeds bestaande werken voortkomt uit een persoon-
lijke en originele organisatie.
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Brussel (9 k.), 6 november 2009, AM 2010/4, 341.
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