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AUDIOVISUELE AUTEURS 
EN HET VERMOEDEN 
VAN OVERDRACHT 

INLEIDING  

Wie artikel 18 van de Auteurswet van 30 juni 1994(2)

(hierna verder genoemd: AW) en artikel XI. 182
van het Wetboek Economisch Recht(3) 
(hierna verder genoemd: W.E.R.) vergelijkt, 
merkt nauwelijks wijzigingen. 
Toch zijn deze bepalingen voorwerp geweest 
van een intensief overleg. Het vermoeden van overdracht
en aanverwante bepalingen zijn uitgegroeid 
tot één van de knelpunten van boek XI(4). 

Deze bijdrage poogt een overzicht te geven
van het vermoeden van overdracht 
met bijzondere aandacht voor de positie
van de audiovisuele auteurs.

In het eerste deel brengen we de ontstaansgeschiedenis
van het vermoeden van overdracht op nationaal en
internationaal niveau in herinnering.  

Nadien zoomen we dieper in op de voorgestelde
wijzigingen en onderhandelingen die in 2013 en 2014
hieromtrent hebben plaats gevonden bij de 
totstandkoming van boek XI in het W.E.R.  

Tot slot blijven we stil staan bij de huidige stand
van zaken in de Belgische wetgeving en de laatste
evoluties in andere lidstaten om vervolgens af te
sluiten met enkele algemene beschouwingen.

1  Deze tekst is een bewerking van de bijdrage 
van Katrien Van der Perre, zoals verschenen in het 
juridisch tijdschrift Auteurs&Media 2015, p.21-30.

2	 	Wet	van	30	juni	1994	betreffende	het	auteurs-
recht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994.

3  Wet van 19 april 2014  houdende de invoe-
ging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het 

Wetboek van economisch recht en houdende invoe-
ging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken 
I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 
1994 (errata BS 27 juni 2014).

4  Zie ook M.C. JANSSENS, H. VANHEES, V. VAN-
OVERMEIRE, “De intellectuele eigendomsrechten 
verankerd in het Wetboek Economisch Recht: een 
eerste analyse” , IRDI 2014-2,  468-471.
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I. ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

A. Conventie van Bern 

Sinds de Stockholmse herziening van de 
Conventie van Bern in 1967, werd er een 
artikel 14 bis in de Berner Conventie in-
gelast.
Doel van dat artikel was de internationale 
circulatie	 van	 films	 te	 vergemakkelijken	
door de rechten met betrekking tot een 
filmwerk	zoveel	mogelijk	te	centraliseren.	
Het middel dat daartoe werd gekozen, 
luidde als volgt: “In de landen van de 
Unie	 waar	 de	 wetgeving	 als	 rechtheb-
benden mede erkent de auteurs die 
bijdragen hebben geleverd aan de tot-
standkoming	van	het	cinematografische	
werk, kunnen deze, wanneer zij zich ver-
bonden hebben tot het leveren van die 
bijdragen, behoudens andersluidende of 
bijzondere bepalingen, zich evenwel niet 
verzetten tegen de verveelvoudiging, 
het in omloop brengen, de openbare op-
voering en uitvoering, de overbrenging 
per draad aan het publiek, de radio-uit-
zending, de mededeling aan het publiek, 
het aanbrengen van ondertitels en het 
nasynchroniseren van de teksten van het 
cinematografische	werk.”(5). Van zodra au-
teurs	van	een	cinematografisch	werk	zich	
verbonden hebben tot het leveren van 
bij	dragen	voor	het	werk	of	de	film,	kunnen	
zij zich niet verzetten tegen de exploitatie 
‘behoudens andersluidende of bijzonde-
re bepalingen’(6). Onder dit laatste dient 
te worden verstaan: “elke beperkende 
voorwaarde die aan genoemde verbinte-
nis kan worden verbonden.”
De nationale wetgeving is echter vrij te 
bepalen dat de belangrijkste medewer-
kers	 aan	 een	 filmwerk	 niet	 onder	 een	
weerlegbaar vermoeden vallen. Artikel 
14bis, derde lid van de Berner Conventie 
bepaalt: “Tenzij de nationale wetge ving 
anders bepaalt, zijn de bepalingen van 
het tweede lid onder b. niet van toepas-
sing op auteurs van scenario’s, dialogen 
en muziekwerken die zijn gemaakt voor 
het tot stand brengen van het cinema-
tografische	 werk,	 noch	 op	 degene	 die	
bij het tot stand brengen daar van de lei-
ding heeft ” Met laatstgenoemde persoon 
wordt de regisseur bedoeld.
De Berner Conventie laat dus veel vrij-
heid tot het omzetten van deze bepaling 
en verplichtte de nationale wetgevingen 
eigenlijk alleen maar tot een systeem 
waarin de wat minder belang rijke mede-

werkers achteraf niet meer dwars kunnen 
liggen(7). De scenarioschrijver, de schrijver 
van dialogen, de regisseur en componist 
daaren tegen kunnen hun eigen rechten 
behouden.
Bovendien wordt de producent in art. 
14bis van de Berner Conventie niet ver-
meld. Er wordt enkel bepaald dat auteurs 
zich niet kunnen verzetten tegen de ver-
toning	 en	 reproductie	 van	 het	 filmwerk,	
indien niets anders is overeen gekomen. 
De producent wordt hier niet als weder-
partij genoemd(8).

B. Belgische wetgeving 

In de Belgische wetgeving vonden we het 
vermoeden van overdracht bij audiovi-
suele werken terug in artikel 18 AW, dat 
luidde: 
“De auteurs van een audiovisueel werk 
alsmede de auteurs van een creatief 
element dat op geoorloofde wijze in 
een audiovisueel werk is opgenomen of 
erin is verwerkt, met uitzonde ring van 
de auteurs van muziekwerken, dragen, 
behoudens andersluidend beding, aan 
de producenten het exclusieve recht 
op de audiovisuele exploitatie van het 
werk over, met inbegrip van de rechten 
die voor deze exploitatie noodzakelijk 
zijn, zoals het recht om het werk van 
ondertiteling te voorzien of het na te 
synchroniseren, onverminderd de bepa-
lingen van art. 16 van de wet.”

1. Uitsluitingen en verhouding 
tot collectief beheer
(nemo plus-beginsel) 

Auteurs van muziekwerken worden 
uitgesloten van het vermoeden van over-
dracht. Omwille van historische redenen 
en bestaande praktijken van inningen in 
de muzieksector hebben verschillende 
auteurswetten een uitzondering voor-
zien voor componisten omdat deze 
auteurs normalerwijze een deel van hun 
vergoeding ontvangen via tussenkomst 
van een beheersvennootschap. De rech-
ten die door de muziekauteur (al dan 
niet	 fiduciair)	 worden	 overgedragen	 aan	
de beheersvennootschap, moeten de 
beheersvennootschap toelaten om de 
vergoeding te innen bij de exploitanten 
zonder dat de producent hier hinder van 

ondervindt. Een vermoeden van overdracht 
instellen voor auteurs van muziekwerken 
zou deze gangbare praktijken in het ge-
drang kunnen brengen(9). 

Ondertussen is het collectief beheer van 
auteursrechten voor audiovisuele auteurs 
een gangbaar gebruik geworden, net zoals 
bij muziekauteurs, en is er eigenlijk geen 
reden meer om audiovisuele beheersven-
nootschappen anders te benaderen dan 
de vennootschappen die de werken en 
rechten van muziekauteurs beheren. 

Reeds in 2001(10) heb ik gepleit voor 
een algemene uitzondering op het ver-
moeden van overdracht, met name voor 
de auteurs die het beheer van hun wer-
ken en de uitoefening van hun rechten 
hebben toevertrouwd aan een beheers-
vennootschap. 

In elk geval moet het ‘nemo-plus begin-
sel’ worden aanvaard. Dit verwijst naar 
het adagium: ‘nemo plus iuris ad alium 
transferre potest quam ipse habet’, wat 
betekent dat niemand meer rechten aan 
een ander kan overdragen dan hij zelf 
heeft.
Dit is een algemeen principe uit het bur-
gerlijk recht waaraan geen afbreuk mag 
worden gedaan. Wanneer de auteur, 
vooraleer hij een overeenkomst sluit met 
de producent, zijn rechten heeft overge-
dragen aan een beheersvennootschap 
via een aansluitingsakte bij een beheers-
vennootschap of een ander document, 
moet dit gelijk gesteld worden met een 
andersluidend beding en  wordt het ver-
moeden van overdracht weerlegd voor 
die welbepaalde rechten zoals omschre-
ven in de aansluitingsakte en de statuten 
van de beheersvennootschap.  Indien in 
de rechtenketen door een schakel in die 
keten, bijv. een omroep, rechten zou-
den worden overgedragen aan bijv. een 
dienstenverdeler of distributeur die deze 
schakel - de omroep - zelf niet bezit, dan 
is die overdracht ongeldig, en in elk geval 
niet tegenstelbaar (afdwingbaar) aan de 
rechthebbenden indien deze rechtheb-
benden hun rechten zelf niet hebben 
overgedragen.

Het Hof van Beroep te Brussel beslis-
te in het sperziebonenarrest (11) dat de 
eerste overdracht van rechten voorrang 

5  Art. 14 bis lid 2, b Conventie van Bern. 

6  Art. 14 bis lid 2, d van de Conventie van Bern.

7  Lucas A. en H., Traité de la propriété littéraire 
et artsitique, Parijs, Litec, 1994, p. 916, nr. 1108. 

8  J.J.C. KABEL, “Voorbaat of Vermoeden? De rol 

van art. 45d Auteurswet. Kanttekeningen bij het 
arrest Norma/Nl Kabel”, AMI 2014/3, 76.

9  A. BERENBOOM, “Commentaar bij art. 18 AW”, 
in F. BRISON en H. VANHEES (eds.), Huldeboek Jan 
Corbet. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze 
commentaar, Brussel, Larcier, 2012, 113.

10 K. VAN DER PERRE, ‘Het vermoeden van  over-
dracht bij audiovisuele werken’, I.R.D.I. 2001, 237-
268.

11 Brussel, 8 juni 1988, RIDA 1989, 169 waar 
werd geoordeeld dat de aansluitingscontracten 
van SABAM de door het Hof gestelde grenzen niet 
overschreden en derhalve rechtsgeldig waren.
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heeft op alle volgende overdrachten die 
betrekking hebben op dezelfde rechten 
en hetzelfde werk. Wanneer een auteur 
zijn rechten overgedragen heeft aan een 
beheersvennootschap, zijn de verdere 
overdrachten gedaan door deze auteur 
niet tegenstelbaar noch aan de beheers-
vennootschap noch aan iemand anders. 

De aansluitingsakte kan dus primeren op 
het vermoeden van overdracht. Dit ver-
onderstelt wel dat de aansluitingsakte 
en de statuten voldoende precies zijn 
opgesteld. 
Dit blijkt ook uit het Uradex-arrest. Bij 
gebrek aan voldoende precisering in 
de	 aansluitingsakte	 van	 Uradex	 kon	 de	
overdracht van rechten aan de beheers-
vennootschap niet worden geïnterpreteerd 
als een overeenkomst die het vermoeden 
van artikel 36 AW (i.e. vermoeden van over-
dracht voor uitvoerende kunstenaars) kon 
omkeren. Het Hof van Cassatie heeft in 
dit geval niet aanvaard dat de overeen-
komst die het vermoeden uit de wet 
kan weerleggen “kan resulteren in een 
enkele aansluiting van een uitvoerende 
kunstenaar bij een vennootschap voor 
het beheer van de rechten, voorafgaand 
aan het afsluiten van een productiecon-
tract van een audiovisueel werk”(12). Deze 
redenering kan m.i. niet mutatis mutandis 
worden toegepast op auteurs, wetende 
dat de formulering van artikel 18 AW 
verschilt van deze van artikel 36 AW en 
dat de aansluitingsakten bij beheersven-
nootschappen voor auteurs verschillen 
van deze voor uitvoerende kunstenaars. 
Ook de rechtspraak uit het buitenland 
sterkt ons in deze redenering(13). 

Om alle misverstanden uit te sluiten is 
het aangewezen in de contracten met 
de producent een voorbehoud te ma-
ken voor het collectief beheer en te 
omschrijven welke rechten door de 
beheersvennootschap zullen worden 
uitgeoefend. 
In de praktijk is het weinig waarschijnlijk 
om professionele audiovisuele werken 
te realiseren en te produceren zonder 
contracten over de auteursrechten op te 
stellen en de voorwaarden van de ver-
goeding van de auteurs te bepalen. De 

voorlegging van dergelijke contracten 
wordt	 meestal	 geëist	 door	 financiers,	
cinema’s, televisiekanalen en de pro-
ducenten zelf. De meeste contracten 
tussen audiovisuele auteurs en produ-
centen bevatten beperkte clausules van 
overdracht van rechten die de uitoe-
fening van de vergoeding rechtstreeks 
voorbehouden aan de beheersvennoot-
schappen. 

2. Recht op vergoeding

Artikel 19 AW bepaalde dat de auteurs 
voor elke wijze van exploitatie recht heb-
ben op een afzonderlijke vergoeding. Dit 
is niet van toepassing op audiovisuele 
werken die tot de niet-culturele sector of 
de reclamewereld behoren. 
Behoudens andersluidend beding (i.e. 
ook in het geval dat het vermoeden 
wordt ingeroepen)  heeft de auteur 
recht op een vergoeding in verhouding 
tot de bruto-ontvangsten. De producent 
is er toe gehouden om de auteurs min-
stens één maal per jaar een overzicht te 
bezorgen van de ontvangsten per exploi-
tatiewijze. 

Deze bepaling geeft de auteur een sub-
jectief recht om per exploitatiewijze een 
afzonderlijke vergoeding op te eisen. Dit 
recht is sterker dan de verplichting tot 
eenvoudige vermelding zoals bepaald 
in art. 3 § 1, al. 4 AW dat zegt dat voor 
elke exploitatiewijze de vergoeding voor 
de auteur, de reikwijdte en de duur van 
de overdracht uitdrukkelijk moet worden 
bepaald.

Art. 19 AW is dus de lex specialis die 
afwijkt van de lex generalis die wordt 
beschreven in art. 3 §1, lid 4 AW. On-
afhankelijk van het statuut van de 
co-contractant (bediende, zelfstan dige, 
ambtenaar, werken in opdracht of be-
stelling), zal deze regel moeten worden 
nageleefd en heeft de auteur recht op een 
afzonderlijke vergoeding. Concreet bete-
kent dit dat art. 19 AW ook afwijkt van de 
algemene regels van art. 3 §3 AW voor 
wat betreft de audiovisuele rechten. Voor 
de niet-audiovisuele exploitatierechten 

zoals bijv. merchandisingrechten, recht 
om scenario te bewerken tot een boek of 
strip, moeten de algemene regels van art. 
3 AW echter wel worden nageleefd(14). 

Hoe de vergoeding kan worden verkregen 
wordt niet vermeld. In het oorspronkelijk 
wetsvoorstel(15) van de auteurswet van 
1994 werd bepaald: “de vergoeding 
wordt geïnd, hetzij rechtstreeks bij de 
gebruikers van het audiovisueel werk 
op grond van algemene overeenkom-
sten gesloten met de vennootschappen 
voor het beheer van rechten, hetzij via 
de producent.”
Deze bepaling had als oorspronkelijke 
bedoeling het mogelijk te maken de ver-
goeding voor muziekstukken die speciaal 
voor	 de	 film	 werden	 gecomponeerd(16), 
niettegenstaande het ver moeden van 
overdracht, via de beheersvennoot-
schappen te kunnen innen.
Hiermee wou men duidelijk maken dat 
eens de rechten zijn overgedragen aan 
de beheersvennootschap, deze niet 
meer kunnen worden overge dragen aan 
de producent. Deze bepaling werd des-
tijds weg gelaten omdat dit een soort 
vademecum is, wat op juridisch vlak niet 
relevant werd geacht(17).

De audiovisuele sector staat vandaag on-
der grote druk van machtige Amerikaanse 
distributeurs en dienstenverdelers die 
pleiten voor een ‘all-rights-included’ 
(ARI)-systeem(18) waar alleen zij beter van 
worden(19). Het zijn meestal de distribu-
teurs die druk leggen op de zenders en 
bijgevolg ook op de producenten om een 
ARI-contract te sluiten. Een zender of 
producent moet in die onderhandelingen 
dikwijls de duimen leggen en zal daar-
voor meestal geen hogere vergoeding 
kunnen eisen. En daar zijn de audiovi-
suele auteurs dan weer de dupe van als 
wordt aangestuurd op een systeem waar 
het collectief beheer buitenspel wordt 
gezet en alles rechtstreeks met de pro-
ducent moet worden geregeld, die in 
tijden van crisis en besparingen moeilijk 
hogere budgetten zal kunnen onderhan-
delen. 

12  Cass. 14 juni 2010,  IRDI 2011, 152.

13  Parijs 25 november 2011, Algoud t. SDRM/
SACEM, Studiocanal, De Caunes et Chalumeau,  on-
uitgeg. waar het hof van beroep van Parijs een aan-
sluiting bij een beheersvennootschap laat primeren 
op een overdracht van rechten en Rb. Amsterdam 
27	augustus	2014,	LIRA	V.	UPC,	www.boek9.nl.		

14  A. BERENBOOM, “Commentaar bij art. 19 AW”, 
in F. BRISON en H. VANHEES (eds.), Huldeboek Jan 
Corbet. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze 
commentaar, Brussel, Larcier, 2012, 117.

15  Art. 31 lid 2  van het voorstel van wet van  
22 mei 1992, Gedr. St.,473/1 – 91/92.

16  Door amendement nr. 181 ( Gedr. St., nr. 473/19) 
werden de twee categorieën van componisten van 
muziekstukken afgeschaft en werd er een algemeen 
uitzondering op het vermoeden van overdracht 
voorzien voor de auteurs van muziekwerken.

17  Gedr. St.,Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 473/33 
(verder genoemd: Verslag De Clercq), p.183.

18  Over het gevaar van het oprukkend fenomeen 
van de all rights included-contracten zie ook : Ad-
vies van 13 september 2013 van de Raad voor de 

Intellectuele Eigendom over het voorontwerp van 
wet houdende de invoeging van een Boek XI, “Intel-
lectuele Eigendom” in het Wetboek van economisch 
recht	en	invoeging	van	specifieke	bepalingen	eigen	
aan Boek XI in de Boeken I, XV en XVII van hetzelfde 
Wetboek, p. 10-11. 

19  K. ROOX, “Het vermoeden van overdracht van 
auteurs-en naburige rechten en de verhouding met 
de verplichte tussenkomst van beheersvennoot-
schappen inzake kabeldoorgifterechten”, IRDI 2011, 
160-161 waar  wordt gepleit voor een ARI- systeem 
voor de kabelmaatschappijen.  Hier wordt geen 
rekening gehouden met de realiteit en de gevolgen 
van dergelijke systemen voor audiovisuele auteurs.
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C. Europese rechtspraak:  
Sperziebonen, Uradex en 
Luksan
Reeds in 1974 heeft het Europees Hof in 
het zgn. ‘sperziebonenarrest’(20) erkend 
dat	 de	 doeltreffende	 bescherming	 van	
de rechten en belangen van de auteurs 
verlangt dat de positie van de beheers-
vennootschappen erop gebaseerd is dat 
auteurs hun rechten aan hen afstaan 
voor zover zulks noodzakelijk is om hun 
tussenkomst de nodige draagwijdte en 
kracht te geven. Het is aan de nationa-
le rechter om na te gaan of de grenzen 
van het daartoe noodzakelijke niet zijn 
overschreden.  Er moet rekening mee 
worden gehouden dat een beheersven-
nootschap de rechten en belangen van 
haar leden moet beschermen tegenover 
belangrijke gebruikers zoals ondermeer 
omroepen(21).	 Hieruit	 kunnen	 we	 aflei-
den dat het  vermoeden van overdacht 
weerlegd kan worden door een aanslui-
tingsakte bij een beheersvennootschap 
omdat dit noodzakelijk is om haar tus-
senkomst bij exploitanten of gebruikers 
van haar repertoire de nodige draagwijd-
te te geven en op deze manier haar leden 
te beschermen en een billijke vergoe-
ding te garanderen. 

In	de	 	zaak	betreffende	Uradex was het 
Europees Hof(22) van mening dat, on-
danks de verplichting dat het recht op 
doorgifte via de kabel uitgeoefend dient 
te worden door een beheersvennoot-
schap, dit niet wil zeggen dat de rechten  
van de auteurs of van de uitvoerende 
kunstenaars steeds door een beheers-

vennootschap die hen vertegenwoordigt 
moeten worden uitgeoefend. Het Hof 
verwijst hiervoor ondermeer naar over-
weging 28 van Richtlijn 93/83/EEG(23) 
waar wordt verduidelijkt dat het recht 
om doorgifte via de kabel toe te staan, 
overdraagbaar blijft. Deze overdracht kan 
zowel op basis van een overeenkomst als 
op basis van een wettelijk vermoeden 
plaatsvinden. Een overeenkomst kan ook 
een document zijn volgens dewelke het 
beheer van rechten aan een maatschap-
pij voor collectieve belangenbehartiging 
wordt opgedragen. Als tegenprestatie 
voor deze toestemming krijgen de recht-
hebbenden in beginsel een vergoeding. 
De chronologie van aansluiting is be-
langrijk: een uitvoerend kunstenaar 
kan krachtens een nationale bepaling 
zoals	 artikel  36,	 eerste	 alinea	 AW	 	 zijn	
hoedanigheid van „rechthebbende” in 
de	zin	van	artikel 9,	 lid 2,	 van	de	 richt-
lijn verliezen, met als gevolg dat elke 
rechtsverhouding die op grond van deze 
bepaling tussen hem en de maatschap-
pij voor collectieve belangenbehartiging 
bestaat m.b.t. het beheer van kabeldoor-
gifterechten, wordt verbroken(24). Dit 
heeft uiteraard enkel betrekking op de 
situatie waarbij een uitvoerend kunste-
naar eerst een engagement aangaat met 
een producent vooraleer zich aan te slui-
ten bij een beheersvennootschap. 

Het Europees Hof van Justitie har-
moniseerde in het Luksan-arrest van  
9 februari 2012 het vermoeden van 
overdracht door te stellen dat een au-
teur zijn rechten enkel kan overdragen 
bij wijze van een “weerlegbaar” vermoe-

den van overdracht. Het is lidstaten van 
de	 Europese	 Unie	 dus	 niet	 toegestaan	
de audiovisuele exploitatierechten van 
rechtswege aan de producent te laten 
toekomen(25). De auteur dient de vrije 
beschikking over zijn rechten te houden. 
De individuele keuze van de auteur 
primeert. 
In hetzelfde arrest oordeelde het Hof 
dat de billijke vergoeding voor thuisko-
pie rechtstreeks en oorspronkelijk aan 
de hoofdregisseur van het cinematogra-
fische	werk	moet	 toekomen(26). Hiermee 
is een extra zekerheid ingebouwd voor 
de auteur die zijn recht op vergoeding 
gevrijwaard ziet ingeval zijn rechten 
vermoed worden te zijn overgedragen 
aan de producent. Het Hof heeft zich in 
zijn arrest weliswaar beperkt tot de bil-
lijke vergoeding voor thuiskopie, maar 
men zou deze redenering kunnen door-
trekken naar vergoedingen bij andere 
beperkingen op het auteursrecht(27).  
Uit	dit	arrest	moet	worden	geconcludeerd	
dat de auteur zelfstandig moet kun-
nen beslissen over het behoud van zijn 
rechten. Het staat hem vrij om zijn re-
chten aan een beheersvennootschap 
over te dragen en deze overdracht te 
laten primeren op de latere overeen-
komst met de producent. Het vermoeden 
moet weerlegd kunnen worden en er is 
geen automatische overdracht aan de 
producent. De praktijk of de inverste-
ringsbelangen van de producent zijn 
belangrijk maar kunnen niet vanzelfs-
prekend de doorslag geven(28).  

20	 	HJEU	27	maart	1974,	Zaak	127-73,	BRT	t.	
SABAM en N.V. Fonior, R.W. 1973-74, 2334.

21  J. CORBET, Auteursrecht, Brussel, APR 1997, 
111, randnr. 82.

22	 	HJEU	1	juni	2006,	Uradex	t.	RTD	en	Brutélé, 
C-169-/05, AM 2007, 245.

23  Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 sep-
tember 1993 tot coördinatie van bepaalde voor-
schriften	betreffende	het	auteursrecht	en	naburige	
rechten op het gebied van de satellietomroep en de 
doorgifte via de kabel.

24	 §	24	van	HJEU	1	juni	2006,	Uradex	t.	RTD	en	
Brutélé, C 169-/05, AM 2007, 249.

25	 	HJEU	9	februari	2012,	C-277/10,	Martin	Luksan	t.	
Petrus Van der LET, AM 2012, 181, r.o. 87.

26	 	HJEU	9	februari	2012,	C-277/10,	Martin	Luksan	t.	
Petrus Van der LET, AM 2012, 181, r.o 94.

27  J.J.C. KABEL, “De betekenis van het arrest Luks-
an / Van der Let voor het Nederlandse auteursrecht: 
Commentaar	bij	Hof	van	Justitie	EU	9	februari	2012,	
C-277/10,” AMI 2012-5, 200-201.

28  J.J.C. KABEL, “Voorbaat of Vermoeden? De rol 
van art. 45d Auteurswet. Kanttekeningen bij het 
arrest Norma/Nl Kabel”, AMI 2014/3, 77.
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II. TOTSTANDKOMING ART. XI. 182 WER

A. Eerste voorontwerp 
van wet : geen vermoeden 
van overdracht voor 
de hoofdregisseur, de 
scenarioschrijver en de 
tekstschrijver die het 
beheer van rechten hebben 
toevertrouwd aan een 
beheersvennootschap

1. Vermoeden van overdracht

In de eerste versie van het voorontwerp 
van 28 juni 2013(29) werden scenaristen 
en hoofdregisseurs gelijkgeschakeld met 
auteurs van muziekwerken. Deze tekst 
luidde als volgt: 
Art. XI.182. § 1. De auteurs van een au-
diovisueel werk alsmede de auteurs 
van een creatief element dat op ge-
oorloofde wijze in een audiovisueel 
werk is opgenomen of erin is verwerkt, 
met uitzondering van de auteurs van 
muziekwerken dragen, behoudens an-
dersluidend beding, aan de producenten 
het exclusieve recht op de audiovisu-
ele exploitatie van het werk over, met 
inbegrip van de rechten die voor deze 
exploitatie strikt noodzakelijk zijn, zoals 
het recht om het werk van ondertiteling 
te voorzien of het na te synchroniseren, 
onverminderd de bepalingen van de ar-
tikelen XI.181 en XI.183 van deze titel.  
§ 2. Dit vermoeden van overdracht  is 
niet van toepassing op de rechten van 
respectievelijk de hoofdregisseur, de 
scenarioschrijver en de tekstschrijver, 
waarvan het beheer door voornoemde 
auteurs exclusief aan een in hoofdstuk 
9  bedoelde vennootschap voor het be-
heer van de rechten  werd toevertrouwd, 
voorafgaand aan de overeenkomst met 
de producent met het oog op de tot-
standkoming van het audiovisueel werk.
De betrokken auteur of de betrokken 
beheersvennootschap moet de produ-
cent over het exclusief beheer van deze 
rechten door dergelijke vennootschap, 
ten laatste binnen de maand volgend 
op het ogenblik dat het audiovisueel 
werk als voltooid wordt beschouwd, 
informeren,	 op	 straffe	 van	 niet-te-
genstelbaarheid aan derden, van de 

voorafgaande overeenkomst met de be-
trokken	vennootschap. »
Hoewel deze bepaling volledig ‘Bern-
proof’ is(30), was deze bepaling niet 
aanvaardbaar voor de producenten.  

Deze bepaling poogde ook een antwoord 
te bieden op de vraag naar de verhouding 
tussen het vermoeden van overdracht 
en de aansluiting bij een vennootschap 
voor het beheer van rechten. In de Me-
morie van Toelichting bij dit voorontwerp 
werd uitdrukkelijk bepaald dat de nieu-
we tekst ‘louter een toepassing is van 
het principe “nemo plus juris ad alium 
transferre potest quam ipse habet ”, 
wat betekent dat een auteur niet meer 
rechten kan overdragen dan deze die hij 
zelf heeft. Indien hij voor het sluiten van 
de overeenkomst met de producent im-
mers reeds zijn rechten exclusief heeft 
overgedragen aan een beheersvennoot-
schap, kan hij deze niet meer, al dan niet 
op grond van een vermoeden van over-
dracht, overdragen aan de producent(31).
Op basis van deze ontwerptekst moet 
de aansluiting bij een beheersvennoot-
schap  voorafgaandelijk gebeuren, voor 
het sluiten van de overeenkomst met de 
producent. 

Daarnaast werd ook voorzien in een 
informatieplicht	 op	 straffe	 van	 niet-te-
genstelbaarheid aan derden: de 
betrokken auteur of de betrokken be-
heersvennootschap moet de producent 
over het exclusief beheer van zijn rech-
ten door de beheersvennootschap ten 
laatste binnen de maand volgend op het 
ogenblik dat het audiovisueel werk als 
voltooid wordt beschouwd, informeren, 
op	straffe	van	niet-tegenstelbaarheid	aan	
derden, van de voorafgaande overeen-
komst met de betrokken vennootschap. 

Hier rees de vraag of de toevoeging van een 
schriftelijke verklaring moet gezien worden 
als een bijkomende formaliteit om van au-
teursrechten te kunnen genieten, terwijl de 
Conventie van Bern een vormvrije bescher-
ming garandeert. Het formaliteitenverbod 
(om auteursrechtelijke bescherming te krij-
gen, moet je geen formaliteiten vervullen; 
vanaf het ogenblik dat een werk origineel 

is, ontstaat de bescherming) is in eerste in-
stantie bedoeld ten overstaan van de Staat. 
Hier lijkt het meer om een informatieplicht 
ten overstaan van een contractspartij te 
gaan. 
Deze vragen zijn niet verder behandeld 
omdat dit ontwerp al vrij snel werd afge-
voerd onder druk van de producenten 
die ervan overtuigd waren dat dergelijke 
wettekst	de	financiering	van	audiovisuele	
werken in het gedrang zouden brengen. 

Nochtans kent Denemarken, het land 
met	 één	 van	 de	 bloeiendste	 filmindu-
strieën en qua inwoners vergelijkbaar 
met Vlaanderen, een dergelijke bepaling 
in haar auteurswet(32). De Deense au-
teurswet ontzegt medewerkers aan een 
film	het	recht	zich	te	verzetten	tegen	re-
productie en vertoning maar zondert de 
scenarioschrijver, de componist en de 
regisseur daarvan uit(33). 

2. Recht op vergoeding

Met betrekking tot het recht op vergoe-
ding werd in het eerste voorontwerp(34) 
in art. XI. 183 WER bepaald dat de au-
teurs van audiovisuele werken die tot 
de culturele sector behoren en niet tot 
de reclamewereld geen afstand kun-
nen doen van hun recht op een billijke 
vergoeding per exploitatiewijze ‘be-
houdens met het oog op het beheer 
ervan door een in hoofdstuk 9 bedoel-
de vennootschap.’ 
Indien niets anders is voorzien, wordt 
het bedrag van de vergoeding bepaald 
in verhouding tot de ontvangsten die 
uit de exploitatie voortvloeien. De pro-
ducent bezorgt minstens één maal per 
jaar een overzicht aan de auteur. Indien 
de producent een forfaitaire vergoe-
ding betaalt, moet de producent het 
hiervoor vermelde overzicht aan de 
auteur of aan de beheersvennootschap 
van de auteur overmaken. 

In het oorspronkelijke voorontwerp 
werd eveneens bepaald dat hoogte van 
de vergoeding kan worden vastgelegd 
in een collectieve overeenkomst. Deze 
bepaling werd beschouwd als een lo-

29  Voorontwerp van wet houdende de invoeging 
van een Boek XI, “Intellectuele Eigendom” in het 
Wetboek van economisch recht en invoeging van 
specifieke	bepalingen	eigen	aan	Boek	VI	in	de	
Boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek van 
28 juni 2013

30  Cfr. supra onder 2.1 en de verwijzing naar 
art. 14bis, derde lid van de Conventie van Bern dat 
de mogelijkheid voorziet om auteurs van scenario’s, 
dialogen en muziekwerken uit te sluiten van het 
vermoeden van overdracht..  

31  Memorie van toelichting bij het voorontwerp 
van wet houdende de invoeging van een Boek XI, 
“Intellectuele Eigendom” in het Wetboek van eco-
nomisch	recht	en	invoeging	van	specifieke 
bepalingen eigen aan Boek VI in de Boeken I, XV en 
XVII van hetzelfde Wetboek van 28 juni 201, p. 36.

32  Art. 58 van de Deense auteurswet. 

33  J.J.C. KABEL, “Voorbaat of vermoeden,” 
AMI 2014/3, 75.

34  Voorontwerp van wet houdende de invoeging 
van een Boek XI, “Intellectuele Eigendom” in het 
Wetboek van economisch recht en invoeging van 
specifieke	bepalingen	eigen	aan	Boek	VI	in	de	
Boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek van 28 
juni 2013.
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gisch gevolg van de bepalingen uit het 
contractenrecht(35) dat bepaalt dat de 
strekking van de overdracht van de rech-
ten van een auteur en de wijze waarop 
ze plaatsvindt, bij een collectieve over-
eenkomst kunnen worden bepaald.
Over de mogelijkheid van collectieve 
overeenkomsten en de invulling hier-
van, zijn veel discussies gevoerd tussen 
auteurs en producenten maar uiteinde-
lijk werd hier geen akkoord bereikt. 

3. Sectoroverleg 

Er volgde een hevige lobby bij de 
beleids makers en maanden van over-
leg om een compromis te bereiken 
tussen producenten, auteurs, beheers-
vennootschappen en exploitanten. Ook 
de acteurs schoven mee rond de tafel 
omdat in art. XI.206 WER gelijkaardige 
wijzigingen werden voorgesteld aan het 
vermoeden van overdracht voor uitvoe-
rende kunstenaars. 
Er werden lange onderhandelingen 
gevoerd over de toepassing en de 
herziening van het vermoeden van over-
dracht en het recht op vergoeding van 
de auteurs en uitvoerende kunstenaars 
ten gevolge van de exploitatie van de 
audiovisuele werken wat individueel of 
collectief kan beheerd worden(36).

Een mogelijke oplossing werd ook ge-
zien in het loskoppelen van het exclusief 
recht dat zou toekomen aan de producent 
en het recht op vergoeding dat, volgens 
de keuze van de auteur, uitgeoefend kan 
worden door de beheersvennootschap 
en de tegenstelbaarheid ervan tegenover 
de exploitanten van het audiovisue-
le werk. Er zou dan sprake kunnen zijn 
van een co-existentie van het vermoe-
den van overdracht van de exclusieve 
audiovisuele exploitatierechten aan de 
producent en het collectief beheer van 
de vergoedingen aan coauteurs van het 
audiovisuele werk.
In de praktijk wordt deze co-exis-
tentie toegepast in het audiovisueel 
productiecontract waar via de zgn. ‘re-
serveclausule’ een voorbehoud gemaakt 
wordt voor collectief beheer waardoor 

de tussenkomst van de beheersven-
nootschap wordt erkend voor sommige 
exploitaties zoals uitzending, distribu-
tie/kabeldoorgifte, wettelijke licenties, 
VOD/BOD, SVOD, DVD-exploitatie en 
in sommige gevallen ook exploitatie in 
bioscoopzalen. De beheersvennoot-
schap moet dan ook de garanties krijgen 
dat ze deze vergoeding daadwerkelijk 
zal kunnen innen bij de exploitant. De 
vraag naar de tegenstelbaarheid van de 
inhoud van het audiovisueel productie-
contract ten overstaan van exploitanten 
van het werk die de wettelijkheid van de 
tussenkomst van het collectief beheer 
betwisten, creëert rechtsonzekerheid zo-
als in het lopende geschil tussen Telenet 
en de beheersvennootschappen(37). 
De loskoppeling van het exclusief recht 
en het recht op vergoeding werd niet 
door iedereen rond de onderhandelings-
tafel gedragen. De Duitse auteurswet is 
op	dit	systeem	gebaseerd:	de	filmprodu-
cent heeft de vergoedingsrechten niet 
maar wel alle rechten die hij nodig heeft 
voor	de	exploitatie	van	de	film38. 

Ook de Minister heeft tijdens een over-
legvergadering met de sector een 
voorstel geformuleerd om een compro-
mis te bewerkstelligen: de bepalingen 
rond het vermoeden van overdracht 
zouden behouden blijven maar er komt 
een duidelijke link met het recht op ver-
goeding, waar de auteurs geen afstand 
van kunnen doen. Het recht op ver-
goeding kan, volgens de keuze van de 
auteur, in beheer worden gegeven aan 
een beheersvennootschap die auteurs 
vertegenwoordigt. De auteur of zijn be-
heersvennootschap moet in dat geval de 
producent schriftelijk informeren van zijn 
keuze, voorafgaandelijk aan het contract 
dat de auteur met de producent sluit en 
dit	op	straffe	van	niet-tegenstelbaarheid	
aan derden van de rechten die beheerd 
worden door de beheersvennootschap. 
Indien de auteur ervoor heeft gekozen 
om het recht op vergoeding in beheer 
te geven aan een beheersvennootschap, 
wordt deze beheersvennootschap bij 
name vernoemd in de overeenkomst tus-
sen de auteur en de producent van het 
audiovisueel werk.  

Verder werd ondermeer bepaald dat de 
beheersvennootschappen dit recht op 
vergoeding rechtstreeks kunnen uitoefe-
nen bij de omroepen en de aanbieders 
van mediadiensten alsook bij iedere 
exploitant van de betrokken werken. De 
hoogte van de vergoeding zou kunnen 
vastgelegd worden in een collectieve 
overeenkomst. 
Dit voorstel vond geen breed draagvlak 
bij de producenten en de onderhande-
lingen liepen verder. 

Tijdens de onderhandelingen is meer-
maals	 aangedrongen	 op	 een	 codificatie	
van de bestaande gebruiken in de au-
diovisuele sector. Audiovisuele auteurs 
krijgen vandaag een deel van hun ver-
goedingen via het collectief beheer 
waaronder uitzendrechten, kabelrechten, 
video-on demand rechten, DVD-rech-
ten en wensen dit te behouden. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met 
de juridische en economische reali-
teit die samenhangt met de lineaire en 
niet –lineaire exploitatie van de werken, 
de exploitatie via video on demand en 
kabeldistributie. De meeste televisiezen-
ders en operatoren actief op het Belgisch 
grondgebied hebben contracten geslo-
ten met beheersvennootschappen van 
auteurs	voor	de	exploitatie	van	films	of	
series van hun leden. Het collectief be-
heer heeft geen invloed gehad op de 
belangrijke ontwikkeling van de audiovi-
suele sector in België. Wel integendeel, 
het feit dat auteurs langs deze weg ver-
goed werden heeft mede bijgedragen 
tot een bloeiende productie en versprei-
ding.  
De onderhandelingen tijdens de twee-
de	 helft	 van	 2013  gingen	 o.a.	 over	 de	
draagwijdte van de tussenkomst van 
de producenten en van de beheers-
vennootschappen bij de gebruikers van 
audiovisuele werken, over de economi-
sche impact van deze tussenkomsten en 
ten slotte over de mogelijkheid om col-
lectieve overeenkomsten te sluiten(39). 
Mede door de complexiteit van het 
onderwerp en zeker ook de tijdsdruk 
waarbinnen er moest onderhandeld wor-
den, werd er geen consensus gevonden 
om een compromis te bereiken(40). 

35  Art. XI.167, § 3, laatste lid dat het vroegere 
artikel 3 van de Auteurswet herneemt.36  Parl. 
St. Kamer 2013-14, nr. 53 K331/001, 79-80.

37  Antwerpen 4 februari 2013, AM 2013, 227. 
Het gaat om een tussenarrest. De beheersvenoot-
schappen moeten eerst aantonen voor welke uit-
zendingen zij kabelrechten claimen en deze desge-
vallend nauwkeurig becijferen. Het repertoire van 

de beheersvennootschappen zal moeten worden 
aangetoond, evenals de berekening van de tarieven. 
Ondertussen werd cassatieberoep aangetekend 
tegen dit tussenarrest.

38	 	DUSOLLIER,	S.,	KER,	C.,	IGLESIAS,	M.	en	SMITS,	Y.,	
‘Contractual arrangements applicable to creators: law 
and practice of selected member states’, studie op 
verzoek van het Europees Parlement, januari 2014 en 

TH.	DREIER	en	G.	SCHULZ,	Urheberrechtgesetz	(UrhG)	
Kommentar, Munchen: Beck Verlag 2008, §89. 

39  Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53 K331/001, 80.

40  M.C. JANSSENS, H. VANHEES, V. VANOVERMEI-
RE, “De intellectuele eigendomsrechten verankerd 
in het Wetboek Economisch Recht: een eerste analy-
se” , IRDI 2014-2,  4710, nr. 75. 
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III. COMPROMISTEKST INZAKE HET VERMOEDEN 
VAN OVERDRACHT IN BOEK XI VAN HET 
WETBOEK ECONOMISCH RECHT (WER)

Zoals in de inleiding reeds vermeld, zijn 
de verschillen tussen de huidige artike-
len XI. 182 en 183 WER minimaal t.o.v. 
de hiervoor besproken regeling in artikel 
18 en 19 van de auteurswet. Er is een 
duidelijkere link tussen het vermoeden 
van overdracht en het recht op vergoe-
ding(41). 

De tweede paragraaf van artikel XI.183 
WER gebruikt voortaan in het Nederlands 
het begrip “inkomsten” i.p.v. “bruto-ont-
vangsten” zoals gebruikt in het vroegere 
artikel	 19  AW.	 Het	 begrip	 “inkomsten”	
moet begrepen worden als de “door de 
producent genoten inkomsten voor af-
trek van kosten”(42). De wetgever wil dit 
begrip in titel 5 van Boek XI harmonise-
ren. 

De huidige tekst van art. XI. 181 en 182 
WER luidt als volgt: 
Art. XI.182. De auteurs van een au-
diovisueel werk alsmede de auteurs 
van een creatief element dat op ge-
oorloofde wijze in een audiovisueel 
werk is opgenomen of erin is verwerkt, 
met uitzondering van de auteurs van 
muziekwerken dragen, behoudens an-
dersluidend beding, aan de producenten 
het exclusieve recht op de audiovisu-
ele exploitatie van het werk over, met 
inbegrip van de rechten die voor deze 
exploitatie noodzakelijk zijn, zoals het 
recht om het werk van ondertiteling te 
voorzien of het na te synchroniseren, 
onverminderd de bepalingen van de ar-
tikelen XI.181 en XI.183 van deze titel. 
Art. XI.183. § 1. Behoudens wat be-
treft de audiovisuele werken die tot 
de niet-culturele sector of tot de re-
clamewereld behoren, hebben de 
auteurs van het audiovisuele werk, 
voor elke wijze van exploitatie recht 
op een afzonderlijke vergoeding. 
§ 2. Behoudens enig andersluidend 

beding wordt het bedrag van de ver-
goeding bepaald in verhouding tot de 
inkomsten die uit de exploitatie van het 
audiovisuele werk voortvloeien. In dat 
geval bezorgt de producent, ten min-
ste eenmaal per jaar aan de auteur een 
overzicht van hetgeen hij voor elke wij-
ze van exploitatie heeft ontvangen.

Toch mag niet enkel gekeken worden 
naar art. XI. 182 en 183 WER maar moet 
dit samen gelezen worden met o.a. arti-
kel XI. 225 WER waarin bepaald wordt 
dat de auteur zijn recht op vergoeding 
voor de doorgifte via kabel behoudt 
zelfs in geval zijn exclusief recht werd 
overgedragen aan de producent van 
het audiovisueel werk(43). Dit recht kan 
enkel maar uitgeoefend worden door 
beheersvennootschappen die auteurs 
vertegenwoordigen en die dit recht-
streeks bij de kabelmaatschappijen 
kunnen opeisen.

In art. XI.282 WER wordt voorzien in een 
uitgebreid overlegcomité waarin alle 
stakeholders van de audiovisuele sector 
vertegenwoordigd zijn. In eerste instan-
tie zal dit overlegcomité zich terug over 
de discussies van 2013 en 2014 moeten 
buigen, waarvan de minister bevoegd 
voor auteursrecht, een evaluatieverslag 
zal moeten uitbrengen in het parlement. 
Art. 44 van het Wet Boek XI(44) voorziet 
nl. in een mechanisme dat garandeert 
dat het onderwerp verder zal wor-
den behandeld. De bevoegde Minister 
van	 Economie	 moet	 tegen	 31  decem-
ber  2015  een	 evaluatieverslag	 aan	 het	
parlement overmaken over ‘de artikelen 
XI.182,	XI.183 en	XI.206	en	in	het	bijzon-
der over de positie van de auteurs en de 
uitvoerende kunstenaars en van hun be-
heersvennootschappen, ten aanzien van 
enerzijds de producenten en in voorko-
mend geval hun beheersvennootschap, 

en anderzijds de exploitanten van au-
diovisuele werken, zoals onder meer de 
omroeporganisaties en kabelmaatschap-
pijen. Dit verslag kan onder meer aan het 
parlement voorstellen voorleggen ‘die 
er toe strekken een optimaal evenwicht 
te verzekeren tussen de verschillende 
categorieën van voormelde actoren’. 
Dit evaluatieverslag zal met name de 
hierbovengeschetste vraagstukken, die 
door de betrokken milieus werden on-
derhandeld in het tweede semester van 
2013, behandelen. Hij zal zich hiervoor 
ook kunnen baseren op de Belgische en 
Europese rechtspraak alsmede op een 
analyse van vergelijkend recht. Er moet  
gezocht worden naar een modus viven-
di tussen de producenten, auteurs en de 
beheersvennootschappen om een duur-
zaam evenwicht te bereiken en elkaars  
rechten  veilig te stellen.

In de Memorie van Toelichting wordt 
meermaals verwezen naar de lange on-
derhandelingen(45) en wordt gesteld dat 
het recht op vergoeding bij de exploitatie 
van de audiovisuele werken zowel indivi-
dueel als collectief kan beheerd worden. 
Er wordt eveneens verwezen naar de 
verplichte partners die beheersvennoot-
schappen zijn zowel voor de gebruikers 
als voor de rechthebbenden(46). De be-
heersvennootschappen spelen dus een 
belangrijke rol in het voortbestaan van 
de literaire en artistieke creatie door te 
zorgen voor een billijke en niet-discri-
minerende inning en verdeling van de 
rechten waarvan het beheer hun is toe-
vertrouwd. (47)

Tegelijkertijd moeten ze de garanties 
krijgen dat ze deze rechten daadwerke-
lijk kunnen innen bij de gebruikers en 
dat	de	producent	de	financiering	tot	een	
goed einde kan brengen. 

41	 	Art.	XI.182	WER	in	fine.

42  De Memorie van toelichting verwijst voor 
deze	definitie		naar	overweging	11 van	de	richtlijn	
2011/77/EG	van	27 september 2011 betreffende	
de beschermingstermijn van het auteursrecht 
en van bepaalde naburige rechten. Deze richtlijn 
gebruikt in haar Franstalige versie het begrip “re-
cettes”, zoals de Auteurswet, terwijl ze in de Neder-
landstalige versie het begrip “inkomsten” gebruikt, 
daar waar de Auteurswet het begrip “ontvangsten” 
gebruikte. 

43  AGICOA en BAVP hebben over art. XI.225 WER 
een annulatieberoep ingediend bij het Grondwette-
lijk Hof, BS 3 februari 2015.

44 Wet van 19 april 2014  houdende de invoeging 
van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wet-
boek van economisch recht en houdende invoeging 
van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, 
XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 1994 
(errata BS 27 juni 2014).

45  MvT, p. 79-80.

46  Hiervoor wordt verwezen naar de Memorie van 
toelichting	bij	de	wet	van	10 december 2009 tot	
wijziging	van	de	wet	van	30 juni 1994 voor	wat	
betreft de vennootschappen voor collectief beheer.

47  Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 53 K331/001, 42.
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In art. XI.225 WER werd een oplossing 
uitgewerkt voor het verplicht collectief 
beheer bij kabeldoorgifte. Vanuit de 
vaststelling dat de vergoeding niet altijd 
bij de oorspronkelijke rechthebbenden 
terecht kwam, heeft de wetgever ook 
een aantal zekerheiden proberen in-
bouwen door een opsplitsing te maken 
tussen het exclusieve recht en het recht 
op vergoeding. Voortaan kan een au-
teur of uitvoerende kunstenaar zijn 
toestemming om een werk via kabel te 
exploiteren wel nog overdragen aan de 
producent, maar zijn recht op vergoeding 
niet meer. Het recht op vergoeding van de 
auteur of uitvoerende kunstenaar wordt 
onafstaanbaar en onoverdraagbaar. De 
auteurs en uitvoerende kunstenaars kun-
nen het recht op een vergoeding voor 
de kabeldoorgifte niet overdragen bij 
overeenkomst. De vermoedens van over-

dracht ten behoeve van de producent 
van audiovisuele werken, voorzien in ar-
tikel	XI.183 en	XI.206	WER,	zijn	niet	van	
toepassing op rechten op vergoeding die 
toekomen aan de auteurs en de uitvoe-
rende kunstenaars(48). Deze bepalingen 
zijn van dwingend recht. 
 
Hiermee wordt een oplossing bewerk-
stelligd door er voor te zorgen dat de 
auteurs en uitvoerende kunstenaars 
de vergoeding krijgen waar ze recht op 
hebben zonder dat de exploitatie via de 
kabel in het gevaar komt. 
Jammer genoeg zijn de beheersvennoot-
schappen van producenten (AGICOA en 
BAVP) naar het Grondwettelijk Hof ge-
stapt om deze bepaling aan te vechten 
omdat deze discriminerend zou zijn ten 
opzichte van producenten die geen on-
overdraagbaar recht hebben. Hopelijk 

volgt er snel een uitspraak in deze zaak.
Om de exploitatie van de audiovisuele 
werken door de kabelmaatschappijen 
vlot te laten verlopen, voorziet art. XI. 
225 §4 WER in de mogelijkheid van de 
oprichting van een uniek loket voor de in-
ning van de rechten voor kabeldoorgifte. 
Op deze manier kunnen de onderhande-
lingen tussen de rechthebbenden en de 
kabelmaatschappijen collectief gebeu-
ren en kan een collectieve overeenkomst 
worden onderhandeld. De datum waarop 
het uniek loket van toepassing wordt 
evenals  de modaliteiten, zullen wor-
den bepaald door de Koning. Zolang het 
uniek loket niet opgericht is, kan deze 
vergoeding rechtstreeks bij de kabel-
maatschappijen gevorderd worden door 
de beheersvennootschappen.

48  Parijs 25 november 2011, Algoud t. SDRM/
SACEM, Studiocanal, De Caunes et Chalumeau,  
onuitgeg. en Parijs 9 maart 2012, Carthago Films, Ac-
cent Investment en Finance, Italian International Film 
v. Clair, Tardon, Saint-Hamont en Babel Productions 
met vrijwillige tussenkomst van SACD, onuitgeg.
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IV. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK

Zowel in Frankrijk als in Nederland vinden 
we interessante beslissingen terug rond 
het vermoeden van overdracht en de be-
vestiging van het nemo-plus beginsel.  

De praktijk waarbij de aansluiting bij 
een beheersvennootschap primeert op 
een latere contractuele overdracht werd 
bevestigd door twee arresten van het 
Hof van Beroep te Parijs.(49) Zo bekrach-
tigde de Franse rechter in een zaak van 
25 november 2011 dat de exclusieve 
inbreng van rechten bij een beheers-
vennootschap tot gevolg heeft dat deze 
ingebrachte rechten niet meer kunnen 
worden overgedragen obv. het vermoe-
den van overdracht. Deze uitspraak is 
een bevestiging van het nemo plus-be-
ginsel.

In een recente uitspraak erkent ook de 
rechtbank van Amsterdam(50) het nemo 
plus-principe. 
De rechtbank erkent dat de overdracht 
van auteursrechten kan plaatsvinden 
door middel van het aansluitingscontract 
bij de beheersvennootschap. Artikel 45d 
van de Nederlandse Auteurswet dat in 

een vermoeden van overdracht voorziet, 
is de implementatie van artikel 14bis van 
de Berner Conventie. Volgens de recht-
bank kan de overdracht door de makers 
aan de producent pas geacht worden 
plaats te vinden op het moment dat de 
producent	 beslist	 dat	 het	 filmwerk	 ver-
toningsgereed is. Tot die tijd behoudt 
de maker het auteursrecht over zijn bij-
drage	aan	het	filmwerk.	Pas	dan	worden	
de makers, behoudens afwijkend schrif-
telijk beding met de producent, geacht 
hun rechten te hebben overgedragen. 
Een overdracht bij voorbaat aan een 
beheersvenootschap kan worden be-
schouwd als een afwijkend beding en is 
niet in strijd met de letter of de strekking 
van de bepaling rond het vermoeden 
van overdracht. De aansluitingsakte en 
voorwaarden moeten wel duidelijk zijn 
opgesteld en voldoende gegevens be-
vatten om, eventueel achteraf, vast te 
stellen om welke werken het gaat. 

49	 	Rb.	Amsterdam,	27	augustus	2014,	Lira	v.	UPC,	
www.boek9.nl. 

 

50  Europese Richtlijn 2006/115/CE van 12 de-
cember	2006	betreffende	het	verhuurrecht,	het	
uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het 
gebied van intellectuele eigendom.
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BESLUIT 

Vooreerst wensen we er op te wij-
zen dat de audiovisuele auteurs de 
grondstofleveranciers	 zijn	 van	 het	 au-
diovisuele werk. Zij staan aan het begin 
van het media eco-systeem en ze heb-
ben er alle belang bij dat hun werk 
zo veel mogelijk geëxploiteerd wordt.  
Auteurs en producenten zijn partners bij 
de creatie en exploitatie van audiovisu-
eel werk. Ook beheersvennootschappen 
spelen	hierin	een	rol :	van	ondersteuning	
en onderhandeling voor de auteurs tot 
inning en verdeling van de rechten in 
naam van de auteurs voor de exploitatie 
van hun werken. 

Het behoud van het collectief beheer is 
in het huidige media eco-systeem fun-
damenteel voor audiovisuele auteurs. 
Dit werd tijdens de onderhandelingen 
benadrukt door de verschillende gildes 
en belangenverenigingen van audio-
visuele auteurs. De vergoedingen die 
auteurs via de beheersvennootschappen 
ontvangen, maken een belangrijk deel 
van hun inkomsten uit. Het is niet zo-
maar een ‘extraatje’ of ‘kers op de taart’ 
maar onontbeerlijk om verder te kunnen 
blijven creëren. Het is de noodzakelijke 
en gerechtvaardigde link met de daad-
werkelijke exploitatie van hun werken en 
prestaties. Als het collectief beheer zou 
worden uitgehold, dan betekent dat zo-
veel als broodroof voor hen. 

Specifiek	 inzake	 het	 vermoeden	 van	
overdracht was de meest ideale oplos-
sing voor scenaristen en regisseurs de 
gelijkschakeling met het regime voor de 
muziekauteurs, zoals initieel voorzien. 
Op deze wijze wordt de rechtspositie van 
de auteurs in de audiovisuele sector dui-
delijk versterkt. 

De onderhandelingen die in 2013 en 
2014 hebben plaats gevonden, tonen 
aan dat de audiovisuele auteurs en hun 
beheersvennootschappen bereid zijn om 
naar andere oplossingen te zoeken voor 
zover de tegenstelbaarheid van de keuze 
van de auteur voor het collectief beheer 
verzekerd kan worden. Als auteurs er 
voor kiezen om bepaalde exploita-
tiewijzen te laten beheren door hun 
beheersvennootschap, dan moet deze 
beheersvennootschap (die de wettelij-
ke verplichting heeft om de rechten te 
beheren), rechtstreeks kunnen innen bij 
de exploitanten die inkomsten verwer-
ven met de exploitatie van hun werken 
en prestaties. De bestaande praktijken 
van inning door de beheersvennoot-
schappen evenals de door hen gesloten 
contracten moeten gerespecteerd wor-
den.  

Een vermoeden van overdracht mag in 
geen geval de auteur zijn passend inko-
men ontnemen. Dit werd gepreciseerd in 
overweging 5 van de richtlijn 2006/115/
CE(51) waar ook een vermoeden van over-
dracht in het voordeel van de producent 
wordt voorzien maar beperkt tot het 
verhuurrecht. Tevens wordt erkend dat 
de reikwijdte van dit vermoeden andere 
rechten kan behelzen: “Het creatieve en 
artistieke werk van auteurs en uitvoe-
rende kunstenaars maakt een passend 
inkomen noodzakelijk als basis voor 
verder creatief en artistiek werk en de 
investeringen die met name voor de pro-
ductie	van	fonogrammen	en	films	vereist	
zijn, zijn bijzonder hoog en riskant en de 
mogelijkheid om dit inkomen veilig te 
stellen en deze investering terug te ver-
dienen, kan alleen daadwerkelijk worden 
gegarandeerd door een passende juri-
dische bescherming van de betrokken 
rechthebbenden”. 
Deze passende juridische bescherming 
kan gevonden worden in een goed wer-
kend collectief beheer dat het passend 
inkomen van de auteur kan verzekeren 
in het snel evoluerend medialandschap. 
Tevens kunnen beheersvennootschappen 
de nodige garanties en rechtszekerheid 
geven aan de gebruikers die steeds meer 
repertoire op verschillende platformen 
willen exploiteren.   

Tegelijkertijd moet worden verwezen 
naar rechtsoverweging 10 van de Euro-
pese Infosoc-Richtlijn(52): “Auteurs en 
uitvoerend kunstenaars moeten, willen 
zij hun scheppende en artistieke arbeid 
kunnen voortzetten, een passende be-
loning voor het gebruik van hun werk 
ontvangen, evenals de producenten 
om	dat	werk	te	kunnen	financieren.	De	
productie	 van	 fonogrammen,	 films	 en	
multimediaproducten, en van dien-
sten, zoals “diensten-op-aanvraag”, 
vereist aanzienlijke investeringen. 
Een adequate rechtsbescherming van 
de intellectuele eigendomsrechten is 
noodzakelijk om de mogelijkheid tot het 
verkrijgen van een dergelijke beloning 
en de mogelijkheid van een behoorlijk 
rendement van dergelijke investeringen 
te waarborgen.”
Beheersvennootschappen moeten hun 
rol verder kunnen blijven spelen bij het 
innen van de vergoedingsaanspraken(53). 
Zij kunnen zorgen voor de passende 
beloning die samenhangt met de daad-
werkelijke exploitatie van de werken. 

Verder is het ook uitkijken naar de omzet-
ting van de Richtlijn collectief Beheer54. 
Met deze  richtlijn wordt beoogd een 
wettelijk kader voor het collectieve be-
heer van rechten te creëren op Europees 
niveau door regels vast te stellen die be-
ter bestuur en grotere transparantie van 
alle rechtenbeheerders waarborgen. 

Kortom, een verder overleg is noodza-
kelijk om het goed werkende bestaande 
systeem niet overboord te gooien en 
elke schakel in de audiovisuele waarden-
keten te respecteren en rechtszekerheid 
te bieden. Het audiovisuele landschap 
evolueert snel. In tijden van massa–ex-
ploitatie van audiovisuele werken op 
multiplatformen dringen technologie-
neutrale oplossingen zich op. 

51	 	Richtlĳn	2001/29/EG	van	het	Europees	Par-
lement	en	de	Raad	van	22	mei	2001	betreffende	
de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten in de informa-
tiemaatschappĳ.

52  J.J.C. KABEL, “Voorbaat of Vermoeden? De rol 
van art. 45d Auteurswet. Kanttekeningen bij het 
arrest Norma/Nl Kabel”, AMI 2014/3, 77.

53  Europese	Richtlijn	2014/26/EU van	26	februari	
2014	betreffende	het	collectieve	beheer	van	au-
teursrechten en naburige rechten en de multiterri-
toriale licentieverlening van rechten inzake muziek-
werken voor het online gebruik ervan op de interne 
markt. De datum voor omzetting van de Richtlijn is 
10 april 2016.
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