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Inleiding
1.
Sinds het vermoeden van overdracht van rechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars1
ten voordele van de producenten werd ingevoerd in de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten, worden moeilijkheden ondervonden om dit principe te
verzoenen met de overeenkomsten die vaak voorheen al werden afgesloten tussen rechthebbenden
en collectieve beheersvennootschappen, die veelal een (fiduciaire?) overdracht van rechten voorzien.
In meerdere geschillen tussen meer bepaald Uradex (de voormalige beheersvennootschap voor de
uitvoerende kunstenaars) en de kabeloperatoren hebben verschillende rechters beslissingen
genomen, in het bijzonder het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het Hof van Justitie) en
het Hof van Cassatie. Hierin werd eerder voorrang gegeven aan het wettelijk vermoeden van
overdracht (dat in de praktijk bevestigd wordt door overdrachtsclausules in audiovisuele
productiecontracten) op de aanspraken van de collectieve beheersvennootschappen voor auteurs en
uitvoerende
kunstenaars.
Hierdoor
waren
de
producenten
en
hun
collectieve
beheersvennootschappen van mening dat zij de rechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars
konden beheren, ook in hun relaties met de kabeloperatoren.
In die context vond de Belgische wetgever het noodzakelijk om de situatie te herijken, tenminste voor
wat betreft de doorgifte per kabel.
2.
In 2014 werd Boek XI “Intellectuele Eigendom” ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht
(WER)2. In de Memorie van toelichting van het wetsontwerp van 21 februari 2014 3 wordt uitgelegd
dat bij de codificatie oefening ook wijzigingen aan het auteursrecht werden aangebracht,
“hoofdzakelijk om richtlijn 2011/77 betreffende de beschermingstermijn om te zetten, en om de
transparantie van het beheer van de rechten te verhogen”. De wijzigingen hebben verder tot doel
“om het recht van doorgifte via de kabel van de auteurs en uitvoerende kunstenaars duidelijker te
omschrijven, eenvormiger en transparanter te maken en de vergoeding hiervoor te garanderen”.
Zo werd een nieuw artikel XI.225 ingevoerd in het Wetboek Economisch Recht (WER), waardoor de
auteurs en uitvoerende kunstenaars een onoverdraagbaar recht op vergoeding krijgen voor
kabeldoorgifte indien zij hun exclusief recht aan de producent overgedragen hebben (infra sub I.C).
Met deze bepaling worden de verhoudingen tussen de betrokkenen fundamenteel gewijzigd zodat
alle partijen, inbegrepen de kabeloperatoren en de omroepen, de toestemmingen en de vergoedingen
op een andere manier zullen moeten onderhandelen in de audiovisuele sector. De
stakeholderbevraging die we in deel II van de studie bespreken zal concreet nagaan in hoeverre deze
verhoudingen reeds gewijzigd zijn.
Algemener moet onderzocht worden hoe de bepalingen rond de audiovisuele werken toegepast
zullen worden, meer bepaald op nieuwe exploitatiewijzen. Het belang van deze bepalingen blijkt ook
uit het feit dat de producenten, bepaalde kabeloperatoren en omroepen de regels voor het
Grondwettelijk Hof aangevochten hebben, omdat zij van oordeel waren dat de nieuwe regels een

1

Hierna ook « uitvoerders ».
Wet 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en
houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, B.S. 12 juni 2014,
44352 (errata B.S. 27 juni 2014, 48237, B.S. 16 februari 2015, 12629).
3
Memorie van toelichting bij Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld
in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging
van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de
organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake
transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft houdende de invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom”
in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII
van hetzelfde Wetboek, Parl. St. Kamer doc 53 3391/001 en 3392/001, p. 8-9 (hierna Memorie van toelichting of MvT).
2

5/100

negatieve impact zouden hebben op de onderhandelingen en het aantal gesprekspartners zou
toenemen.
3.
De wetswijzigingen zijn niet gebaseerd op een effectbeoordeling (impact assessment) maar
op een politieke beoordeling zoals die tijdens het parlementaire proces vorm gekregen heeft.
Artikel 44 van de wet tot invoering van Wetboek XI in het WER voorziet: “de minister zendt aan het
parlement tegen 31 december 2015 een evaluatieverslag over de artikelen XI.182, XI.183 en XI.206
van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze wet, met betrekking tot in het
bijzonder de positie van de auteurs en uitvoerende kunstenaars en hun beheersvennootschappen,
ten aanzien van enerzijds de producenten en in voorkomend geval hun beheersvennootschap, en
anderzijds de exploitanten van audiovisuele werken, zoals onder meer omroeporganisaties en
kabelmaatschappijen. 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 verslag moet gebaseerd worden op gegevens en een analyse van de situatie na de
invoering van de wetswijziging.
Deze studie kadert in deze context en moet aan de FOD Economie en aan de Minister bepaalde
gegevens verstrekken die de Minister kunnen helpen bij het verslag dat hij aan het Parlement zal
uitbrengen. Omdat de wetswijziging relatief recent werd ingevoerd en nog niet ten volle tot uitvoering
is gebracht, zal de analyse voornamelijk gebaseerd zijn op de resultaten van een raadpleging van de
partijen.
4.
Deze studie bestaat uit drie delen: (i) een juridisch deel (waarin de geïdentificeerde
pijnpunten betreffende audiovisuele werken en prestaties beschreven en geanalyseerd worden), (ii)
een economisch deel (met een analyse van het waardenetwerk en de stakeholderbevraging) en (iii)
een synthetisch deel dat enkele pistes voorstelt om de exploitatie van audiovisuele werken en
prestaties te herbekijken.
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I. Juridische analyse
5.
Om de impact van de doorgevoerde wetswijzigingen op de positie van de betrokkenen
(auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, omroepen, hun respectievelijke collectieve
beheersvennootschappen en kabeloperatoren) te beoordelen, zal deze studie beginnen met een
schets van de wettelijk verdeling van auteursrechten en naburige rechten (sub A). Na deze korte
inleiding zal het wettelijk vermoeden van overdracht van rechten van auteurs en uitvoerende
kunstenaars ten voordele van producenten onderzocht worden (sub B). Specifiek zal vervolgens
gekeken worden naar het regime dat van toepassing is op de doorgifte per kabel (sub C) en naar de
wettelijke licenties voor bepaalde secundaire exploitaties (sub D). Tot slot zullen de verschillende
onderhandelingsmechanismes in de audiovisuele sector besproken worden.

A. Wettelijke startpositie
6.
In het WER wordt de wettelijke startpositie van de verschillende betrokkenen gedefinieerd.
Zo worden verschillende rollen bepaald (de “auteur”, de “uitvoerende kunstenaar” en de “producent –
sub 1), die verschillende rechten kunnen doen gelden (met als uitgangspunt de exclusieve rechten –
sub 2).

1.

Auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten

7.
Onder de Auteurswet van 30 juni 1994 (hierna AW) werd een bijzonder regime bepaald voor
audiovisuele werken. De bepaling betreffende het auteurschap van audiovisuele werken werd niet
gewijzigd in het Wetboek Economisch Recht (art. XI.179 WER4).
Ook de bepalingen betreffende de naburige rechten werden niet gewijzigd in dit opzicht: de
uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en eerste vastleggingen van films en
omroeporganisaties kunnen bescherming genieten betreffende hun respectievelijke prestaties.
Auteurs. Aan audiovisuele werken (zoals cinematografische werken of televisieseries) werkt een
groot aantal auteurs mee. De volgende auteurs worden a priori als coauteurs van het audiovisuele
werk gezien (art. XI.179 WER): de hoofdregisseur, 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 voor het audiovisueel werk gemaakt zijn. Tot slot wordt, in geval van
audiovisuele bewerking, de auteur van het oorspronkelijke werk gelijkgesteld met de auteurs van het
nieuwe werk (tenminste als de bijdrage van auteurs van het bewerkte werk in het nieuwe werk wordt
gebruikt).
Uitvoerende kunstenaars. Daarnaast zijn er nog de uitvoerende kunstenaars (zoals acteurs en
muzikanten), wiens bijdrage nodig is om het audiovisuele werk gestalte te geven bij de opname (art.
XI.204 e.v. WER).

4

Art. XI.179. Naast de hoofdregisseur worden ook de natuurlijke personen die tot het werk hebben bijgedragen als auteurs
van een audiovisueel werk beschouwd.
Behoudens tegenbewijs worden geacht auteurs te zijn van een in samenwerking tot stand gebracht audiovisueel werk :
a) de scenarioschrijver;
b) de bewerker;
c) de tekstschrijver;
d) de grafische ontwerper van animatiewerken of van animatiesequenties in een audiovisueel werk, die een belangrijk deel
van dat werk uitmaken;
e) de auteur van muziekwerken met of zonder woorden die speciaal voor het audiovisueel werk gemaakt zijn.
De auteurs van het oorspronkelijke werk worden gelijkgesteld met de auteurs van het nieuwe werk als de bijdrage van
eerstgenoemden in het nieuwe werk wordt gebruikt.
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Producenten. Naast de auteur en de uitvoerende kunstenaar hebben ook de producent van
fonogrammen en de producent van de eerste vastlegging van films een rol in audiovisuele exploitaties
(art. XI.209 e.v. WER). Zij kunnen naburige rechten doen gelden op geluidsopnames (fonogram) en
de eerste vastleggingen van films (master).
Tot slot hebben omroeporganisaties bepaalde rechten op hun uitzendingen (art. XI.215 e.v. WER).

2.

Exclusieve rechten en uitoefeningsmodaliteiten

8.
Exclusieve rechten. Auteurs kunnen auteursrechten doen gelden op hun werk, zoals het
reproductierecht (sensu lato) en het recht van mededeling aan het publiek (art. XI.165 WER). Dit
betekent dat het audiovisuele werk niet geëxploiteerd kan worden zonder de voorafgaande
toestemming van elke auteur.
Net zo hebben uitvoerende kunstenaars, de producenten van fonogrammen en eerste vastleggingen
van films exclusieve rechten van reproductie en mededeling aan het publiek (art. XI.205, XI.209
WER). Het voorwerp van de bescherming is onderscheiden van het auteurswerk en betreft de
prestatie van de uitvoerende kunstenaars (b.v. acteerprestaties), de geluidsopname (producent van
fonogram) of de eerste vastlegging van beelden en/of geluiden (producent van eerste vastlegging van
films).
De rechten van auteurs werden geharmoniseerd in Richtlijn Informatiemaatschappij (2001/29) en de
rechten van de houders van naburige rechten werden geharmoniseerd in Richtlijn Verhuurrecht
(2006/115) en in de Richtlijn Informatiemaatschappij.
9.
Het uitgangspunt is dus dat de houders van auteursrechten en naburige rechten exclusieve
rechten kunnen doen gelden, te weten verbodsrechten.
Dit betekent dat een exploitant (b.v. omroep, kabeldistributeur, cinema-exploitant,…) alle rechten
moet verkrijgen die betrekking hebben op de verschillende beschermde voorwerpen (auteursrechtelijk
beschermd werk, prestaties beschermd door naburige rechten), van de verschillende houders, voor
alle relevante exploitatiewijzen (waarvoor mogelijk zowel reproducties als mededelingen aan het
publiek uitgevoerd worden zodat deze exploitatiewijzen correct gekwalificeerd moeten worden in
termen van beschermde handelingen5). Zonder voorafgaande toestemming maakt de exploitant een
inbreuk op de exploitatierechten (behoudens uitzondering).
10.
Voor de audiovisuele sector werden evenwel verschillende mechanismes ontworpen om de
uitoefening van rechten te stroomlijnen en de exploitatie van audiovisuele werken te bespoedigen:
-

Het vermoeden van overdracht van audiovisuele exploitatierechten ten voordele van de
producent;
Het verplichte collectief beheer van het recht van doorgifte per kabel
De dwanglicentie en het recht op billijke vergoeding voor houders van naburige rechten bij
bepaalde mededelingen aan het publiek (zogenaamde secundaire mededelingen, te weten
mededeling op openbare plaats, radio-uitzending)

Onder de Auteurswet werd een bepaalde verhouding tussen de auteurs, uitvoerende kunstenaars, de
producenten en de beheersvennootschappen tot stand gebracht. De wetgever heeft deze verhouding
met de wetswijziging (ter gelegenheid van de invoering van het wetboek economisch recht) opnieuw
bekeken en een aantal wijzigingen doorgevoerd om tot een beter evenwicht te komen tussen de
verschillende actoren.

5

S. DEPREEUW & J.-B. HUBIN, Study on the making available right and its relationship with the reproduction right in crossborder digital transmissions, study on behalf of the European Commission, 2014, 40 e.v.
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11.
De bepalingen betreffende het auteursrecht werden aangepast met het aannemen van het
WER, met als doel6 o.a. :
-

-

om de wijze van vaststellen van de tarieven voor de billijke vergoeding te vereenvoudigen;
om in het belang van de auteurs en de naburige rechthebbenden een beperking te voorzien
van het vermoeden van overdracht van het audiovisuele exploitatierecht;
om het recht van doorgifte via de kabel van de auteurs en uitvoerende kunstenaars
duidelijker te omschrijven, eenvormiger en transparanter te maken en de vergoeding hiervoor
te garanderen;
de oprichting van een register van overeenkomsten in verband met de kabeldoorgifte;

De verschillende mechanismes zullen hierna besproken worden.

B. Vermoeden van overdracht
1.

Auteurswet 1994

12.
De Auteurswet voorzag een vermoeden van overdracht van bepaalde exploitatierechten van
auteurs en uitvoerders ten voordele van de producent.
Gelet op het groot aantal auteurs en uitvoerende kunstenaars die bij de creatie van een audiovisueel
werk betrokken zijn, zou de producent met al deze medewerkers een contract moeten afsluiten om de
overdracht van rechten te bekomen die de exploitatie van de uiteindelijke film zou toelaten. Indien de
producent een auteur of uitvoerder over het hoofd zag, dan zou deze de exploitatie van het
eindresultaat kunnen bemoeilijken en zou de investering van de producent in gevaar gebracht kunnen
worden.
Om dit risico te beperken werd een mechanisme voorzien in de Auteurswet, te weten een
weerlegbaar vermoeden van overdracht van de audiovisuele exploitatierechten aan de producent (art.
18, 36 AW). Voor de auteurs werd zo bepaald (art. 18 AW):
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
uitzondering 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 bepalingen
van artikel 16 van deze wet.
Het idee was dat de producent het audiovisueel werk op bepaalde manieren zou kunnen exploiteren7,
ook indien er geen contract met alle auteurs of uitvoerende kunstenaars werd afgesloten en voor
zover geen “andersluidend beding” werd afgesloten. De “producent” werd begrepen als de
“natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de financiële en andere verantwoordelijkheid draagt voor
de onderneming die ene audiovisueel werk, ongeacht de drager, tot stand brengt en exploiteert”,

Memorie van Toelichting bij Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van
economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek
en wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de
Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling
eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de
hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het
auteursrecht en de naburige rechten betreft, St. Kamer, DOC 53 3391/001, 3392/001, 9 (hierna Memorie van Toelichting).
7
Toelichting bij voorstel van wet betreffende het auteursrecht, de nevenrechten en het kopiëren voor eigen gebruik van
geluids- en audiovisuele werken, Parl. St. Senaat, B.Z. 1988, 329, 7 (Voorstel Lallemand). Verslag namens de commissie voor
de justitie, uitgebracht door de heer De Clerck, bij het Wetsontwerp betreffende het auteursrechte, de naburige rechten en het
kopiëren voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken en het wetsvoorstel inzake volgrecht, Parl. St. Kamer, 17
maart 1994, 473/33-91/92 (B.Z.) (hierna Verslag De Clerck).
6
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waarbij de financiering van en de verantwoordelijkheid voor de onderneming centraal staan8. Zo zou
de producent dus de houder van de audiovisuele exploitatierechten worden op basis van de
Auteurswet (al wordt in de praktijk veelal wel een contract afgesloten tussen auteurs resp.
uitvoerende kunstenaars en producenten om deze vragen te regelen). Ten aanzien van derden
(zoals verdelers) kon de producent bogen op het vermoeden om de overdracht van rechten vanwege
de auteurs en uitvoerende kunstenaars te bewijzen.
13.
Bestaande muziekwerken. Dit vermoeden van overdracht gold evenwel niet voor de
auteurs van bestaande muziekwerken, die later in het audiovisueel werk werden opgenomen.
Bij de voorbereiding van de Auteurswet werd overwogen dat dergelijke muziekwerken ook op andere
manieren geëxploiteerd werden dan in het kader van het audiovisueel werk . Deze auteurs ware
vaak aangesloten bij beheersvennootschappen aan wie de rechten werden overgedragen, wat
moeilijk verenigbaar werd geacht met de overdracht van rechten aan een producent. Bovendien werd
gesteld dat “indien de auteursverenigingen niet het recht hebben om bij elke filmprojectie rechten te
innen, zij zo’n hoge prijs zullen eisen voor de overdracht van het recht telkens als er een vraag is om
het werk te gebruiken op de geluidsband van een film, dat er daarvoor geen markt meer zal zijn”9.
Om die reden werd op het vermoeden van overdracht dus een uitzondering ingeschreven voor de
auteurs van bestaande muziekwerken. Voor de audiovisuele exploitatie van deze muziekwerken
worden de toestemming en de vergoedingen voor het gebruik van bestaande muziekwerken dus
geregeld tussen de verdeler (zoals de omroep of de kabeloperator) en de beheersvennootschap (in
het bijzonder SABAM) – niet met de producent.

2.

Wetboek Economisch Recht

14.
Het vermoeden van overdracht van audiovisuele exploitatierechten werd behouden in het
WER10. Zo bepaalt art. XI.182 WER:
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
uitzondering 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 bepalingen
van de artikelen XI.181 en XI.183 van deze titel.
Sinds de wetswijziging wordt uitdrukkelijk bepaald dat het vermoeden van overdracht niet verhindert
dat de morele rechten uitgeoefend kunnen worden na voltooiing van het audiovisueel werk (XI.181
WER). Ook voorziet de wet nu dat de auteurs recht hebben op een vergoeding per exploitatiewijze
(art. XI.183 WER).
Net als onder de Auteurswet wordt een gelijkaardige regeling voorzien voor de uitvoerende
kunstenaars (art. XI.206 WER). De audiovisuele producent kan ten aanzien van de uitvoerende
kunstenaar een weerlegbaar vermoeden van overdracht doen gelden betreffende het “exclusieve
recht van audiovisuele exploitatie van zijn prestatie, met inbegrip van de voor deze exploitatie
noodzakelijke rechten, zoals het recht om het werk van ondertiteling te voorzien of het na te
synchroniseren”. Ook bij het vermoeden van overdracht moet rekening gehouden worden met de
uitoefening van de morele rechten van de uitvoerende kunstenaar in een audiovisuele productie11
8

Verslag De Clerck, p. 173. Deze definitie werd uiteindelijk niet opgenomen in de wet.
Verslag namens de commissie voor de justitie, uitgebracht door de heer Erdman, bij het Voorstel van wet betreffende het
auteursrecht, de nevenrechten en het kopiëren voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken, Parl. St. Senaat,
Zitting 1990-1991, B.Z. 1988, 329, 157.
10
Zie hierover : A. JOACHIMOWICZ, « La présomption de cessoin des droits d’exploitation audiovisuelle », A&M 2015/1, 1720 ; K. VAN DER PERRE, « Audiovisuele auteurs en het vermoeden van overdracht », A&M 2015/1, 21-30.
11
Memorie van Toelichting, p. 33 : « In deze paragraaf wordt niet meer, zoals in het vroegere artikel 36 van de Auteurswet
voorzien dat het vermoeden geen afbreuk doet aan het vroegere artikel 34 van de Auteurswet, daar dit oude artikel 34 de
9
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(art. XI.206, par. 2 WER) en wordt het recht op vergoeding per exploitatiewijze bepaald (art. XI.206,
par. 3 en 4 WER).
15.
Exclusieve recht op audiovisuele exploitatie. Het WER voorziet een weerlegbaar
vermoeden van overdracht van het “exclusieve recht op de audiovisuele exploitatie” van het werk
resp. prestatie, met inbegrip van de rechten die voor de exploitatie noodzakelijk zijn, zoals het recht
om het werk te ondertitelen of na te synchroniseren.
De wetgever heeft het open begrip “audiovisuele exploitatie” gebruikt om de exclusieve rechten af te
bakenen die onder het vermoeden van overdracht vallen, zonder hier verder op in te gaan.
Daarentegen heeft de wetgever wel aangegeven dat de rechten voor andere exploitatiewijzen niet
onder het vermoeden van overdracht vallen, zoals de uitgave of de theaterbewerking van het
scenario of merchandising: hiervoor moeten de rechten per contract worden overgedragen12.
De rechtsleer heeft de “audiovisuele exploitatie” verder ingevuld zonder zich op veel rechtspraak te
kunnen baseren. Het begrip “audiovisuele exploitatie” moet strikt maar wel volledig begrepen
worden. Volgens verschillende auteurs worden alle vormen van audiovisuele exploitatie gedekt:
cinema, lineaire televisie (ongeacht de gebruikte technologie, primaire of secundaire exploitatie per
omroep, kabel, satelliet, per internet, betalend of niet betalend), on demand exploitaties (via allerlei
netwerken, per streaming of download), de exploitatie op dragers (zoals videocassettes tijdens de
parlementaire debatten eind jaren 1980, later ook DVD’s) in de vorm van verkoop, verhuur of
uitlening, net als de promotie van de film (b.v. gedeeltelijke reproducties of mededelingen op affiches
of trailers)13.
Ter aanvulling van de wetgever (die alvast de theaterbewerking en uitgave van het scenario en
merchandising had genoemd) werden andere voorbeelden gevonden van exploitatiewijzen die niet
onder het vermoeden van overdracht zouden vallen, zoals het gebruik van beelden in uitgaven of
reclame, de geluidsopname van de sound track, de opname op (ongekende) niet-audiovisuele
dragers14.
Ook werd de vergoeding voor privé-kopie niet onder het vermoeden van overdracht begrepen 15. In
dezelfde zin vallen ook de billijke vergoedingen voor de wettelijke licentie in Artikel XI.212 WER en de
vergoeding voor kabeldoorgifte in Artikel XI.225 WER niet onder het vermoeden van overdracht.
Vergoedingsrechten zijn immers geen verbodsrechten die de exploitatie van de audiovisuele
productie kunnen beletten: de producent kan de audiovisuele productie vrij exploiteren, ook als hij
niet over de vergoedingsrechten beschikt.
16.
Vergoeding per exploitatiewijze. Ondanks het vermoeden van overdracht van de
audiovisuele exploitatierechten, heeft de auteur recht op een vergoeding per exploitatiewijze. Artikel
XI.183 WER bepaalt namelijk:
§ 1. Behoudens wat betreft de audiovisuele werken die tot de niet-culturele sector of tot de
reclamewereld 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 vergoeding bepaald in
verhouding tot de inkomsten die uit de exploitatie van het audiovisuele werk voortvloeien. In

morele rechten van de uitvoerende kunstenaar in het algemeen betreft. Thans wordt er voorzien, zoals bij de auteurs, dat dit
vermoeden geen afbreuk doet aan de bijzondere regeling van de morele rechten van de uitvoerende kunstenaars in een
audiovisueel werk, zoals voorzien in de tweede paragraaf, alsmede aan het recht op vergoeding van de uitvoerende
kunstenaar, zoals voorzien in de nieuwe paragrafen drie tot en met vijf”.
12
Voorstel Lallemand, p. 7.
13
A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, De Boeck-Larcier, 2005, 258; A. STROWEL & E.
DERCLAYE, Droit d’auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia, Bruylant, 2001, 134.
14
A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 259.
15
A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 258; F. DE VISSCHER & B. MICHAUX, Précis du droit
d’auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, 360 ; A. BERENBOOM, “Art. 18” in F. BRISON & H. VANHEES, Huldeboek Jan
Corbet, Larcier, 2009, 102.
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dat geval bezorgt de producent, ten minste eenmaal per jaar aan de auteur een overzicht van
hetgeen hij voor elke wijze van exploitatie heeft ontvangen.
Met andere woorden: (i) de auteur van een audiovisueel werk heeft in principe recht op een
afzonderlijke vergoeding per exploitatiewijze en (ii) de vergoeding wordt in principe bepaald in
verhouding tot de inkomsten16 uit de exploitatie van het audiovisueel werk (royalty’s). Dit geldt dus
niet alleen wanneer een overeenkomst (overdracht, licentie) gesloten werd tussen producent en
auteur, maar ook wanneer het vermoeden van overdracht in werking treedt17. Dit brengt de facto in
vele gevallen met zich mee dat de overeenkomst toch een opsomming van exploitatiewijzen moet
voorzien, waarvoor de vergoeding vastgesteld wordt.
Opgemerkt kan worden dat de partijen per contract kunnen afwijken van de vereiste van een
proportionele vergoeding en een forfaitaire vergoeding kunnen overeenkomen. De wet vereist niet
dat de vergoeding billijk of eerlijk zou zijn, noch wordt de mogelijkheid voorzien om de
vergoedingsafspraken te herbekijken. Hierna zal de wetgeving van bepaalde buurlanden besproken
worden, die op dit punt afwijkt (infra I.B.3).
Eenzelfde systeem wordt voorzien voor de uitvoerende kunstenaars (art. XI.206 WER). Het recht op
afzonderlijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars is van toepassing op licentieverlening en bij
overdracht van rechten, zowel wanneer de overdracht van rechten volgt uit een overeenkomst als
wanneer deze voortkomt uit het wettelijk vermoeden van overdracht 18. In beginsel is de vergoeding
proportioneel aan de inkomsten uit de exploitatie van het werk, maar contractueel kan ook in een
forfaitaire of gemengde vergoeding worden voorzien19.
17.
De uiteindelijke tekst in het WER verschilt nauwelijks van de regeling in de Auteurswet, al
werd wel een poging ondernomen om het systeem te hervormen en de bestaande controverses uit te
klaren.
Tijdens de voorbereiding van de nieuwe wet werd een wijziging van het systeem besproken
(individuele onderhandeling tussen auteur/uitvoerende kunstenaar en producent, impact van
aansluiting bij beheersvennootschap en tussenkomst collectieve beheersvennootschappen bij
exploitanten, collectieve overeenkomsten,…) maar er werd geen compromis gevonden 20:
Er werd dus overeengekomen dat de bevoegde minister over de artikelen XI.182, XI.183 en XI.206
WER een evaluatieverslag zou opstellen (waarin deze studie kadert).
18.
Resultaat. Het resultaat is dat de producent een verscheidenheid aan exclusieve rechten in
handen heeft: (i) de eigen naburige rechten die de producent op de eerste vastlegging van films kan
doen gelden en (ii) de auteursrechten en naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars die de
producent op basis van hetzij een overeenkomst, hetzij het wettelijk vermoeden van overdracht van
rechten voorzien in artikel XI.182 en XI.206 WER (tenzij hiervan contractueel wordt afgeweken).

Waarbij “inkomsten” begrepen wordt als de “door de producent genoten inkomsten voor aftrek van kosten”. Cf. Memorie van
Toelichting, p. 31.
17
Memorie van Toelichting (DOC 53 3391/001), p. 31.
18
Memorie van Toelichting, p. 33.
19
Memorie van Toelichting, p. 33.
20
Memorie van Toelichting, p. 80-81: Niettegenstaande het belang van de opgeworpen vragen [i.e. de draagwijdte van de
tussenkomst van producenten en beheersvennootschappen van auteurs en uitvoerende kunstenaars bij de gebruikers van
audiovisuele werken, de economische impact hiervan, de rol van collectieve overeenkomsten], werd er voor de betrokken
partijen geen compromis bereikt, mede door de complexiteit van het onderwerp en de diversiteit van de in het spel zijnde
belangen. Dit is de reden waarom er wordt voorzien in een mechanisme dat garandeert dat het onderwerp verder behandeld
zal worden in een volgende legislatuur. Ten dien einde, voorziet artikel 43/1 van het wetsontwerp dat de minister tegen 31
december 2015 een evaluatieverslag aan het parlement moet overmaken over de artikelen XI.182, XI.183 en XI.206, en in het
bijzonder over de positie van de auteurs en de uitvoerende kunstenaars en van hun beheersvennootschappen, ten
aanzien van enerzijds de producenten en in voorkomend geval hun beheersvennootschap, en anderzijds de
exploitanten van audiovisuele werken, zoals onder meer de omroeporganisaties, kabelmaatschappijen en andere
dienstverleners die gebruik maken van de auteursrechtelijk beschermde werken. Dit evaluatieverslag zal met name de
hierboven geschetste vraagstukken, die door de betrokken milieus werden onderhandeld 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” (nadruk toegevoegd).
16
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Deze exclusieve rechten laten de producent toe de exploitatie van het audiovisueel werk te
organiseren en de exclusieve rechten op het audiovisueel werk uit te oefenen. Enkel voor de
kabeldoorgifte moet hij beroep doen op zijn collectieve beheersvennootschap.
De vraag is of in de praktijk het onderscheid gemaakt wordt tussen de auteursrechten, de eigen en de
verkregen naburige rechten (afzonderlijke onderhandelingen, afzonderlijke prijszetting,…). Uit de
stakeholderbevraging blijkt dat het onderscheid tussen deze rechtsgronden in de praktijk zelden of
nooit gemaakt wordt (zie II.C).

3.

Buurlanden

19.
De regels van auteursrecht en naburige rechten die relevant zijn voor de audiovisuele sector
zijn gedeeltelijk geharmoniseerd door de Berner Conventie en de Europese richtlijnen.
Hierbij kan uitdrukkelijk gewezen worden op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie
in Luksan 21 . Kort gesteld heeft het Hof van Justitie in dit arrest beslist dat de relevante
exploitatierechten van het cinematografische werk (reproductierecht, recht op uitzending per satelliet
en elk ander recht van mededeling aan het publiek door middel van de beschikbaarstelling aan het
publiek), van rechtswege rechtstreeks en oorspronkelijk toekomen aan de hoofdregisseur. De
lidstaten kunnen dus niet bepalen dat deze exploitatierechten van rechtswege en uitsluitend aan de
producent van het werk worden toegekend. Het vermoeden van overdracht van exploitatierechten
aan de producent moet dus weerlegbaar zijn, de producent en de hoofdregisseur moeten de
mogelijkheid hebben om anders overeen te komen. Vergoedingsrechten (billijke compensatie)
worden niet vermoed overgedragen te zijn aan de producent (ongeacht of het vermoeden van
overdracht weerlegbaar of onweerlegbaar is).
Dit arrest zal zijn weerslag vinden in het nationaal recht van de lidstaten van de Europese Unie.
20.
Daarnaast houden de lidstaten nog een ruime autonomie, meer bepaald in het
contractenrecht.
Het vermoeden van overdracht van exploitatierechten ten voordele van de producent bestaat ook in
andere Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Polen, Spanje, Zweden 22 , Italië,
Nederland, Litouwen23 . Dergelijk vermoeden van overdracht is een uitbreiding van het vermoeden
van overdracht van het verhuurrecht voor auteurs en uitvoerders, zoals voorzien in art. 3 Richtlijn
Verhuurrecht.
Daarbij komt in sommige gevallen ook het vermoeden van overdracht van rechten ten voordele van
de werkgever (b.v. in Denemarken, Litouwen en Polen), dat ook relevant kan zijn voor audiovisuele
producties 24.
21.
Hierna zullen we verder ingaan op het vermoeden van overdracht van exploitatierechten in de
audiovisuele sector en de mechanismes die het vermoeden omringen in buurlanden Duitsland,
Frankrijk en Nederland. De bedoeling is niet om een gedetailleerde vergelijking met het Belgisch
systeem te maken (b.v. betreffende de omvang van de vermoede overdracht), maar wel om na te
gaan of er bijkomende maatregelen getroffen worden die bepaalde garanties geven aan de auteur of
uitvoerder die zijn rechten aan de producent overdraagt (al dan niet op basis van een weerlegbaar
vermoeden).
Ook wordt opgemerkt dat in bepaalde buurlanden, meer dan in België, collectieve
onderhandelingsmechanismes gebruikt worden om de arbeidsrelaties in de audiovisuele sector vorm
21

HvJEU, Martin Luksan t. Petrus van der Let, zaak nr. C‐277/10, ECLI:EU:C:2012:65.
S. DUSOLLIER, C. KERR, M. IGLESIAS, Y. SMITS, Contractual arrangements applicable to creators : law and practice of
selected member states, Study for the European Parliament, 2014, p. 89-94.
23
Europe Economics, L. GUIBAULT, O. SALAMANCA, S. VAN GOMPEL, Remuneration of authors and performers for the use
of their works and the fixations of their performances, Study for the European Commission, 2015, 34..
24
Europe Economics e.a., Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their
performances, 34.
22
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te geven. Vakbonden of vakorganisaties onderhandelen de werkvoorwaarden, zoals minimumlonen
per draaidag (eerder dan de auteursrechtelijke vergoedingen). Dit is met name het geval in Duitsland
en Frankrijk25.
In Frankrijk bestaan afdwingbare collectieve professionele akkoorden die de standaarden en de
verplichte contractuele praktijken vooropstellen. De beheersvennootschappen zijn soms partij aan de
collectieve overeenkomsten, samen met de vakbonden. Voor de uitvoerders worden de collectieve
onderhandelingen over arbeidsvragen tussen werkgever/producenten en werknemers/uitvoerders
onderhandeld door de vakbonden, niet de beheersvennootschappen. 26
In Nederland wordt voor scenarioschrijvers gewerkt op basis van modelcontracten (één voor TV en
één voor film).
De modelcontracten werden opgesteld door de beheersvennootschap van
scenarioschrijvers en hun beroepsorganisatie (Netwerk scenarioschrijvers), die zich verenigd hebben
in een “contactbureau” om de onderhandelingen te voeren met TV-, film- en theaterproducenten27.

a. Duitsland
22.
In Duitsland 28 is de natuurlijke persoon die het werk gecreëerd heeft de auteur, zodat de
producent de exploitatierechten in principe contractueel moet verwerven 29.
Er bestaat een vermoeden van overdracht van rechten van de auteur wiens werk gebruikt is voor het
audiovisueel werk, ten voordele van de producent (art. 88 en 89 UrhG) 30. Aangezien een ruime kring
van personen als coauteurs van een audiovisueel werk gezien kunnen worden (en dit op voorhand
niet altijd duidelijk is), is dit een praktische oplossing voor de producent (die ook eigen naburige
rechten geniet).
De producent wordt beschermd tegen het risico dat de filmauteur zijn rechten op voorhand overdraagt
aan de collectieve beheersvennootschap (art. 89(2) UrhG), want de auteur behoudt altijd het recht om
zijn rechten over te dragen aan de producent (al dan niet beperkte overdacht). In geval een auteur
eerst de rechten aan de beheersvennootschap en later nogmaals aan de producent heeft
overgedragen, dan moet volgens REHBINDER & PEUKERT de overdracht van rechten aan de
beheersvennootschap buiten spel gezet worden, overeenkomstig het doel van de wet, zodat de
beheersvennootschap geen vergoedingen kan innen bij de omroepen of de cinema-uitbaters31.
23.
Beperking van vermoeden van overdracht. Toch worden bepaalde rechten uitgesloten
van het vermoeden van overdracht (art. 88 UrhG), zoals de vergoedingsrechten voor uitleen en
verhuur (art. 27 UrhG). De ratio is dat de producent deze rechten niet nodig heeft voor de exploitatie.
De vergoeding kan dus door de beheersvennootschappen beheerd worden. Bij gevolg moet de
secundaire exploitant de exploitatierechten met de producent onderhandelen en bepaalde
vergoedingen aan de beheersvennootschappen betalen32.
Ook voor de kabelrechten behoudt de auteur een vergoedingsrecht33. De kabeloperator moet immers
aan de auteur een gepaste vergoeding betalen voor de kabeldoorgifte, ook al heeft die zijn
25

Europe Economics e.a., Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their
performances, 49 et s.
26
Europe Economics e.a., Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their
performances, 52.
27
Europe Economics e.a., Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their
performances, 51.
28
De meeste recente versie van de Duitse auteurswet, Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, kan
geraadpleegd worden via https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/ (raadpleging april 2017). Een vertaling in het Engels is
eveneens beschikbaar.
29
H. SCHACK, Urheber- under Urhebervertragrecht, Mohr Siebeck, 2015, 175.
30
M. REHBINDER & A. PEUKERT, Urheberrecht, Beck, 2015, 125.
31
M. REHBINDER & A. PEUKERT, Urheberrecht, Beck, 2015, 125.
32
S. DUSOLLIER, C. KERR, M. IGLESIAS, Y. SMITS, Contractual arrangements applicable to creators : law and practice of
selected member states, Study for the European Parliament, 2014, 91, 93.
33
Voor zover wij hebben kunnen nagaan wordt deze regeling toegepast voor mededelingen per kabel en wordt de vraag of de
mededeling aan het publiek al dan niet volgt op een directe injectie op dit moment niet gesteld. Dit kan veranderen gelet op de
voorstellen die in het Europees Parlement besproken worden.
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kabeldoorgifterecht overgedragen aan de omroep of de producent (art. 20b UrhG). De auteur kan
geen afstand doen van het vergoedingsrecht en dit recht kan op voorhand slechts aan een
beheersvennootschap overgedragen worden. De kabeloperator betaalt de vergoeding voor de
kabeldoorgifte dus rechtstreeks aan de beheersvennootschap van auteurs.
De regeling betreffende de kabeldoorgifte kan opgenomen worden in andere collectieve
mechanismes
(zoals
collectieve
akkoorden,
collectieve
arbeidsovereenkomsten
of
gemeenschappelijke vergoedingsregelingen), voor zover een gepaste vergoeding betaald wordt voor
de kabeldoorgifte.
24.
Passende vergoeding. De Duitse auteurswet zorgt ervoor dat de auteur kan deelnemen
aan de economische exploitatie van zijn werk en verzekert een “passende vergoeding” voor de
exploitatie van de werken (art. 11(2) UrhG). Dit principe wordt verder uitgewerkt in art. 32a-c UrhG.
De contractuele vrijheid wordt in die zin beperkt – dit om te vermijden dat de economisch sterkere
partij de andere domineert.
Algemeen heeft de auteur bij overdracht van exploitatierechten recht op een “gepaste” vergoeding
(“angemessene Vergütung” - art. 32(1) UrhG), zij het proportioneel of forfaitair of een combinatie van
de twee 34 . Als de overeengekomen vergoeding manifest disproportioneel is ten aanzien van de
opbrengsten van de exploitatie van het werk (in het nadeel van de auteur) en dus niet billijk is, dan
mag de auteur van de andere partij een wijziging van de overeenkomst eisen, zodat de auteur toch
een gepaste vergoeding krijgt35. Het is daarbij niet relevant of de partijen bij het afsluiten van het
contract konden voorzien dat de vooropgestelde vergoeding in wanverhouding zou staan met de
opbrengsten.
De wet geeft bepaalde gevallen aan wanneer een vergoeding “gepast” geacht wordt. Zo is een
vergoeding gepast als deze overeenkomt met een (collectief onderhandelde) gemeenschappelijke
vergoedingsovereenkomst (“gemeinsamen Vergütungsregel” – cf. art. 36 UrhG). Een vergoeding is
ook gepast indien zij, op het moment van afsluiten van de overeenkomst, overeenstemt met wat in de
sector gewoonlijk en redelijk is, rekening houdend met de aard en de omvang van de overgedragen
exploitatiewijzen, de duur, frequentie, schaal en tijdstip van het gebruik, gelet op alle omstandigheden
van het geval. Dit zal uiteindelijk door de rechter beoordeeld worden36.
Wanneer de auteur zijn rechten voor verschillende exploitatievormen overdraagt voor een forfaitaire
vergoeding wordt de vergoeding niet gepast geacht37.

b. Frankrijk
25.
De Franse Code de la Propriété Intellectuelle 38 voorziet een weerlegbaar vermoeden van
overdracht van de exclusieve exploitatierechten van het audiovisueel werk in het voordeel van de

34

Article 32 Equitable remuneration: (1) The author shall have a right to the contractually agreed remuneration for the granting
of exploitation rights and permission for exploitation of the work. If the amount of the remuneration has not been determined,
equitable remuneration shall be deemed to have been agreed. If the agreed remuneration is not equitable, the author may
require the other party to consent to a modification of the agreement so that the author is granted equitable
remuneration.
(2) Remuneration shall be equitable if determined in accordance with a joint remuneration agreement (Article 36). Any other
remuneration shall be equitable if at the time the agreement is concluded it corresponds to what in business relations is
customary and fair, given the nature and extent of the possibility of exploitation granted, in particular the duration and time of
exploitation, and considering all circumstances.
(3) An agreement which deviates from paragraphs (1) and (2) to the detriment of the author may not be invoked by the
other party to the agreement. The provisions stipulated in the first sentence shall apply even if they are circumvented by other
arrangements. The author may, however, grant a non-exclusive exploitation right to anyone free of charge.
(4) The author shall have no right pursuant to paragraph (1), third sentence, to the extent that the remuneration for exploitation
of his works has been determined in a collective bargaining agreement. (nadruk toegevoegd)
35
Europe Economics, L. GUIBAULT, O. SALAMANCA, S. VAN GOMPEL, Remuneration of authors and performers for the use
of their works and the fixations of their performances, Study for the European Commission, 2015, 41.
36
De rechter kan correcties aanbrengen op de vergoedingen die in een sector de gewoonte zijn doordat deze vergoedingen
zowel “gewoonlijk” als “redelijk” moeten zijn: M. REHBINDER & A. PEUKERT, Urheberrecht, Beck, 2015, 297.
37
M. REHBINDER & A. PEUKERT, Urheberrecht, Beck, 2015, 296.
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audiovisuele producent (art. L132-24 CPI). Een soortgelijk vermoeden bestaat voor de uitvoerende
kunstenaar (art. L212-4 CPI).
Het vermoeden van overdracht is het rechtsgevolg van het tekenen van een audiovisueel
productiecontract met de auteur39. Alle “normale” (ook nieuwe) exploitatievormen zijn gedekt door het
vermoeden van overdracht (inbegrepen internetexploitaties, streaming)40.
26.
Beperkingen. Het toepassingsgebied van het vermoeden is onderhevig aan verschillende
beperkingen.
Zo is het niet van toepassing op de auteur van muziekwerken (die hun rechten vaak aan de
beheersvennootschap SACEM hebben overgedragen) en worden de grafische en theatrale rechten
op het werk uitgesloten.
Het gaat om een weerlegbaar vermoeden dus de partijen kunnen ook anders overeenkomen dan een
overdracht van (bepaalde) rechten.
Omdat de producent de verplichting heeft om (schriftelijk) een vergoeding te voorzien voor elke
exploitatiewijze (art. L-132-25 CPI), moet de facto een lijst gemaakt worden van exploitatiewijzen
waarvoor de rechten worden overgedragen 41. Het vermoeden van overdracht kan er niet toe leiden
dat de auteurs hun vergoedingsrechten of recht op billijke vergoeding mislopen. De vergoedingen per
exploitatiewijze worden betaald door de producent, niet de uiteindelijke distributeur42.
27.
Vergoeding. Wanneer de auteur zijn exploitatierechten overdraagt, moet zijn vergoeding in
principe proportioneel zijn aan de inkomsten (niet de winst van de producent). Hierbij wordt wel
rekening gehouden met degressieve tarieven die de verdeler eventueel aan de operator of
distributeur toekent (art. L 131-4 CPI) 43. Dit geldt voor alle auteurswerken en exploitatiewijzen (niet
alleen filmwerken). De proportionele vergoeding kan alleen herzien worden wanneer de partijen
hierover akkoord zijn – er is geen correctie mogelijk op basis van benadeling.
Per uitzondering kan van de principieel proportionele vergoeding afgeweken worden en kan een
forfait overeengekomen worden (art. L 131-4, lid 2 CPI). De auteur heeft het recht om tijdens de
uitvoering van het contract te vragen om toch vergoed te worden per jaarlijkse forfait (annuités
forfaitaires) in plaats van per proportionele vergoeding. Bijzonder is dat dergelijke forfaitaire
vergoeding herzien kan worden in geval de auteur een nadeel lijdt van 7/12 door benadeling die bij de
afsluiting van het contract al in de kiem aanwezig waren (lésion) of wanneer in de loop van de
uitvoering van het contract zich onvoorziene omstandigheden voordoen (imprévision) (art. L 131-5
CPI) 44.
Er heeft zich een contractuele praktijk ontwikkeld waarbij het vermoeden van overdacht van de
exploitatierechten aan producenten kan samen gaan met het collectief beheer van de vergoeding aan
de auteur. Zo heeft beheersvennootschap SACD modelcontracten die leden toelaten rechten over te
dragen aan de producent en aan SACD. Ook kunnen collectieve akkoorden met producenten
voorzien dat bepaalde rechten op audiovisueel werk en de vergoedingen beheerd worden door de
beheersvennootschappen. Tot slot kunnen de contracten tussen producenten en secundaire
exploitanten een opsomming bevatten van de rechten of vergoedingen die met
beheersvennootschappen afgehandeld moeten worden. De rechtspraak heeft bevestigd dat de

38

De
Code
de
la
Propriété
Intellectuelle
kan
geraadpleegd
worden
via
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20170413
(consultatie
april
2017).
39
F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Economica, 2014, 1050.
40
P-Y GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, 2015, 639.
41
F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Economica, 2014, 1052.
42
F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Economica, 2014, 1059.
43
Europe Economics, e.a. Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their
performances, 39.
44
F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Economica, 2014, 964 ; Europe Economics, e.a. Remuneration of authors and
performers for the use of their works and the fixations of their performances, 41.
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aansluiting bij een beheersvennootschap voorrang heeft over een latere contractuele overdracht van
rechten45.
Een gelijkaardig systeem bestaat voor uitvoerders, die in principe betaald kunnen worden met een
forfaitaire of een proportionele vergoeding.

c. Nederland
28.
In Nederland werd het auteurscontractenrecht in 2015 hervormd, met een aantal gevolgen in
de audiovisuele sector46.
Het Nederlandse auteursrecht voorziet in een vermoeden van overdracht van bepaalde
exploitatierechten
(verhuur,
andere
openbaarmakingen,
verveelvoudiging,
ondertitels,
nasynchronisatie) ten voordele van de producent (art. 45d AW, art. 4 WNR).
29.
Billijke vergoeding. De producent is een “billijke vergoeding” verschuldigd voor de
overdracht van rechten aan de makers van het werk – ongeacht de wijze van overdracht – en hiervan
kan geen afstand worden gedaan47.
Proportionele billijke vergoeding. Daarenboven is de exploitant die het werk uitzendt of anderszins
lineair meedeelt aan het publiek (b.v. via de ether, per kabel, satelliet, via internet) een “proportionele
billijke vergoeding” verschuldigd aan de hoofdregisseur en de scenarioschrijver van het filmwerk die
de rechten aan de producent heeft overgedragen. Ook van dit recht op proportionele billijke
vergoeding kan geen afstand worden gedaan (art. 45d(2) AW). Ook de hoofdacteurs hebben
dergelijk recht (art. 4 WNR).
De vergoeding moet “proportioneel” zijn, wat betekent dat een eenmalige forfaitaire afkoopsom niet
meer volstaat: de maker moet delen in de opbrengsten van de exploitatie van het filmwerk 48 .
Mogelijk verwijst de proportionaliteit naar het aantal uitzendingen of de omzet die de exploitant
behaalt. VISSER en SCHAAP melden dat de voorlopige oplossing bestaat uit een vast bedrag per
abonnee, per maand, waarbij niet of nauwelijks rekening gehouden wordt met het aantal zenders dat
wordt doorgegeven (zoals voorheen voor de kabeldoorgifte het geval was) 49.
Het uitgangspunt van deze regeling van proportionele vergoeding is dat de auteur zijn rechten heeft
overgedragen aan de producent: als de auteur zijn exploitatierechten (i.e. verbodsrechten) aan de
beheersvennootschap heeft overgedragen, dan heeft hij geen recht op de billijke proportionele
vergoeding50.
Het billijke proportionele vergoedingsrecht wordt collectief beheerd. Dit is een nieuwigheid sinds de
wetswijziging van 2015, die ervoor zorgt dat de collectieve beheersvennootschappen een belangrijke
rol behouden (sinds het NORMA arrest heeft het verplicht collectief beheer van de kabelrechten aan
belang ingeboet – infra sub I.C.3.d). Het collectief beheer betreft nu de vergoeding voor alle vormen
van lineaire mededeling (niet alleen recht op kabeldoorgifte); slechts de “on demand” exploitaties
(b.v. catch-up TV) vallen hier niet onder.
Het proportioneel billijk vergoedingsrecht wordt uitgeoefend ten aanzien van de uiteindelijke
distributeur, niet de producent.
45

S. DUSOLLIER, C. KERR, M. IGLESIAS, Y. SMITS, Contractual arrangements applicable to creators : law and practice of
selected member states, Study for the European Parliament, 2014, 93.
46
De Auteurswet (AW) kan geraadpleegd worden via http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01. De wet op de
naburige rechten (WNR) kan geraadpleegd worden via http://wetten.overheid.nl/BWBR0005921/2015-07-01.
47
Deze bepaling staat al in de Nederlandse auteurswet sinds 1985. IN de praktijk werd deze billijke vergoeding meestal
afgekocht met een forfaitaire vergoeding : D. VISSER & J. SCHAAP, « Het nieuwe filmauteurscontractenrechte », IER
2015/22, 163.
48
D. VISSER & J. SCHAAP, « Het nieuwe filmauteurscontractenrecht », IER 2015/22, 165.
49
D. VISSER & J. SCHAAP, « Het nieuwe filmauteurscontractenrecht », IER 2015/22, 165.
50
D. VISSER & J. SCHAAP, « Het nieuwe filmauteurscontractenrecht », IER 2015/22, 165, met verwijzing naar de memorie
van toelichting Kamerstukken II 2011/12, 33308, nr. 3 en de nota naar aanleiding van het verslag in Kamerstukken II 2012/13,
33308, nr. 6.
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Meer nog, indien de overeengekomen vergoeding een “ernstige onevenredigheid vertoont in
verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk”, gelet op de wederzijdse prestatie, kan
de auteur een aanvullende billijke vergoeding eisen ten aanzien van zijn contractant (art. 25d AW).
De auteur heeft ook de mogelijkheid om de ontbinding van het contract te vragen bij onvoldoende
exploitatie van het werk (art. 25e AW).
De hoogte van de billijke vergoeding kan door de bevoegde minister vastgesteld worden, per sector
en voor een bepaalde periode, rekening houdend met “het belang van het behoud van de culturele
diversiteit, de toegankelijkheid van cultuur, een doelstelling van sociaal beleid en het belang van de
consument” (art. 25c AW).
30.
RODAP-PAM convenant. In de praktijk werd een ruimer akkoord gesloten via het
“Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties” (RODAP) dat verschillende
producenten, omroepen en distributeurs tot zijn leden telt en dat met de beheersvennootschappen
van auteurs en uitvoerders (LIRA, VEVAM, NORMA verenigd in “Portal Audiovisual Makers” of
“PAM”) een convenant51 heeft afgesloten.
Het convenant bevat afspraken rond de vergoeding voor lineaire mededelingen (ter uitvoering van de
wettelijk verplichte collectieve, proportionele vergoeding) maar ook voor on demand exploitaties
(vrijwillig collectief beheer). Het convenant maakt het onderscheid tussen “basis media diensten” (i.e.
lineaire exploitatie en gratis catch-up diensten) en “extra media services” (i.e. betalende on demand
diensten). Voor de basis media diensten betalen de distributeurs een proportionele vergoeding van €
0,18 per abonnee per maand (tussen 2015 en 2020), voor de extra media diensten werd een
voorlopige regeling getroffen voor 2015 (forfaitaire betaling aan
de collectieve
beheersvennootschappen die voor de verdere verdeling instaan) en een engagement om voor 1
januari 2016 een proportionele vergoeding voor de betalende on demand diensten overeen te komen.
Juridisch werd de uitwerking van het convenant op verschillende manieren verzekerd. Ten eerste
werden de contracten van de collectieve beheersvennootschappen aangepast. Ten tweede werd
uitgegaan van de overdracht van rechten van auteur en uitvoerder aan de producent, zodat die de
exploitatie van het filmwerk alleen kan organiseren met de verschillende exploitanten (omroep,
kabeldistributeur). Evenwel zou in de het contract tussen producent en exploitant een verplichting ten
laste van de exploitant worden opgenomen om een afzonderlijke overeenkomst af te sluiten met de
beheersvennootschappen (afdwingbaar door de beheersvennootschappen door een beding ten
behoeve van derden). Open punten waren de films waarvoor de rechten niet bij de producent maar
bij de beheersvennootschap zaten en de exploitatie van buitenlandse zenders (verplicht collectief
beheer).
31.
De uitvoering van het convenant liep evenwel moeilijk52 en beheersvennootschap LIRA heeft
in 2014 de staking gevorderd van de doorgiftes op grond dat de kabelmaatschappijen voor deze
openbaarmakingen niet de nodige toestemming hadden, i.e. die van LIRA die op grond van het
aansluitingscontract titularis geworden was van de exploitatierechten op de bestaande en
toekomstige werken. De eerste rechter heeft deze visie gevolgd 53. Belangrijk is dat de eerste rechter
van oordeel was dat de aansluiting met overdracht van rechten aan de beheersvennootschap
volstond om het vermoeden van overdracht ten voordele van de producent buiten spel te zetten.
Het Hof van Beroep van Amsterdam heeft dit vonnis gedeeltelijk hervormd. Het Hof heeft op
verschillende punten beslist: (i) een kabeltransmissie volgend op een directe injectie is één
openbaarmaking zodat de bepalingen van de kabeldoorgifte niet van toepassing zijn; (ii) het is
voldoende dat de kabelexploitant de auteursrechten verwerft van de producent om de film via de
kabel uit te zenden; (iii) de exploitatierechten berusten van rechtswege bij de producent (op basis van
Convenant tussen de PAM CBO’s (collectieve beheersorganisaties) en RODAP van 22 januari 2015. De hoofdlijnen van
deze convenant zijn beschikbaar online : http://pam-online.nl/wp-content/uploads/2015/04/Hoofdlijnen-convenant.pdf.
52
Zie hierover de PAM brochure van december 2015 : http://pam-online.nl/wp-content/uploads/2015/12/PAM-Stand-van-zakenconvenant-december-2015.pdf
53
Rb. Amsterdam, 27 augustus 2014, zaaknummer C-13-537731-HA ZA 13-279, ECLI:NL:RBAMS:2014:5397.
51
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art. 45d AW) “zodat uitsluitend een schriftelijk overeengekomen afwijkend beding tussen auteur en
producent ertoe kan leiden dat de auteursrechten niet van meet af aan aan de producent zijn
overgedragen, maar bij de auteur zijn gebleven”; (iv) regelingen die ertoe leiden dat auteurs geen
billijke vergoeding ontvangen zijn in strijd met het Unierecht; het feit dat de feitelijke situatie en het
gebruik van de werken dezelfde zijn gebleven maar een andere juridische grond toegepast wordt
(primaire mededeling aan het publiek i.p.v. een doorgifte per kabel) is onvoldoende grond voor een
vermindering van de vergoedingen; er kan van uit gegaan worden dat de vergoedingen die op de
eerdere juridische basis betaald werden, billijk waren54.
Het Hof van beroep beantwoordt zo (voorlopig) de onzekerheid die bestond in de verdeelde
Nederlandse rechtsleer55 over de vraag of het vermoeden van overdracht van rechten ten voordele
van de producent weerlegd wordt door de aansluiting van de auteur/uitvoerder bij een
beheersvennootschap.

C. Doorgifte per kabel
32.
Een van de belangrijkste hervormingen bij de wetswijziging van 2015 betrof de doorgifte per
kabel. Met de implementatie van de Richtlijn 93/83 Satelliet en Kabel werd een verplicht collectief
beheer opgelegd (sub 2) voor “doorgifte per kabel”, een begrip waarvan de definitie op dit moment
nog controversieel is (sub 1). Sinds de hervorming genieten auteurs en uitvoerders onder bepaalde
voorwaarden een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte (sub 3), een praktijk die ook
in sommige buurlanden bestaat. Om exploitatie via kabeldoorgiftes te faciliteren wordt een uniek
platform opgericht (sub 4).

1.

Definitie

33.
De doorgifte van een uitgezonden werk werd voor het eerst voorzien in artikel 11bis van de
Berner Conventie. Hierin werd bepaald dat ook onder het auteursrecht beschermd wordt: “elke
openbare mededeling, hetzij met of zonder draad, van het door de radio uitgezonden werk, wanneer
deze mededeling door een andere organisatie dan de oorspronkelijke geschiedt” (art. 11bis, §1, 2°
BC).
De verdragstaten mogen de voorwaarden vaststellen tot uitoefening van deze rechten, maar kunnen
“in geen geval afbreuk doen aan het zedelijk recht op een billijke vergoeding die bij gebreke van een
minnelijke schikking door het bevoegde gezag wordt vastgesteld” (art. 11bis, §2 BC).
De Auteurswet voorzag ingevolge Richtlijn 93/83 56 een bijzondere regeling voor de doorgifte via
kabel. Deze regeling werd aangepast overgenomen in het Wetboek Economisch Recht.
34.

Definitie. De doorgifte via kabel werd gedefinieerd in de Auteurswet als (art. 52 AW):
de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, door middel van een kabel- of
microgolfsysteem, aan het publiek, van een eerste uitzending, al dan niet via de ether, ook
per satelliet, van televisie- of radioprogramma's die voor ontvangst door het publiek bestemd
zijn.

De (controversiële) notie van “doorgifte via kabel” werd niet gewijzigd of verduidelijkt met de invoering
van het WER.
54

Amsterdam 18 oktober 2016, zaaknummer 200.165.671/01 en 200.165.676/01, ECLI:NL:GHAMS:2016:4183. Dit arrest is
niet finaal, bepaalde rechtsvragen zullen nog behandeld worden.
55
J.J.C. KABEL, « Voorbaat of vermoeden ?
De rol van artikel 45d Auteurswet. Kanttekeningen bij het arrest
NORMA/NLKabel », AMI 2014/3, 73. De auteur is van oordeel dat de aansluiting bij een beheersvennootschap in de weg staat
aan een overdracht van rechten aan de producten op basis van het wettelijk vermoeden.
56
Hiermee werd de Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel omgezet.
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Deze definitie stemt overeen met de definitie in de Richtlijn 93/83, waarin de doorgifte via de kabel
werd gedefinieerd als (art. 1(3) RL 93/83)57:
de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, door middel van een kabel- of
microgolfsysteem, aan het publiek, van een eerste uitzending uit een andere Lid-Staat, al dan
niet via de ether, ook per satelliet, van radio- of televisieprogramma's die voor ontvangst door
het publiek bestemd zijn.
Deze definitie bepaalt welke doorgiftes onder het bijzonder regime van verplicht collectief beheer
vallen (infra) en a contrario welke doorgiftes de rechthebbenden individueel kunnen beheren.
België is, net als bepaalde buurlanden (meer bepaald Nederland), een dicht bekabeld land.
Technische vernieuwingen leidden ertoe dat de traditionele techniek om radio- en televisieuitzendingen via het kabelnetwerk te verspreiden, evolueerden: het systeem waarbij de draadloze
radio-uitzendingen van de omroep opgevangen werden en door de kabeloperator doorgegeven
werden aan de kabelabonnees werd grotendeels verlaten voor een systeem van “directe injectie”, i.e.
de radio- en televisieprogramma’s worden door de omroep aan de kabeloperatoren overgemaakt,
zonder dat hier noodzakelijkerwijze een (draadloze) uitzending bij komt kijken. De transmissie via het
kabelnetwerk is technisch niet langer afhankelijk van een draadloze uitzending door de omroep.
Terwijl de notie “kabeldoorgifte” geschoeid was op het eerste model 58, is het minder duidelijk of ook
de mededelingen via kabel, volgend op de directe injectie, op deze manier gezien worden59.
35.
Twee arresten zijn essentieel om de status quo van de doorgifte via kabel en de directe
injectie te begrijpen6061.
SBS/SABAM. In de zaak SBS/SABAM ging het om de kwalificatie van de “directe injectie” die in het
arrest omschreven wordt als volgt (SBS, par. 7):
Het gaat om een tweeledig proces waarbij SBS haar programmadragende signalen via een
private lijn „punt tot punt” doorgeeft aan haar distributeurs, zoals Belgacom, Telenet en TV
Vlaanderen. In dit stadium kunnen deze signalen niet worden ontvangen door leden van het
publiek. Vervolgens sturen de distributeurs de – door hen al dan niet gecodeerde – signalen
naar hun abonnees, zodat deze de programma’s, al dan niet met behulp van een door hun
distributeur ter beschikking gestelde decoder, kunnen bekijken op hun toestel. Afhankelijk van
de betrokken distributeur worden de signalen doorgegeven via satelliet (TV Vlaanderen), via
de kabel (Telenet) of via een xDSL-lijn (Belgacom).
De vraag was of deze directe injectie van programma-dragende signalen door de omroep aan de
(kabel)operatoren een mededeling aan het publiek uitmaakte in de zin van de Richtlijn
Informatiemaatschappij. Het Hof heeft geen standpunt ingenomen over de vraag of de hierop
volgende transmissie door de operatoren aan hun abonnees een “kabeldoorgifte” onder de Richtlijn

57

Zie over de kabeldoorgifte ook : J.-P. TRIAILLE, S. DUSOLLIER, S. DEPREEUW, J.-B. HUBIN, F. COPPENS, A. DE
FRANQUEN, Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the Information Society (the
"Infosoc
Directive"),
2013,
585
p.,
toegankelijk
via
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf, studie gerealiseerd op vraag van de
Europese Commissie.
Deze studie bevat een hoofdstuk over de SatCab Richtlijn en een analyse van de
toepassingsvoorwaarden van de Kabeldoorgifte (p. 204 e.v.).
58
Europe Economics, L. GUIBAULT, O. SALAMANCA, S. VAN GOMPEL, Remuneration of authors and performers for the use
of their works and the fixations of their performances, Study for the European Commission, 2015, 26..
59
Zie hierover G. DE FOESTRAETS, « L’adaptation du droit d’auteur aux évolutions techniques en matière de
télédistribution », IRDI 2011, 257 ; R. SCHOEFS & B. VAN ASBROECK, « Digitale televisie-uitzendingen via de kabel :
primaire of secundaire openbaarmaking ? », Computerrecht 2013, 190.
60
HvJEU 19 november 2015, SBS Belgium NV t. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM),
C-325/14, ECLI:EU:C:2015:764 en Cass. 30 september 2016, C.14.0045.N-C.14.0217.N dat het arrest van het Hof van Beroep
te Antwerpen verbroken heeft - cf. Antwerpen nr. 2011/AR/1523, 2011/AR/2545, 2011/AR/2546, 2011/AR/2578, 2011/AR/2582,
4 februari 2013, IRDI 2013, afl. 3, 161, noot G. DE FOESTRAETS.
61
Er werden geen zaken betreffende de kabeldoorgifte beslist onder Richtlijn 93/83.In de zaak Egeda werd geen uitspraak ten
gronde gedaan : Arrest Entidad de Gestion de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)/Hosteleria Asturiana SA
(Hoasa), 2000, C-293/98, ECLI:EU:C:2000:66. Zie S. DEPREEUW, De ‘mededeling aan het publiek’ in de rechtspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Unie”, IRDI, 2015/4, 316.
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93/83 uitmaakt. Mogelijk heeft deze uitspraak toch bepaalde gevolgen voor de interpretatie van de
notie “kabeldoorgifte”.
In het schema van de directe injectie tussen de omroep en de distributeurs en de hierop volgende
transmissie per kabel door de distributeurs aan het publiek (bestaande uit de abonnees van de
kabeloperator) werd de vraag gesteld of de transmissie van programma-dragende signalen door de
omroep aan individuele distributeurs – zonder dat de potentiële kijkers hiertoe toegang hebben – een
mededeling aan het publiek uitmaken in de zin van artikel 3 Richtlijn Informatiemaatschappij. Dit is
volgens het HvJEU niet het geval aangezien de individuele distributeurs, die de signalen van de
omroep ontvangen, geen “publiek” uitmaken (SBS, par. 23), zodat de cumulatieve voorwaarden van
(i) de mededeling en (ii) een publiek niet voldaan zijn.
In SBS werd beslist dat er in geval van een directe injectie en een hierop volgende transmissie aan
kabelabonnees slechts één publiek beoogd wordt en dus dat er slechts één mededeling aan het
publiek plaats vindt. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat de tweede transmissie (van de
distributeurs aan hun abonnees) niet als een kabeldoorgifte gekwalificeerd kan worden. De definitie
van de kabeldoorgifte beoogt immers een doorgifte aan het publiek van een eerste uitzending. De
transmissie die de directe injectie uitmaakt wordt niet gezien als een afzonderlijke mededeling aan het
publiek en dus ook niet van een “uitzending” (die als een species van het mededelingsrecht gezien
kan worden). Hierbij valt evenwel op te merken dat het HvJEU slechts uitspraak heeft gedaan over
het geval van de omroep SBS, die de televisieprogramma’s slechts per kabel exploiteert en geen
parallelle (draadloze) uitzending doet. Deze zaak is nog hangende voor het Hof van Beroep te
Brussel.
Telenet. Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 30 september 2016 verder gebouwd op de
uitspraak van het HvJEU in SBS62. Dit keer ging het specifiek over de kwalificatie van de directe
injectie en de hierop volgende transmissie via kabel als een “kabeldoorgifte” (art. 52 AW).
Het Hof van Cassatie stelde dat een “kabeldoorgifte” een secundaire doorgifte is (Telenet, par. 7):
Uit de aldaar gebruikte term “doorgifte” en uit de Franse (“retransmission”), Duitse
(“Weiterverbreitung”), Engelse (“retransmission”), Italiaanse (“ritrasmissione”) en Spaanse
(“retransmisión”) taalversies van de richtlijn, volgt kennelijk dat “doorgifte via de kabel” van
een “eerste uitzending” in de zin van die bepalingen een primaire uitzending aan het publiek
veronderstelt, die via de kabel heruitgezonden wordt.
Na een uitvoerig citaat uit SBS heeft het Hof van Cassatie besloten dat: “er in geval van directe
injectie slechts sprake is van één mededeling aan het publiek, hetgeen de toepasselijkheid uitsluit van
artikel 52 van de [Auteurswet] dat de doorgifte van een primaire uitzending aan een nieuw publiek
veronderstelt” (Telenet, par. 9). Het arrest van het Hof van beroep te Antwerpen werd verbroken,
aangezien het Hof van Beroep stelde dat er bij directe injectie geen sprake is van een
voorafgaandelijke primaire uitzending en vervolgens vaststelde dat er wel degelijk een kabeldoorgifte
plaats vindt wanneer een programma per directe injectie wordt overgemaakt. De zaak werd naar het
Hof van Beroep te Brussel verwezen, waar zij nog hangende is.
36.
All Rights Included (ARI) contracten. Indien de mededelingen via kabel die volgen op de
directe injectie geen kabeldoorgiftes zijn (wat nog onzeker is), dan is het collectief beheer voor deze
mededelingen niet verplicht en kunnen de mededelingsrechten voor deze (primaire) exploitaties op
basis van individueel beheer georganiseerd worden. In concreto kan het mededelingsrecht verleend
worden door de producent of de omroep (indien deze de rechten verkregen heeft van de producent).
Veelal wordt tussen de distributeur en de omroep een ARI contract afgesloten 63 . Uit de
stakeholderbevraging blijkt evenwel dat er momenteel veel onzekerheid is over de mogelijkheid om
ARI-contracten af te sluiten. We kunnen dus niet stellen dat ARI-contracten tussen omroepen en
62

Cass. 30 september 2016, C.14.0045.N-C.14.0217.N.
Bij voorbeeld Brussel 9 juni 2015, IRDI 2015/3, 243 (arrest in de zaak Airfield volgend op het arrest van het Hof van Justitie
van de Europese Unie) ; Antwerpen 4 februari 2013, IRDI 2013, 161.
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distributeurs in België de norm zijn: het blijkt telkens deel van de commerciële onderhandeling, en
soms worden andersluidende clausules afgesloten.
37.
Open vragen. De rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Hof van Cassatie heeft
een principieel antwoord geboden op de vraag of een transmissie per kabel, volgend op een directie
injectie (tussen de omroep en de distributeurs), een kabeldoorgifte kan uitmaken in de zin van artikel
52 van de Auteurswet (art. I.16 WER). De concrete beoordeling in de zaken SBS en Telenet ligt in de
handen van het Hof van Beroep te Brussel, waar deze zaken nog hangende zijn.
Er blijven evenwel nog een aantal vragen open.
Indien een transmissie via kabel volgend op een directe injectie geen kabeldoorgifte is, is nog niet
uitgemaakt wat in de huidige technische en commerciële context dan wél een kabeldoorgifte kan
uitmaken.
Meer bepaald stelt zich deze vraag wanneer de omroep de televisieprogramma’s zelf uitzendt en de
televisieprogramma’s, parallel aan deze uitzending, per kabel meegedeeld worden aan het publiek
van kabelabonnees.
Twee technische schema’s kunnen zich voordoen:
-

-

De omroep zendt de programma’s draadloos uit (via ether, satelliet of DVB-T), de signalen
zijn vrij toegankelijk, worden opgevangen door de kabeldistributeur en doorgegeven =>
technisch secundaire doorgifte.
De omroep zendt de programma’s draadloos uit (via ether, satelliet of DVB-T64) en parallel
aan de uitzending worden dezelfde programma’s direct geïnjecteerd in het systeem waartoe
de kabeldistributeur toegang heeft => technisch primaire doorgifte.

Is er in geval van een primaire uitzending door de omroep en een parallelle mededeling aan het
publiek per kabel sprake van een (secundaire) kabeldoorgifte? In het geval van SBS was er slechts
sprake van één mededeling aan het publiek (i.e. die per kabel). In het geval van andere
omroeporganisaties, zoals VRT of RTBF, blijft een digitale uitzending plaats vinden, die parallel
bestaat aan de mededeling aan het publiek via kabel. Moet dergelijke mededeling aan het publiek
per kabel als een primaire of secundaire mededeling gezien worden? In het tweede geval kan
verdedigd worden dat deze toch onder de kabeldoorgifte valt.
Uit de bevraging blijkt dat de stakeholders momenteel niet in vraag stellen dat een technisch primaire
doorgifte als een kabeldoorgifte gekwalificeerd wordt (indien er een parallelle uitzending is).
Aangezien de vragen in de zaken Telenet en SBS nog hangende zijn voor het Hof van beroep te
Brussel, is het niet uitgesloten dat de betrokkenen hun positie nog wijzigen in functie van de
uitspraken in deze zaken.
38.
Voorstel van verordening. In 2016 heeft de Europese Commissie een wetgevend initiatief
genomen met het Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de
uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde onlineuitzendingen van omroeporganisaties en doorgiften van televisie- en radioprogramma’s65.
Dit voorstel bouwt voort op de twee constructies die in de SatKab Richtlijn (93/83) tot stand gebracht
werden66. Kort samengevat werden voor grensoverschrijdende transacties mechanismes uitgedacht
om het verkrijgen van de exclusieve rechten te vergemakkelijken: (i) de aanduiding van een land van
oorsprong voor uitzendingen per satelliet zodat de rechten voor de volledige voetafdruk van de
64

Algemener en met het oog op de evoluties van de gewoontes van het eindgebruiker kan de vraag verruimd worden tot de
lineaire mededelingen die de omroep zelf tot stand brengt, in begrepen online.
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Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de
uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van
omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s, 2016/0284 (COD).
66
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het
auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, Publicatieblad Nr. L 248
van 06/10/1993 blz. 0015 – 0021.
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satellietuitzending in slechts één lidstaat onderhandeld en verkregen moeten worden en (ii) het
verplicht collectief beheer van de exclusieve rechten op doorgifte per kabel.
Richtlijn 93/83 werd technologie-specifiek opgesteld: de bijzondere mechanismes zijn enkel van
toepassing op mededelingen aan het publiek per “satelliet” en “doorgifte via de kabel”, waarbij
gepreciseerd werd dat het moest gaan om een doorgifte door middel van een kabel- of
microgolfsysteem (art. 1(3) Richtlijn 93/83).
In 2002 heeft de Commissie een verslag opgemaakt over de toepassing van deze richtlijn en werd
o.a. de vraag gesteld “in hoeverre het wenselijk [is] om “mutatis mutandis” de principes van het
beheer van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op de doorgifte via de kabel
ook toe te passen op andere middelen van gelijktijdige, onveranderde, grensoverschrijdende
doorgifte, op grond van het principe van technologische neutraliteit” 67. Aangezien de verschillende
technologieën (radiogolven, satelliet) nog volop in ontwikkeling waren en het effect van de Richtlijnen
2000/31 (e-commerce) en 2001/29 (informatiemaatschappij) nog niet gekend waren, heeft de
Commissie het toen “niet verstandig geacht om het stelsel van verplicht collectief beheer ook toe te
passen op andere categorieën van doorgifte” 68.
39.
Hierin is verandering gekomen met het Voorstel van verordening. De bedoeling is de
vereffening van rechten voor diensten van doorgifte via gesloten netwerken (andere dan
kabelnetwerken) te vergemakkelijken, door het invoeren van regels inzake verplicht collectief beheer.
Het systeem van Richtlijn 93/83 wordt hernomen in dit Voorstel tot verordening. Het verplicht
collectief beheer van de rechten wordt uitgebreid: houders van auteursrechten of naburige rechten
(andere dan omroeporganisaties) kunnen hun rechten om al dan niet toestemming voor een
“doorgifte” te verlenen slechts uitoefenen via een organisatie voor collectief beheer (art. 3 voorstel tot
verordening).
De “doorgifte” wordt gedefinieerd als “de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, anders dan
de doorgifte via de kabel als bepaald in Richtlijn 93/83/EEG en anders dan de doorgifte via een
internettoegangsdienst als bepaald in Verordening (EU) nr. 2015/2120 van het Europees Parlement
en de Raad, die bedoeld is voor ontvangst door het publiek van een oorspronkelijke uitzending uit een
andere lidstaat, per draad of via de ether, met inbegrip van satellietuitzending maar met uitzondering
van onlinedoorgifte van televisie- of radioprogramma’s die voor ontvangst door het publiek zijn
bedoeld, mits deze doorgifte wordt verricht door een andere partij dan de omroeporganisatie die de
oorspronkelijke uitzending heeft gedaan of onder controle of verantwoordelijkheid waarvan de
uitzending plaatsvond” (art. 1(b) Voorstel verordening).
Het Voorstel regelt verder hoe de bevoegde organisatie voor collectief beheer aangeduid moet
worden (art. 1(2)-(5) Voorstel verordening).
Daarentegen is het verplicht collectief beheer niet van toepassing op de rechten die door een
omroeporganisatie worden uitgeoefend met betrekking tot haar eigen uitzendingen, ongeacht of het
om haar eigen rechten gaat dan wel of deze haar door andere houders van auteursrechten of
naburige rechten zijn overgedragen (art. 3 Voorstel verordening). Deze bepaling stemt overeen met
de uitzondering die in artikel 10 van Richtlijn 93/83 voorzien werd69.
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Verslag van de Europese Commissie over de toepassing van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 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, COM(2002) 430 definitief, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2002/NL/1-2002-430-NLF1-1.Pdf, p. 15.
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Verslag van de Europese Commissie over de toepassing van Richtlijn 93/83/EEG, 16.
69
Hierbij kan opgemerkt worden dat de omzetting in Belgisch wet afwijkt van wat in de Richtlijn voorzien werd. In artikel
XI.224, §3 WER wordt voorzien dat het collectief beheer (zoals bepaald in art. XI.224, §§1 en 2) niet van toepassing is op « de
rechten die een omroeporganisatie in het kader van haar eigen uitzendingen uitoefent ». De precisering in de richtlijn dat de
oorsprong van deze rechten er niet toe doet (eigen rechten of overdracht door andere houders van auteursrechten en naburige
rechten) werd niet overgenomen in de Belgische wet.
Indien deze precisering in het voorstel tot verordening behouden wordt, dan zullen verschillende regels van toepassing zijn op
de omroeporganisaties die voor de doorgifte per kabel onderworpen zijn aan het WER en voor andere doorgiftes aan de
verordening. Het lijkt aangewezen om in dat geval de Belgische wetgeving op de Europese tekst af te stemmen.
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40.
Met het voorstel tot verordening van de Commissie wordt de bestaande controverse rond de
kwalificatie van mededelingen via kabel volgend op de directe injectie niet opgelost.
In het voorstel wordt de doorgifte uitgebreid tot allerlei transmissiesystemen, met uitsluiting van de
kabelnetwerken (die onder Richtlijn 93/83 vallen) en van het open internet. Het kan gaan om
mededelingen via satelliet, digitale ether, IP-netwerken met gesloten circuits, mobiele en soortgelijke
netwerken (ov. 12 Voorstel verordening).
Deze definitie suggereert dat de doorgifte de volgende elementen veronderstelt: (i) een
oorspronkelijke uitzending van televisie- of radioprogramma’s door een omroeporganisatie of onder
haar controle en (ii) gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte van de oorspronkelijke uitzending
– voor zover deze niet per kabel of via het open internet geschiedt. Daarentegen wordt de technische
verhouding tussen de oorspronkelijke uitzending en de doorgifte niet uitgeklaard.
Er kan
verondersteld worden dat de doorgifte van de uitzending, gebaseerd op de gecapteerde signalen van
de omroeporganisatie, onder de definitie vallen. Het is minder duidelijk of een mededeling aan het
publiek (bestaande uit de klanten van de operator van het alternatieve satelliet-, digitale ether-, IP- of
mobiele netwerk) die technisch gebaseerd is op een directe injectie in dat alternatieve netwerk, maar
parallel aan een oorspronkelijke uitzending, ook onder de definitie valt.
Op 10 mei 2017 heeft het Committee on Legal Affairs van het Europees Parlement een draft rapport
gepubliceerd waarin de vraag van de directe injectie wel aan bod komt 70. De bedoeling van het
voorgestelde amendement is om de verantwoordelijkheid van de omroep en de operator voor de
mededelingen door middel van directe injectie te regelen.
Het voorgestelde amendement bevat een definitie van “directe injectie” 71, te weten:
a two-step process involving firstly the transmission by broadcasting organisations of their
programme-carrying signals for reception by the public to distributors point to point via a
private line, whether by wire or over the air, including by satellite, without those signals being
accessible or communicated to the public during such a transmission and secondly the
transmission by those distributors of those signals to their respective subscribers, to enable
them to view or listen the programs on networks, including cable networks, microwave
systems, digital terrestrial, closed-circuit IP-based and mobile networks and similar networks.
Voor de directe injectie wordt voorgesteld om een bijzonder regime te bepalen, waarbij de omroep en
de operator samen, gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de mededeling aan het publiek en
beschikbaarstelling aan het publiek, die zij samen uitvoeren 72:
Article 4a Direct Injection Liability
A broadcasting organisation which transmits its programme-carrying signals through direct
injection to distributors shall be jointly liable with such distributors for acts of communication
to the public and making available to the public, as defined in Article 3 of Directive
2001/29/EC, which they carry out together.
De directe injectie wordt niet uitdrukkelijk gekwalificeerd als een doorgifte of rechtstreeks in verband
gebracht met de doorgiftes. Het is dus onduidelijk of de directe injectie als een doorgifte gezien moet
worden waarvoor het collectief beheer verplicht is, dan wel als een primaire mededeling aan het
publiek waarvoor de rechten individueel beheerd worden.
Ook in andere committees werd de directe injectie besproken73. Hierin worden alternatieve definities
van “direct injection” voorgesteld en wordt een regeling vooropgesteld waarbij de mededelingen per
kabel volgend op een directe injectie het regime van de kabeldoorgifte zouden volgen.
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Committee on Legal Affairs of theEuropean Parliament, Draft Report on the proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online
transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes (COM(2016)0594 – C80384/2016 – 2016/0284(COD)), hierna ontwerp verslag Wölken.
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Amendement 13 van het ontwerp verslag Wölken.
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Amendement 21 van het ontwerp verslag Wölken.
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In het voorstel van het Committee on Industry, Research and Energy zou voor alle mededelingen per
kabel bovendien een recht op passende vergoeding voorzien worden, waarvan geen afstand gedaan
kan worden en dat collectief beheerd zou worden (met een verplichting voor beheersorganisaties om
een databank met relevante informatie te houden). Bovendien zou voor de mededeling volgend op
een directe injectie een regime van gezamenlijke aansprakelijkheid tussen de omroep en de
distributeur van toepassing zijn.
In principe zal het nog tot een stemming in het Europees Parlement komen, tegelijkertijd wordt het
voorstel in de Raad onderzocht.

2.

Verplicht collectief beheer

41.
Uitoefening. Rond het recht op doorgifte via kabel ontstond onder de Auteurswet een
controverse over welke entiteit dit recht kon uitoefenen. Voor de andere exploitatievormen was het
duidelijk dat deze rechten door de producent uitgeoefend werden (zij het op basis van een contract,
zij het op basis van het vermoeden van overdracht van exploitatierechten). Voor de kabeldoorgifte
was er ruimte voor interpretatie.
De Auteurswet bepaalde namelijk dat “alleen de auteur en de houders van de naburige rechten over
het recht [beschikken] de doorgifte via de kabel van hun werken en prestaties toe te staan” (art. 51
AW) 74 . De rechthebbenden konden dit recht evenwel niet zelf beheren, dit moest via een
beheersvennootschap uitgeoefend worden (art. 53 AW), zelfs indien de auteur/uitvoerder niet bij een
beheersvennootschap was aangesloten 75 .
Een uitzondering wordt gemaakt voor de
omroeporganisaties, die de rechten van kabeldoorgifte kunnen uitoefenen voor hun eigen
uitzendingen.
De vraag rees welke beheersvennootschap deze rechten van doorgifte via kabel kon uitoefenen 76: de
beheersvennootschap van de auteurs/uitvoerende kunstenaars (bij wie de auteur/uitvoerende
kunstenaar voorafgaand aan de samenwerking met de producent bij was aangesloten of die door de
wet aangeduid werd) dan wel de beheersvennootschap van de producenten (aangezien de
auteurs/uitvoerende kunstenaars krachtens het vermoeden van overdracht en/of een contractuele
regeling deze rechten aan de producent hadden overgedragen).
Het antwoord kwam in een geschil tussen Uradex (toen de beheersvennootschap voor uitvoerende
kunstenaars) enerzijds en de Beroepsvereniging van de Radio- en Televisiedistributie en de
Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie anderzijds. Na een prejudiciële vraag aan het
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Opinion of the of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for the Committee on Legal Affairs
on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright
and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and
radio programmes (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)) van 6 juni 2017; Opinion of the Committee on
Industry, Research and Energy for the Committee on Legal Affairs, on the proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of
broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 –
2016/0284(COD)) van 23 juni 2017.
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Onder doorgifte via de kabel wordt verstaan de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, door middel van een kabelof microgolfsysteem, aan het publiek, van een eerste uitzending, al dan niet via de ether, ook per satelliet, van televisie- of
radioprogramma's die voor ontvangst door het publiek bestemd zijn (art. 52 AW). Op deze controversiële notie wordt niet
ingegaan.
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De Auteurswet voorzag namelijk : « Indien de auteur of de houders van naburige rechten het beheer van hun rechten niet
aan een vennootschap voor het beheer van de rechten hebben opgedragen, is de vennootschap die rechten van dezelfde
categorie beheert, geacht met het beheer van hun rechten te zijn belast.
Indien de rechten van die categorie door meer dan één vennootschap voor het beheer van de rechten worden beheerd, staat
het de auteur of de houders van naburige rechten vrij te kiezen welke van die vennootschappen geacht wordt hun rechten te
beheren. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten uit de overeenkomst tussen de kabelmaatschappij en de vennootschap
voor het beheer van de rechten als voor de rechthebbenden die het beheer van hun rechten aan deze vennootschap hebben
opgedragen. Zij kunnen die rechten doen gelden binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van doorgifte via de
kabel van hun werk of van hun prestatie” (art. 53, §2 AW).
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F. DE VISSCHER & B. MICHAUX, Précis, 128.
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Hof van Justitie van de Europese Unie 77 heeft het Hof van Cassatie in 2010 78 bevestigd dat (i) de
uitvoerende kunstenaars hun recht van kabeldoorgifte kunnen overdragen aan de producent, waarna
dit recht (collectief) uitgeoefend kan worden door de beheersvennootschap van de producenten; (ii)
het vermoeden van overdracht van audiovisuele exploitatierechten wordt niet weerlegd door de
loutere aansluiting van de uitvoerende kunstenaar bij een collectieve beheersvennootschap.
Daarnaast werd wel erkend dat, wanneer de collectieve beheersorganisatie de rechten van
“outsiders” (i.e. auteurs of uitvoerende kunstenaars die zich niet bij een collectieve
beheersorganisatie hebben aangesloten) uitoefenen, zij evenwel het exclusief recht om de doorgifte
te verbieden kunnen uitoefenen (niet alleen in zijn financiële aspecten).
Op Europees niveau wordt geen geharmoniseerd antwoord geboden op de vraag of het verplicht
collectief beheer waargenomen wordt door de beheersvennootschap van auteur/uitvoerders dan wel
de producent79.
42.
Het Wetboek Economisch Recht neemt de principes betreffende de doorgifte via de kabel
over: de auteur en de houders van naburige rechten hebben een exclusief recht op doorgifte via de
kabel van hun werk/prestatie (art. XI.223 WER), maar deze rechten kunnen slechts door collectieve
beheersvennootschappen uitgeoefend worden (art. XI.224 WER). Een uitzondering op het verplicht
collectief beheer bestaat nog steeds voor omroeporganisaties die rechten uitoefenen in het kader van
hun eigen uitzendingen.
Meteen is ook de inzet duidelijk van de kwalificatie van de mededelingen aan het publiek via kabel
volgend op een directe injectie. Indien deze mededeling géén kabeldoorgifte (i.e. secundaire
exploitatie) maar een primaire exploitatie is, dan kan dit recht op mededeling aan het publiek
uitgeoefend worden onder het individueel beheer (of het vrijwillig collectief beheer) en is het collectief
beheer niet verplicht. Dit is van belang voor de producenten, die zo rechtstreeks met de exploitanten
(omroep of kabeloperator) kunnen onderhandelen over de (primaire) mededeling aan het publiek per
kabel.
Uit de bevraging bleek niet eenduidig of deze rechten in de praktijk uitgeoefend worden door de
producenten (contractuele overdracht of vermoeden van overdracht) of via de beheersvennootschap
waartoe auteurs en/of uitvoerder aangesloten zijn. Indien de rechten aan de producent werden
overgedragen, dan is de kans groter dat aan de auteur/uitvoerder een forfaitaire betaling gedaan
wordt80.
43.
Buurlanden. In de meeste buurlanden is het verplicht collectief beheer beperkt tot de
kabeldoorgifte van uitzendingen uit andere lidstaten van de EU, het verplicht collectief beheer is niet
wettelijk uitgebreid naar doorgiftes via andere platformen (Frankrijk, Duitsland, Nederland 81). Deze
landen beschouwen een mededeling per kabel, volgend op een directe injectie, niet als een
kabeldoorgifte en hebben geen verplicht collectief beheer voorzien voor dergelijke mededelingen 82.
Een uitzondering is Denemarken, waar de exploitatierechten voor de transmissies volgend op de
directe injectie wel verplicht collectief beheerd worden 83.
Overeenkomstig de Richtlijn Satelliet en Kabel zijn omroepen niet onderworpen aan verplicht
collectief beheer. In Duitsland wordt in de wet (art. 87(5) UrhG) bepaald dat omroepen en
77
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kabeloperatoren beiden verplicht zijn om een contract af te sluiten op redelijke voorwaarden
betreffende de kabeldoorgifte, tenzij er objectieve, gerechtvaardigde gronden zijn om zulk contract te
weigeren. De verplichting van de omroep is van toepassing op de toegekende omroeprechten of de
rechten die zij verkregen heeft op basis van haar eigen uitzendingen. Op verzoek van de
kabeloperator of de omroep zal het contract afgesloten worden met beheersvennootschappen die het
recht hebben om vorderingen uit te brengen betreffende kabeldoorgiftes – tenzij er objectieve
gronden zijn om de weigering van een gemeenschappelijk contract te rechtvaardigen.
In Nederland werd de controverse rond de directe injectie uitgemaakt in de zaak NORMA 84. Uit dit
arrest van de Hoge Raad blijkt o.a. dat (i) de doorgifte via de kabel voorafgegaan wordt door een
primaire openbaarmaking en zelf een secundaire mededeling is, (ii) de directe injectie van de
omroepen aan de kabeloperatoren geen mededeling aan het publiek is en primaire
openbaarmakingen die de omroepen langs andere weg verrichten niet relevant zijn voor de
kwalificatie van de mededeling per kabel volgend op de directe injectie.
Collectieve
beheersvennootschappen kunnen hun tussenkomst bij de onderhandeling van de kabelrechten dus
niet meer baseren op het verplicht collectief beheer van de rechten op (secundaire) kabeldoorgifte.
Tezelfdertijd was in Nederland een hervorming van het auteurscontractenrecht aan de gang, die er
uiteindelijk voor gezorgd heeft dat proportionele billijke vergoeding verschuldigd is aan bepaalde
auteurs (hoofdregisseur en scenarioschrijver) en dit voor bepaalde (lineaire) exploitatiewijzen (art.
45d AW). Van dit recht kan geen afstand gedaan worden en het wordt verplicht collectief beheerd
(zie supra sub I.B.c)..

3.
44.

Onvervreemdbaar recht op vergoeding

Onvervreemdbaar recht op vergoeding. Een nieuwigheid is Artikel XI.225 WER:
§1 Wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn recht om de doorgifte via de kabel
toe te staan of te verbieden, heeft overgedragen aan een producent van een audiovisueel
werk, behoudt hij het recht op een vergoeding voor de doorgifte via de kabel.
§ 2. Het recht op een vergoeding voor de doorgifte via de kabel, zoals bepaald in de eerste
paragraaf, is onoverdraagbaar en niet vatbaar voor afstand door de auteurs of uitvoerende
kunstenaars. Deze bepaling is van dwingend recht.
§ 3. Het beheer van het recht van de auteurs op een vergoeding, zoals bepaald in de eerste
paragraaf, kan uitsluitend worden uitgeoefend door vennootschappen voor het beheer van de
rechten die auteurs vertegenwoordigen.
Het beheer van het recht van de uitvoerende kunstenaars op een vergoeding, zoals bepaald
in de eerste paragraaf, kan uitsluitend worden uitgeoefend door vennootschappen voor het
beheer van de rechten die uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen.
§ 4. Onverminderd het tweede lid, voorzien de omroeporganisaties die voor hun eigen
uitzendingen het recht uitoefenen om de doorgifte via de kabel toe te staan, zoals bedoeld in
artikel XI.223, de beheersvennootschappen die de rechten beheren om de doorgifte via de
kabel toe te staan of te verbieden, zoals bedoeld in artikel XI.224, paragraaf 1, en de
beheersvennootschappen die het recht op een vergoeding voor de doorgifte via de kabel,
zoals bedoeld in de eerste paragraaf, beheren, in een uniek platform voor de inning van
voornoemde rechten.
Na advies van het overlegcomité, bepaalt de Koning de voorwaarden waaraan dit platform
moet voldoen. Hij kan op basis van objectieve criteria de samenstelling en draagwijdte van
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het uniek platform beperken onder andere wat betreft bepaalde categorieën van
rechthebbenden.
Na advies van het overlegcomité, bepaalt de Koning de datum waarop het uniek platform van
toepassing wordt.
§ 5. Zolang het uniek platform, bedoeld in paragraaf 4 niet opgericht is, kan het recht op een
vergoeding, zoals bepaald in de eerste paragraaf, door de vennootschappen voor het beheer
van de rechten rechtstreeks van de kabelmaatschappijen gevorderd worden.

a. Achtergrond
45.
De bedoeling was om het recht van doorgifte via de kabel van de auteurs en de uitvoerende
kunstenaars duidelijker te omschrijven, eenvormiger en transparanter te maken en de vergoeding
hiervoor te garanderen85.
De regeling komt tegemoet aan een pijnpunt dat onder de Auteurswet zichtbaar werd: wie kan de
kabelrechten uitoefenen ten aanzien van de kabelmaatschappijen, de beheersvennootschap van de
producenten (op basis van de vermoede of contractuele overdracht van audiovisuele
exploitatierechten) of de beheersvennootschap van de auteurs resp. uitvoerders (op basis van
voorafgaande aansluiting en (fiduciaire) overdracht)?
Volgens de memorie van toelichting doet deze nieuwe regeling geen afbreuk aan de doelstelling om
de “vlotte exploitatie van de doorgifte via de kabel mogelijk te maken”, maar is Artikel XI.225 WER
bedoeld om “ervoor te zorgen dat de vergoedingen voor de kabeldoorgifte bij de door de wetgever
geviseerde rechthebbenden via hun eigen beheersvennootschap terecht komen. De wetgever is
immers de mening toegedaan dat de belangen van de rechthebbenden het best gediend worden door
de beheersvennootschap die de rechten van deze categorie van rechthebbenden beheert. Daarom
bepaalt het nieuwe artikel XI.225 dat zelfs indien de auteur of de uitvoerende kunstenaar zijn recht
om kabeldoorgifte toe te staan of te verbieden heeft overgedragen aan een producent van een
audiovisueel werk, hij het recht op een vergoeding voor de kabeldoorgifte behoudt, waarvan door de
wetgever wordt gepreciseerd dat het niet vatbaar is voor afstand. Op vraag van de Raad voor de
Intellectuele Eigendom moet er ook gepreciseerd worden dat de auteurs en de uitvoerende
kunstenaars het recht op een vergoeding voor de kabeldoorgifte niet kunnen overdragen bij
overeenkomst. De vermoedens van overdracht ten behoeve van de producent van audiovisuele
werken, voorzien in artikel XI.183 en XI.206, zijn niet van toepassing op rechten op vergoeding die
toekomen aan de auteurs en de uitvoerende kunstenaars. Het beheer van dit recht op een
vergoeding blijft evenwel, zoals het recht om de doorgifte via de kabel toe te staan of te verbieden,
onderworpen aan een verplicht collectief beheer. Volgens de wetgever biedt de eigen
beheersvennootschap de beste waarborgen op een goede behandeling van de belangen van die
categorie van rechthebbenden”86.

b. Toepassingsgebied
46.
Met de invoering van het WER genieten de auteur en de uitvoerende kunstenaar in bepaalde
omstandigheden een recht op vergoeding voor de doorgifte via kabel.
Enkel de auteur en de uitvoerende kunstenaar komen in aanmerking voor het vergoedingsrecht. De
producent heeft geen recht op vergoeding voor de eigen naburige rechten.
Voorwaarde is dat de auteur of uitvoerende kunstenaar zijn exclusief recht op doorgifte heeft
overgedragen aan de producent van het audiovisueel werk. Het WER bepaalt niet of deze overdracht
per overeenkomst of op basis van het wettelijk vermoeden van overdracht tot stand gekomen is. Het
85
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gevolg van de overdracht is evenwel dat het recht om de kabeldoorgifte toe te staan of te verbieden
toekomt aan de producent, die dit recht slechts kan uitoefenen via zijn beheersvennootschap.
De “producent van het audiovisueel werk” verwijst naar de “producent” in art. XI.182 WER en XI.206
WER87, die mogelijk maar niet noodzakelijk de producent van een eerste vastlegging van films is.
Het vergoedingsrecht betreft slechts het recht op doorgifte via kabel. Andere exploitatiewijzen (b.v.
simulcasting via web streaming of on demand exploitaties) komen niet in aanmerking.
47.
Omroep. De wet zegt niets over de vergoedingsrechten van auteurs en uitvoerende
kunstenaars wanneer hun rechten op kabeldoorgifte uitgeoefend worden door de omroeporganisatie.
Een omroeporganisatie heeft de mogelijkheid om, voor haar eigen uitzendingen, de kabelrechten
rechtstreeks met de kabeloperator te onderhandelen, zodat deze niet verplicht is om met de
collectieve beheersvennootschappen van auteurs, uitvoerende kunstenaars of producenten te
onderhandelen (art. XI.224, §3 WER). In het WER is deze mogelijkheid beperkt tot de “eigen
uitzendingen” van de omroep. De Belgische wetgever heeft de precisering van Richtlijn 93/83 niet
overgenomen, waarin bepaald wordt dat het collectief beheer niet verplicht is voor de uitoefening van
rechten door de omroeporganisatie, “met betrekking tot haar eigen uitzendingen, ongeacht of het om
de eigen rechten van die organisatie gaat dan wel om rechten die haar door andere
auteursrechthebbenden en/of houders van naburige rechten zijn overgedragen”. Dit systeem moet er
in theorie voor zorgen dat de kabeloperator met de omroep een “all rights included” contract kan
afsluiten88.
De vraag is of in dit geval een vergoeding verschuldigd is aan de auteurs en uitvoerende kunstenaars
via hun collectieve beheersorganisaties. De vergoedingsrechten zijn slechts van toepassing op de
gevallen waarin een auteur of een uitvoerder zijn rechten heeft overgedragen aan de “producent van
een audiovisueel werk” (art. XI.225, §1 WER).
Twee hypotheses kunnen bedacht worden:
-

-

Auteur en uitvoerder dragen hun kabelrechten over aan een producent (b.v. onafhankelijk
productiehuis), die een programma maakt dat de omroep zal uitzenden.
De producent verkrijgt in principe de exploitatierechten van de auteur en de uitvoerende
kunstenaar (op basis van het wettelijk vermoeden van overdracht of van een contract) en
verleent op zijn beurt een licentie aan de omroeporganisatie.
Auteur en uitvoerder dragen hun kabelrechten over aan de omroep voor haar eigen
programma’s die zij zelf zal uitzenden.
In deze hypothese is minder duidelijk of er een “overdracht aan een producent van
audiovisueel werk” bestaat. Er is geen derde producent: de omroeporganisatie oefent de
functies van de producent uit. De wet bepaalt niet uitdrukkelijk of de omroeporganisatie in dat
geval de hoedanigheid van producent heeft (zodat zij ook het voordeel van het vermoeden
van overdracht kan genieten) dan wel of er geen producent aan te pas komt.
In de voorbereidende werken van de Auteurswet van 1994 werd de vraag gesteld of een
omroep als een producent van audiovisueel werk gezien moet worden: “het begrip producent
moet in ruime zin worden geïnterpreteerd. De producent moet het werk tot een goed einde
brengen. Indien de BRTN een aantal uitzendingen of TV-films produceert, speelt het
vermoeden van overdracht van artikel 30 in zijn voordeel als producent”. Op de vraag van de
rapporteur of het vermoeden van overdacht automatisch van toepassing is op elke uitzending
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die een omroep produceert hebben de experten ontkennend geantwoord: “er moet worden
nagegaan of de BRTN de uitzending wel degelijk produceert”89.
Verschillende auteurs zijn eveneens van mening dat een omroeporganisatie ook de
hoedanigheid van producent kan hebben90.
Vanuit de ratio legis van de nieuwe wetgeving (de auteurs en de uitvoerende kunstenaars laten delen
in de exploitatie per kabeldoorgifte) is het dus niet uitgesloten dat auteurs en uitvoerende kunstenaars
die hun kabelrechten hebben overgedragen aan de omroep genieten van een recht op vergoeding –
op voorwaarde dat de omroep inderdaad de producent van het audiovisueel werk is en de auteurs en
uitvoerende kunstenaars hun kabelrechten aan de omroep/producent hebben overgedragen,
ongeacht of de omroep de kabelrechten zelf uitoefent (zonder beroep te doen op een collectieve
beheersvennootschap).
48.
Grondwettelijk hof. AGICOA heeft een voorziening ingediend tegen artikel XI.225 WER dat
zij als discriminerend beschouwde, gelet op het feit dat (i) het vergoedingsrecht slechts ten voordele
van de auteurs en de uitvoerders wordt voorzien en (ii) verschillende entiteiten de exclusieve rechten
(beheersvennootschap
producenten)
en
de
vergoedingsrechten
(beheersvennootschap
auteurs/uitvoerders) uitoefenen, terwijl deze nauw met elkaar verbonden zijn 91. De producent die (net
als de auteur of de uitvoerder) zijn rechten heeft overgedragen aan een andere producent, zou geen
recht op vergoeding hebben.
Het Grondwettelijk Hof beschouwde, op basis van de wettekst en de Memorie van Toelichting, dat de
kabelrechten voor auteurs en uitvoerders exclusieve rechten zijn die via collectief beheer uitgeoefend
worden. Wanneer de auteur en de uitvoerder hun kabelrechten hebben overgedragen aan de
producent, dan kan de beheersvennootschap van de audiovisuele producenten de kabelrechten
uitoefenen. Door het onvervreemdbaar recht op vergoeding wordt de adequate vergoeding van
auteurs en uitvoerders nagestreefd (een van de doelstellingen die in de Richtlijn Satelliet en Kabel
vooropgesteld wordt). Tegelijkertijd heeft de producent de mogelijkheid om een eigen vergoeding te
onderhandelen (voor zijn eigen productie of voor de werken en prestaties waarvoor hij de rechten
verworven heeft). Het Grondwettelijk Hof stelt: “door het recht op vergoeding onoverdraagbaar te
maken, beoogt de bestreden bepaling enkel een minimale vergoeding voor alle rechthebbenden te
waarborgen. Die waarborg wordt des te noodzakelijker daar er ten aanzien van de audiovisuele
producenten een vermoeden van overdacht van de auteursrechten bestaat (…)” 92 .
De
beheersvennootschappen van de producenten kunnen de doorgifte via kabel van de audiovisuele
werken nog steeds verbieden of toestaan, terwijl de collectieve beheersvennootschappen van auteurs
en uitvoerende kunstenaars deze doorgifte via kabel niet kunnen blokkeren aangezien zij geen
exclusief recht op doorgifte via kabel meer hebben (gelet op de contractuele overdracht of het
vermoeden van overdracht) 93.
De situatie van een producent, die zijn kabelrechten overdraagt aan een andere producent is
wezenlijk verschillend van de situatie van de auteur of uitvoerder. Voor een overdracht van
kabelrechten tussen producenten is een wilsovereenstemming noodzakelijk, ook betreffende de
vergoeding die aan de overdragende producent verschuldigd is. De auteur en de uitvoerder dragen
hun audiovisuele exploitatierechten over aan de producent, hetzij op basis van een contract, hetzij op
basis van het wettelijk vermoeden van overdracht waardoor hun mogelijkheid om een vergoeding
voor kabelrechten beperkt is. Het recht op een “onoverdraagbare vergoeding voor de auteur of de
uitvoerende kunstenaar houdt verband met de redelijke en verantwoorde wil van de wetgever om het
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verstoorde evenwicht in de onderhandelingspositie van, enerzijds, de producenten en, anderzijds, de
auteurs en uitvoerende kunstenaars te herstellen” 94. De bepaling werd bij gevolg niet vernietigd.

c. Vergoedingsrecht
49.
Onoverdraagbaar vergoedingsrecht. Auteurs en uitvoerende kunstenaar hebben een recht
op vergoeding voor de doorgifte per kabel van hun werk resp. uitvoering. In de Belgische wet wordt
niet uitdrukkelijk bepaald dat het om een “billijke” of een “gepaste” vergoeding moet gaan.
Een recht op vergoeding, in geval van overdracht van kabelrechten, werd niet voorzien in de Richtlijn
93/83. Daarentegen wordt in de Berner Conventie wel voorzien dat aan het “zedelijk recht op een
billijke vergoeding” geen afbreuk gedaan kan worden (art. 11bis, §2 BC).
Auteurs en uitvoerende kunstenaars kunnen dit recht op vergoeding niet overdragen (b.v. aan de
producent), noch kunnen zij hiervan afstand doen. Het vermoeden van overdracht van audiovisuele
exploitatierechten is niet van toepassing op het vergoedingsrecht 95 . De auteurs en uitvoerende
kunstenaars kunnen hun exploitatierechten (inbegrepen kabelrechten) dus wel nog overdragen aan
de producenten, maar niet hun recht op vergoeding. Contracten die toch dergelijke overdracht of
afstand zouden voorzien, kunnen vernietigd worden want het gaat om een bepaling van dwingend
recht.
50.
Bedrag. De wet bepaalt niet hoe de vergoeding bepaald moet worden of welke factoren in
overweging genomen moeten worden. Dit zal het voorwerp uitmaken van onderhandelingen – in
eerste instantie, tussen collectieve beheersvennootschappen en kabelmaatschappijen, daarna tussen
alle partijen die via het uniek platform verbonden zijn.
Wel heeft de wetgever in de voorbereidende werken benadrukt “de voorgestelde wetswijzigingen voor
het artikel XI.225, niet tot doel hebben om het totale bedrag van de auteursrechten en de naburige
rechten te wijzigen dat momenteel betaald wordt door de exploitanten van audiovisuele werken voor
de doorgifte via de kabel, maar daarentegen tot doel hebben om een meer evenwichtige verdeling
tussen de verschillende categorieën rechthebbenden te verzekeren”96.
51.
Collectief beheer. De auteur en uitvoerder kunnen hun recht op vergoeding niet zelf
uitoefenen maar moeten hiervoor beroep doen op de collectieve beheersvennootschappen waarbij zij
aangesloten kunnen zijn. De beheersvennootschappen van auteurs of uitvoerende kunstenaars
zullen deze vergoedingsrechten uitoefenen (art. XI.225, §3 WER), niet de beheersvennootschappen
van de producenten.
Voor de uitoefening van de kabelrechten komen de beheersvennootschappen dus voor twee
onderscheiden zaken tussen: (i) de toestemming voor de doorgifte via kabel en (ii) de inning en
verdeling van de vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaars. Doordat de auteurs en
uitvoerende kunstenaars (wellicht) geen exclusieve rechten meer kunnen doen gelden, hebben zij
een minder sterke positie om over de vergoedingen te onderhandelen (zij kunnen de doorgifte
namelijk niet blokkeren).
52.
Het vergoedingsrecht zal geïnd worden via een “uniek platform” (art. XI.225, §4 WER – infra
sub 4).
Tot de oprichting van dit uniek platform wordt het vergoedingsrecht uitgeoefend ten aanzien van de
kabeloperatoren (art. XI.225, §5 WER).
53.
Buurlanden. Verschillende landen voorzien een onvervreemdbaar recht op vergoeding voor
de kabeldoorgifte.
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De Duitse wet voorziet dat de auteur die zijn recht op kabeldoorgifte overgedragen heeft aan een
omroeporganisatie of aan de producent toch recht heeft op een billijke vergoeding voor de
kabeldoorgifte, die de kabeloperator zal betalen (art. 20b(2) UrhG). De auteur kan geen afstand doen
van deze vergoeding. Daarentegen kan de auteur het vergoedingsrecht op voorhand wel overdragen
aan een collectieve beheersvennootschap dat het recht als enige kan doen gelden. De Duitse
auteurswet erkent dat naast dit vergoedingsrecht andere rechten kunnen bestaan, zoals collectieve
akkoorden, arbeidsovereenkomsten of gemeenschappelijke vergoedingsakkoorden met omroepen.
Het onvervreemdbaar vergoedingsrecht is dus ingeschreven in een complexer geheel van
vergoedingen.
Ook de Nederlandse auteurswet bevat een recht op “proportionele billijke vergoeding”, ten voordele
van de hoofdregisseur en de scenarioschrijver van het filmwerk die lineaire mededelingsrechten aan
de producent hebben overgedragen (art. 45d(2) AW). Dit recht is dus niet beperkt tot de doorgifte per
kabel (supra sub I.B.3.c). De rechthebbende kan geen afstand doen van het recht op vergoeding.
De vergoeding is verschuldigd door eenieder die het filmwerk uitzendt of doet uitzenden of op enige
andere wijze mededeelt aan het publiek, per draad of draadloos, met uitzondering van de on demand
beschikbaarstelling van het filmwerk. Het recht op vergoeding wordt uitgeoefend via collectieve
beheersorganisaties.
In de Franse auteurswet wordt de vergoeding voor kabeldoorgifte ingeschreven in de algemene
principes dat de auteur correct vergoed moet worden voor de exploitatie (supra sub I.B.3.b).

d. Vreemde auteurs en uitvoerders
54.
Het vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte is niet geharmoniseerd op Europees niveau. De
toepassing van dit vergoedingsrecht doet dus bepaalde vragen rijzen in een internationale context. Zo
kan gedacht worden aan drie hypotheses: (i) buitenlandse auteurs of uitvoerende kunstenaars die
betrokken zijn bij een Belgische productie, (ii) Belgische auteurs of uitvoerende kunstenaars die in
buitenlandse producties betrokken zijn of (iii) buitenlandse acteurs of uitvoerende kunstenaars die in
buitenlandse producties betrokken zijn, waarbij de productie telkens in België via de kabel
doorgegeven wordt.
55.
Territorialiteitsbeginsel. Intellectuele rechten, inbegrepen het auteursrecht en de naburige
rechten, zijn territoriale rechten 97 : elke soevereine staat bepaalt autonoom het bestaan en de
beschermingsomvang van deze rechten98. Deze autonomie wordt in belangrijke mate ingeperkt door
verregaande internationale en Europese harmonisatie, maar de staten behouden een belangrijke
marge om aan hun eigen wetten vorm te geven, bijvoorbeeld inzake contractenrecht en
vergoedingsrechten.
Handelingen die plaats vinden op het Belgisch grondgebied vallen bijgevolg onder de bevoegdheid
van de Belgische wetgever. Zodoende is het Belgisch recht van toepassing op de kabeldoorgiftes die
in België tot stand gebracht worden.
56.
IPR. Het Belgisch recht omvat ook het Belgische internationaal privaat recht, dat toegepast
moet worden om na te gaan welke wetgeving van toepassing is in de gevallen waarin zich een nietBelgisch element voordoet (b.v. niet-Belgische makers, producenten).
In principe wordt op de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) de lex loci
protectionis toegepast (art. 93 Wb IPR). De lex loci protectionis wordt eveneens aangeduid in artikel
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5.2 van de Berner Conventie, in artikel 2 van het verdrag van Rome en in artikel 8.1 van de
verordening Rome II99100.
Het wetboek IPR voorziet twee uitzonderingen op de toepassing van de lex loci protectionis: (i) de
vaststelling van de oorspronkelijke titularis van een industrieel eigendomsrecht wordt beheerst door
het recht van de Staat waarmee de intellectuele activiteit de nauwste banden heeft; (ii) wanneer de
activiteit plaatsvindt in het kader van contractuele betrekkingen wordt, behoudens tegenbewijs,
vermoed dat voornoemde Staat die is waarvan het recht op die betrekkingen van toepassing is. Deze
regel van lex loci originis is niet van toepassing op het auteursrecht101.
57.
Wanneer de kabeldoorgifte plaats vindt in België en de vraag gesteld wordt of de Belgische
kabeloperatoren dan wel andere actoren een vergoeding voor kabeldoorgifte moeten betalen aan
(buitenlandse) rechthebbenden, dan is het Belgische territorium het grondgebied waar bescherming
van het recht wordt gevraagd. Bijgevolg is het Belgisch recht als lex loci protectionis toepasselijk op
de kabeldoorgifte.
Het toepasselijke Belgische recht bepaalt bijgevolg wie titularis van het recht is, hoe het recht
ontstaat, gewijzigd of overgedragen wordt en hoe het tenietgaat (art. 94 Wb IPR).
58.
Buitenlanders in België. Naar Belgisch recht moet dan nagegaan worden of vreemdelingen
aan dezelfde voorwaarden kunnen genieten van het vergoedingsrecht voor kabeldoorgiftes als
Belgische auteurs en uitvoerende kunstenaars.
In Artikel XI.289 WER wordt het principe van de wederkerigheid gesteld: buitenlanders genieten in
België dezelfde rechten maar indien Belgen in een vreemd land in mindere mate beschermd zijn, dan
worden de voordelen van het Belgische auteursrecht voor de onderdanen van dat land herleid tot de
bescherming in dat vreemd land (art. XI.289, lid 3 WER).
Hieraan wordt uitdrukkelijk toegevoegd dat het reciprociteitsbeginsel ook geldt voor de rechten op
vergoeding van uitgevers, uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen, alsook van
eerste vastleggingen van films bedoeld in de artikelen XI.229, XI.235, XI.240 en XI.243 (art. XI.289,
lid 4 WER). Hiermee rijst de vraag of dit een exhaustieve opsomming is en dus of het
wederkerigheidsbeginsel van toepassing is op vergoedingsrechten die niet uitdrukkelijk in de
opsomming opgenomen zijn. De tekst van de wet geeft niet te denken dat de genoemde
vergoedingsrechten een illustratieve opsomming uitmaken102. Ook de memorie van toelichting geeft
aan dat het om een precieze uitbreiding van het reciprociteitsbeginsel tot de genoemde
vergoedingsrechten gaat, niet om een algemene uitbreiding tot alle vergoedingsrechten103.
Wanneer het wederkerigheidsbeginsel van toepassing is, kan een vreemdeling in België aanspraak
maken op een vergoeding voor kabeldoorgifte op voorwaarde dat in het recht van het land waarvan
hij een onderdaan is een dergelijk vergoedingsrecht toegekend wordt aan de Belgische auteur of
uitvoerder.
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Dit zou betekenen dat de vreemdeling geen recht op vergoeding voor de kabeldoorgifte heeft indien
het auteursrecht van het land waarvan hij een onderdaan is geen bijzonder vergoedingsrecht voor
kabeldoorgifte toekent of Belgische auteurs of uitvoerders uitsluit.
Betekent dit dat de bescherming van de Belgische wet ook herleid moet worden indien de Belg naar
het vreemde recht een vergoeding voor kabeldoorgifte geniet, die wél overdraagbaar is aan de
producent? In dat precieze geval biedt de vreemde wet minder bescherming aan de auteur dan de
Belgische wet, die bijgevolg wordt herleid ten voordele van de producenten. Voor zover de producent
het vergoedingsrecht volgens het toepasselijke recht inderdaad verworven heeft, zal de collectieve
beheersorganisatie van de producenten het recht op vergoeding voor deze producent uitoefenen 104.
59.
Nationale behandeling. De uitwerking van het principe van wederkerigheid is in de praktijk
echter beperkt:
vele buitenlanders worden aan Belgen geassimileerd op basis van het
discriminatieverbod tussen Europeanen (art. 18 Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie105) en het principe van de nationale behandeling (art. 5 Verdrag van Bern 106, art. 2 verdrag van
Rome, art. 4 WPPT, art. 3 TRIPs akkoord)107.
Het principe van nationale behandeling is ruim omschreven en laat de Belgische wetgever en
beleidsmaker een zekere marge om een eigen invulling te geven naargelang de eigen prioriteiten.
Naargelang de interpretatie kan de wetgever immers een ruimere of een nauwere kring van
buitenlanders een recht op vergoeding laten genieten. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor (i) de
verdeling van het budget dat voor de kabelvergoedingen beschikbaar is (meer rechthebbenden kan
leiden tot een lagere vergoeding per persoon) en (ii) de programmatie van omroepen (producties die
geen recht geven op kabelvergoeding omdat zij niet onder de nationale behandeling vallen, zouden
aantrekkelijker kunnen zijn omdat de complexe en onvoorspelbare kost van de kabelvergoeding
vermeden wordt).
Zo moet nagegaan worden welk toepassingsgebied de nationale behandeling heeft. In de Berner
Conventie wordt bepaald dat de auteurs in andere Unielanden de rechten genieten “welke de
onderscheidene wetten thans of in de toekomst aan eigen onderdanen verlenen of zullen verlenen,
alsmede de rechten door deze Conventie in het bijzonder verleend” (art. 5.1 BC). Er wordt in de tekst
van het verdrag geen onderscheid gemaakt tussen vermogensrechten en morele rechten, exclusieve
rechten of vergoedingsrechten, zodat buitenlandse auteurs (uit de Unielanden) van dezelfde
bescherming kunnen genieten (wat betreft de toegekende rechten) als Belgische auteurs108.
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De vraag moet dan gesteld worden of het vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte binnen het
toepassingsgebied van de Berner Conventie valt 109 . Volgens de Berner Conventie moeten
buitenlandse auteurs (onderdanen van een van de landen van de Bern Unie) de “rechten” genieten
die de eigen onderdanen kunnen doen gelden. Dit is ruimer dan het minimum aan materieel recht dat
de Berner Conventie zelf voorziet, maar kan niet zo ver gaan dat buitenlandse auteurs, op basis van
het principe van nationale behandeling in de Berner Conventie, van alle nationale regelingen kunnen
genieten die aan Belgische auteurs ten goede komen (b.v. fiscale voordelen). Buitenlanders moeten
volgens RICKETSON en GINSBURG alle rechten genieten die gelijkaardig zijn aan de rechten die in
de Berner Conventie geregeld worden 110 . Verschillende rechtsgeleerden hebben verschillende
factoren aangehaald om het toepassingsgebied van de Berner Conventie te omschrijven, met
verwijzing naar de “essentiële” elementen van het auteursrecht (hoedanigheid van “auteur”, “werk”,
rechten betreffende het “gebruik” van het werk, “exclusief recht”, “vergoedingsrecht”, “controle” of
“voordeel” bij het gebruik van het werk, waardering van het auteursrecht in verhouding tot het succes
van het werk op de “markt” of bij het publiek)111.
Volgens deze logica zou het vergoedingsrecht binnen het toepassingsgebied van de Berner
Conventie vallen. De kabeldoorgifte wordt immers bedacht met een exclusief recht in artikel 11bis (1)
BC. Hetzelfde artikel bepaalt in de tweede paragraaf dat “het aan de wetgeving der landen van het
Verbond [staat] de voorwaarden vast te stellen tot uitoefening van de rechten bedoeld in bovenstaand
lid 1, maar die voorwaarden hebben slechts een werking die uitsluitend beperkt blijft tot het land dat
ze heeft vastgesteld. Zij kunnen in geen geval afbreuk doen aan het zedelijk recht van de auteur,
noch aan het de auteur toekomend recht op een billijke vergoeding, bij gebrek aan een minnelijke
schikking, door de bevoegde overheid vast te stellen”. De Berner Conventie voorziet zo uitdrukkelijk
in het exclusief recht op kabeldoorgifte maar laat de mogelijkheid om modaliteiten voor te schrijven
voor de uitoefening ervan (i.c. verplicht collectief beheer), waarbij de morele rechten en het recht op
een adequate vergoeding gewaarborgd moeten zijn. Het vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte in het
WER is gebaseerd op dezelfde exploitatievorm, de kabeldoorgifte, en heeft net als doel de adequate
vergoeding van de auteurs te verzekeren (op voorwaarde dat hun rechten overgedragen zijn).
Een striktere interpretatie zou ook rekening houden met de grondslag en de ratio van de rechten
waarvoor de nationale behandeling verplicht is. Het vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte is immers
geen compensatie voor een uitzondering of beperking van het exclusief recht, maar eerder een
vergoeding naar aanleiding van de (contractuele of wettelijke) overdracht van exclusieve rechten aan
de producent. De overdracht van rechten wordt niet geregeld in de Berner Conventie, zodat
geargumenteerd kan worden dat vergoedingsrechten die de gevolgen van een overdracht van
rechten corrigeren niet binnen het toepassingsgebied van de Berner Conventie vallen.

In het verdrag van Rome wordt onder “nationale behandeling” verstaan de behandeling toegekend
door de nationale wetgeving van de Verdragsluitende Staat waar aanspraak op bescherming wordt
gemaakt “aan uitvoerende kunstenaars die zijn onderdanen zijn, ten aanzien van uitvoeringen die op
zijn grondgebied plaats vinden, worden uitgezonden of voor het eerst zijn vastgelegd” (art. 2.1
verdrag Rome).
De uitdrukkelijke verwijzing naar bepaalde exploitatievormen om aan te duiden welke uitvoeringen
nationale behandeling krijgen (uitvoering, uitzending, eerste vastlegging) zou er op kunnen wijzen dat
de uitvoeringen die in België per kabel doorgegeven worden niet onder het verdrag van Rome vallen.
De definitie van “uitzending” in artikel 3 van het verdrag van Rome verwijst immers uitdrukkelijk naar
het draadloos karakter van deze exploitatievorm. De uitvoerders kunnen voor deze exploitaties per
109
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kabel noch de exclusieve rechten, noch vergoedingsrechten doen gelden. Een ruimere interpretatie
zou de nadruk kunnen leggen op de exploitatievorm, eerder dan de technische kenmerken, en toch
nationale behandeling geven aan vreemde uitvoerders wiens uitvoering per kabel doorgegeven wordt
in België.

In de TRIPs-overeenkomst wordt bepaald dat elk Lid aan onderdanen van andere Leden een
behandeling toekent “die niet minder gunstig is dan die welke het toekent aan zijn eigen onderdanen
met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom”, onder voorbehoud van de
bestaande uitzonderingen in de Berner Conventie en het Verdrag van Rome. Aangezien het aantal
landen dat door TRIPs gebonden is, groter is dan de verdragsstaten van de Berner Conventie en het
Verdrag van Rome, betekent dit een geografische uitbreiding. Voor de uitvoerende kunstenaars,
producenten van fonogrammen en omroeporganisaties is de verplichting van nationale behandeling
evenwel beperkt tot de rechten die in de TRIPs-overeenkomst bepaald worden (art. 3 TRIPS).

Ook de nationale behandeling in de WPPT is beperkt tot de behandeling die de verdragsstaat
verleent aan haar eigen onderdanen “met betrekking tot de uitsluitende rechten die in dit Verdrag
uitdrukkelijk worden toegekend, en met betrekking tot het recht op een billijke vergoeding als bedoeld
in artikel 15 van dit Verdrag” (art. 4 WPPT), de facto niet meer dan het conventionele minimum 112.

Bij het bepalen van het beleid inzake vergoedingsregelingen doet de Belgische
wetgever/beleidsmaker er goed aan om de verschillende behandeling van buitenlandse auteurs en
uitvoerders goed af te wegen. Mogelijk komt de wetgever immers tot een ruimere toepassing van de
nationale behandeling voor auteurs dan voor uitvoerende kunstenaars, wat in de praktijk tot een
complexere opvolging van vergoedingsrechten zou leiden.
Evenzeer zou de Belgische wetgever voor ogen moeten houden dat het vergoedingsrecht voor
kabeldoorgifte mogelijk in de eerste plaats de buitenlanders ten goede zal komen (de rechterlijke
uitspraken in deze moeten afgewacht worden). Indien bevestigd wordt dat er slechts kabeldoorgifte is
bij een doorgifte volgens het traditionele model (dus niet in geval van een mededeling volgend op een
directe injectie of parallelle mededelingen met en zonder draad), dan zal de regeling de facto
voornamelijk van toepassing zijn op de doorgifte van buitenlandse (Europese en niet-Europese)
zenders die in België per kabel verspreid worden op basis van het uitzendsignaal van de buitenlandse
omroep. Logischerwijze komen in deze buitenlandse programma’s minder werken en prestaties van
Belgische auteurs en uitvoerders voor.
De programma’s van Belgische omroepen (waarin
verhoudingsgewijs meer Belgische auteurs en uitvoerders voorkomen) worden dan weer voornamelijk
per kabel meegedeeld op basis van een directe injectie, waarvoor zij mogelijk niet in aanmerking
komen voor de vergoeding voor kabeldoorgifte. Dit mogelijk pijnpunt komt rechtstreeks voort uit de
verschillende kwalificatie in functie van de gebruikte technologie.

60.
Contractuele overdracht naar buitenlands recht. Een andere vraag die in deze context
rijst is of de overdracht van rechten in een contract dat aan een buitenlands recht onderworpen is
enige invloed heeft op het recht op vergoeding voor kabeldoorgifte.
Vele films en televisieprogramma’s die in België via de kabel worden doorgegeven, zijn onderworpen
aan buitenlands recht. De partijen kunnen het toepasselijk recht aanduiden in het contract, anders
wordt het toepasselijk recht op basis van de IPR regels bepaald (art. 98 Wb. IPR, art. 3-4 Verordening
Rome I 113 ). Het recht toepasselijk op het contract, bepaalt de uitlegging van het contract, de
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nakoming ervan, de gevolgen van gehele of gedeeltelijke tekortkoming (inbegrepen de vaststelling
van de schade), de verschillende wijzen waarop verbintenissen tenietgaan, de verjaring en het verval
van rechten als gevolg van het verstrijken van een termijn en de gevolgen van de nietigheid van de
overeenkomst (art. 12 Verordening Rome I).
Welke rechten de titularis kan uitoefenen wordt daarentegen bepaald naar de lex loci protectionis.
Het Belgische auteursrecht bepaalt welke rechten uitgeoefend kunnen worden op exploitaties die op
het Belgisch grondgebied plaats vinden; wie deze rechten kan uitoefenen moet in voorkomend geval
naar de lex contractus bepaald worden.
Voor de overdracht van de exploitatierechten stelt dit geen wezenlijk probleem:
de
vermogensrechten zijn in beginsel overdraagbaar naar Belgisch contractenrecht of buitenlands
contractenrecht (volgens de IPR regels die op het contract van toepassing zijn). Dit is evenwel
minder voor de hand liggend voor de vergoedingsrechten waarvan de Belgische wetgever
uitdrukkelijk bepaald heeft dat zij onoverdraagbaar zijn. Of een recht overgedragen kan worden moet
o.i. beoordeeld worden naar de lex loci protectionis, niet naar de lex contractus. Het recht dat van
toepassing is op het contract moet wijken voor het recht van het land waarvoor bescherming
gevraagd wordt, dat de overdracht van een recht (b.v. de morele rechten of vergoedingsrechten)
verbiedt114.
Bovendien moet rekening gehouden worden met de bepalingen van bijzonder dwingend recht, i.e.
“bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn
openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie, dat zij moet worden
toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk recht overeenkomstig
verordening Rome I overigens van toepassing is op de overeenkomst” (art. 9 Verordening Rome I).
Een Belgische rechter voor wie een geschil aanhangig gemaakt wordt rond de overdracht van de
vergoeding voor kabeldoorgifte van een auteur of uitvoerder aan een producent, zou kunnen oordelen
dat art. XI.225 WER een bepaling van bijzonder dwingend recht is: de wetgever heeft dit recht
inderdaad onoverdraagbaar gemaakt en deze bepaling uitdrukkelijk van dwingend recht verklaard om
de belangen van auteurs en uitvoerende kunstenaars op een effectieve manier te beschermen. Deze
doelstelling zou gemakkelijk omzeild kunnen worden door in het contract een ander recht dan het
Belgisch recht aan te duiden.
In geval van het vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte kunnen Belgische en buitenlandse auteurs en
uitvoerende kunstenaars overeenkomstig artikel XI.225 WER dus een recht op vergoeding voor
kabeldoorgifte genieten, ook al hebben zij hun rechten per contract onderworpen aan een vreemd
recht overgedragen aan de producent.
Het bestaan van het vergoedingsrecht en het
onoverdraagbaar karakter ervan worden beoordeeld naar de lex loci protectionis (niet de lex
contractus). Dit betekent dat, voor de gevallen waarin het Belgisch auteursrecht onverkort van
toepassing is op de vreemdeling, de collectieve beheersorganisaties die instaan voor de
vergoedingsrechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars vergoedingen innen bij de
kabeloperatoren, ook al hebben zij hun exploitatie- en vergoedingsrechten per contract overgedragen
aan de producent.
Een laatste scenario betreft het geval waarin de exploitatie- en vergoedingsrechten niet aan de
producent overgedragen worden maar ab initio aan de producent toebehoren. Het valt niet uit te
sluiten dat de audiovisuele productie gerealiseerd wordt in het buitenland en dat het vreemd recht dat
op de verhoudingen tussen producent, auteur en uitvoerder van toepassing is, voorziet dat alle
rechten (inclusief exploitatie- en vergoedingsrechten voor kabeldoorgifte) van rechtswege toekomen
aan de producent115. In dat geval is er geen “overdracht” van kabelrechten aan de producent en zou
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geargumenteerd kunnen worden dat geen vergoeding verschuldigd is aan de auteur en uitvoerende
kunstenaar116, 117.
61.
Er kan dus van uit gegaan worden dat zowel Belgische als buitenlandse auteurs en
uitvoerende kunstenaars een onvervreemdbaar recht op vergoeding voor kabeldoorgifte kunnen doen
gelden voor programma’s die in België per kabel doorgegeven worden, ongeacht of het om Belgische
of buitenlandse producties gaat – tenzij deze buitenlanders niet volgens het principe van nationale
behandeling behandeld moeten worden en op basis van het wederkerigsheidsbeginsel hun recht op
vergoeding ingekort wordt (omdat hun eigen recht aan Belgen een minder ruime bescherming
toekent).

4.

Uniek platform

62.
Het WER voorziet in de oprichting van een “uniek platform” voor de “inning” van de rechten
voor kabeldoorgifte (te weten de exclusieve rechten en de vergoedingsrechten) (art. XI.225, §4
WER).
In dit uniek platform zullen verschillende partijen worden samengebracht: (i) de omroeporganisaties
die de rechten voor hun uitzendingen zelf uitoefenen, (ii) de beheersvennootschappen die de
exclusieve rechten uitoefenen en (iii) de beheersvennootschappen die de vergoedingen voor auteurs
en uitvoerende kunstenaars uitoefenen.
Hoe dit uniek platform samengesteld zal zijn en hoe het moet gaan werken zal bepaald worden door
de Koning, na overleg met het overlegcomité. Het koninklijk besluit tot oprichting van het
overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en inzake
audiovisuele aangelegenheden werd aangenomen op 29 september 2016 118.
63.
Het idee is dat dit uniek platform zal toelaten “de onderhandelingen tussen enerzijds de
rechthebbenden (de omroeporganisaties die voor hun eigen uitzendingen het recht uitoefenen om de
doorgifte via de kabel toe te staan, en de beheersvennootschappen die het exclusief recht of
vergoedingsrecht voor doorgifte via de kabel beheren) en anderzijds de kabelmaatschappijen
collectief te voeren en een collectieve overeenkomst te sluiten. Dit biedt de kabelmaatschappijen het
voordeel dat zij weten wat de totale vergoeding voor de kabeldoorgifte van uitzendingen zal zijn” 119.
De opdracht van het uniek platform is om aan te zetten tot collectieve onderhandelingen over de
rechten, zowel over de exclusieve rechten (producenten) als de vergoedingsrechten (auteurs,
uitvoerende kunstenaars). De bedoeling is niet om een wettelijke licentie ten aanzien van de
producenten te organiseren. Deze laatsten kunnen nog steeds hun exclusieve rechten uitoefenen
(hun eigen of verworven rechten) en kunnen zo meer wegen op de onderhandelingen. De auteurs en
uitvoerende kunstenaars kunnen daarentegen slechts vergoedingsrechten doen gelden, die zij via
hun beheersvennootschappen uitoefenen, zonder de mogelijkheid om de kabeldoorgifte te verbieden.
Verwacht kan worden dat hun onderhandelingspositie zwakker zal zijn120. Het is enigszins opvallend
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In die zin voor Nederland: D. VISSER & J. SCHAAP, « Het nieuwe filmauteurscontractenrecht », IER 2015/22, 168.
Deze these gaat er o.i. van uit dat de lex loci originis van toepassing is op de oorspronkelijke titulariteit van het werk, terwijl
op het auteursrecht de lex loci protectionis van toepassing is – ook op aanduiding van de oorspronkelijke titularis van de
rechten (art. 93, lid 1 en 94, §1, 4° Wb IPR; art. 5(2) en betreffende cinematografische werken art. 14bis BC). (cf. B.
VANBRABANT & P. WAUTELET, « Territorialité et droit international privé » , 359-361. De auteur Cruquenaire schetste – voor
de inwerkingtreding van het Wetboek IPR, hoe rechtspraak en doctrine in België de lex loci originis toepasten op de vragen van
bescherming en houderschap van auteursrecht, maar sprak zich toen al uit voor een toepassing van de lex loci protectionis op
basis van de bewoording van art. 5(2) BC : A. CRUQUENAIRE, “La loi applicable au droit d’auteur: état de la question et
perspectives”, AM 2000, 213-216. Zie ook F. DE VISSCHER & B. MICHAUX, Précis, 638).
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B.S. 29 november 2016, 78578.
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Memorie van Toelichting, 42-43.
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In Nederland werd binnen de audiovisuele sector een inspanning gedaan om één loket van scenarioschrijvers, regisseurs
en acteurs te vormen en het (online) gebruik van audiovisuele media te vergemakkelijken. Onder de naam PAM (Portal
Audiovisuele Makers – toegankelijk via http://pam-online.nl/) zijn verschillende belangen- en rechtenorganisaties verenigd en
worden de rechten van de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs collectief beheerd. Exploitanten kunnen via PAM een
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dat deze onderhandelingspositie niet als aandachtspunt wordt gemeld in de interviews die met
stakeholders werden uitgevoerd (infra sub II.C). Deze overweging wordt blijkbaar nauwelijks
gemaakt, of alleszins niet uitgesproken.
64.
De wet bevat geen preciezere beschrijving van het voorwerp van de besprekingen via het
uniek platform, mar verwijst wel naar de “inning van rechten voor kabeldoorgifte”. Evenwel stelt de
Memorie van Toelichting:
Er moet nog benadrukt worden dat de voorgestelde wetswijzigingen voor het artikel XI.225,
niet tot doel hebben om het totale bedrag van de auteursrechten en de naburige rechten te
wijzigen dat momenteel betaald wordt door de exploitanten van audiovisuele werken voor de
doorgifte via de kabel, maar daarentegen tot doel hebben om een meer evenwichtige
verdeling tussen de verschillende categorieën rechthebbenden te verzekeren. 121
Er worden evenwel geen criteria bepaald om de waarde van de onderscheiden prestaties te
evalueren of om tot een herverdeling van de bedragen te komen (het totale bedrag dat aan
auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke vergoedingen uitbetaald wordt – en aan wie – is overigens niet
bekend122).
De wet bepaalt trouwens ook niet wie de vergoeding van voor kabelrechten zal moeten betalen. Tot
op het moment dat het uniek platform opgericht is, kan de relevante beheersvennootschap het recht
op vergoeding van de auteur of de uitvoerder rechtstreeks van de kabelmaatschappij vorderen (art.
XI.225, §5 WER). Via het uniek platform zouden daarentegen verschillende scenario’s besproken
worden. Zo zou de billijke vergoeding betaald kunnen worden door de producenten (aan wie het
recht van kabeldoorgifte werd overgedragen) of door de kabeloperatoren (die de kabeldoorgifte
uitvoeren en de billijke vergoeding betalen op basis van art. XI.225, §5 WER).
65.
Indien de betrokkenen niet tot een overeenkomst kunnen komen betreffende de doorgifte via
de kabel, dan kunnen zij een beroep doen op drie bemiddelaars (art. XI.228 WER).
De bemiddelaars worden aangewezen volgens het Gerechtelijk Wetboek en moeten onafhankelijk en
onpartijdig zijn.
Hun taak is “bijstand verlenen” bij het voeren van onderhandelingen en voorstellen doen na de
betrokken partijen te hebben gehoord. De partijen hebben vervolgens een termijn van drie maanden
te rekenen van de kennisgeving om zich tegen de voorstellen van de drie bemiddelaars te verzetten
(door middel van een kennisgeving aan de andere partijen). Als geen verzet volgt, dan worden de
voorstellen geacht te zijn aanvaard.

D. Wettelijke licentie voor bepaalde
mededelingen – billijke vergoeding

secundaire

66.
De houders van naburige rechten (uitvoerende kunstenaar, producent van fonogrammen,
producent van eerste vastlegging van films) kunnen in principe exclusieve rechten doen gelden, zodat
hun voorafgaande toestemming nodig is voor handelingen van reproductie en mededeling aan het
publiek.
Voor welbepaalde secundaire mededelingen kunnen uitvoerende kunstenaars en
producenten geen exclusieve rechten uitoefenen, i.e. zij kunnen deze exploitatiehandelingen niet
verbieden. Wel kunnen zij een recht op billijke vergoeding doen gelden.

vergoeding betalen voor audiovisuele creaties die zij via allerlei platformen meedelen. In tegenstelling tot het Belgische model
is PAM een loket – geen platform waar ook kabeloperatoren, omroepen en producenten vertegenwoordigd zijn.
121
Memorie van Toelichting p. 42-43.
122
Het WER voorzag oorspronkelijk dat de Regulator bij de FOD Economische Zaken een register zou bijhouden van de
overeenkomsten waarbij de kabeldoorgifte toegestaan werd. De kabeoperatoren moesten de Regulator de nodige inlichtingen
bezorgen betreffende deze overeenkomsten en de bedragen van de vergoedingen die zij op grond van auteursrechten en
naburige rechten zouden bealten. Deze verplichtingen werden afgeschaft bij wet van 29 juni 2016.
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Deze modaliteiten bestonden al onder de Auteurswet 1994 en werden behouden in het Wetboek
Economisch Recht (mits enige aanpassingen).
67.

De Auteurswet van 1994 voorzag in artikel 41:
Wanneer de prestatie van een uitvoerende kunstenaar op geoorloofde wijze wordt
gereproduceerd of door de radio 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 radio-uitzending ervan.

Dit recht op billijke vergoeding werd uitgeoefend door de beheersvennootschappen: de exploitanten
betaalden een vergoeding aan de betrokken beheersvennootschap, die op haar beurt de bedragen
uitkeert aan de rechthebbenden (half om half tussen de uitvoerende kunstenaar en de producenten –
art. 43 AW).
De houders van auteursrechten kunnen hun exclusieve rechten wel onverkort uitoefenen.
68.
Het bedrag van de billijke vergoeding moest in principe collectief onderhandeld worden
tussen de beheersvennootschappen en de “organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd
zijn”. Kon geen akkoord gevonden worden, dan voorzag de Auteurswet dat het bedrag bepaald zou
worden door “een commissie die voltallig of in gespecialiseerde afdelingen [zou zetelen] en
voorgezeten [zou worden] door de vertegenwoordiger van de minister die bevoegd is voor het
auteursrecht” (art. 42 AW).
De Auteurswet voorzag verder een aantal bepalingen rond de organisatie van de commissie (voltallig,
in afdelingen, per activiteitsector, voorgezeten door de vertegenwoordiger van de bevoegde minister,
aanduiding en aanwezigheid van de beheersvennootschappen en vertegenwoordigers van de
betalers, stemrecht en -regels, informatieplicht betreffende de inlichtingen die nuttig zijn voor de
inning en verdeling van de bedragen, publicatie, bijkomende regels per KB en tegenstelbaarheid per
KB – art. 42 AW)123.
69.
WER. Ook in het Wetboek Economisch Recht worden de exclusieve rechten van uitvoerende
kunstenaars en producenten beperkt, in bepaalde gevallen van “secundaire mededeling” tot een
vergoedingsrecht (“billijke vergoeding”) (art. XI.212 WER).
Dit is met name het geval:
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 openbare uitvoering ervan, 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.
De dwanglicentie geldt niet alleen voor muziekuitvoeringen en –opnames maar ook voor audiovisuele
uitvoeringen en opnames: uitvoerders betrokken bij audio- of audiovisuele producties en producenten
van eerste vastleggingen van films of van fonogrammen vallen onder dit regime 124.
Het WER neemt de bepaling van de Auteurswet over maar vervangt, voor de geviseerde secundaire
exploitaties, het begrip “mededeling op een openbare plaats” (art. 41 AW) door “openbare
123
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Zie ook : http://www.bvergoed.be.
Zie F. BRISON, « art. 41 » in F. BRISON & H. VANHEES, Huldeboek Jan Corbet, 236.
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uitvoeringen”125. In de Memorie van Toelichting wordt uitgelegd dat de “openbare uitvoering van een
prestatie” een vorm van mededeling aan het publiek [is] van een prestatie, waarbij het publiek
aanwezig is op de oorspronkelijke plaats van de mededeling via het toestel, i.t.t. een mededeling op
afstand. Het begrip moet dus niet begrepen worden in de zin van het dagelijks taalgebruik”126.
Verder geldt de wettelijke licentie ook voor de “uitzending ervan via de omroep” (op voorwaarde dat
de prestatie reeds op geoorloofde wijze werd gereproduceerd of uitgezonden).
De wetgever heeft hier bewust een bijzondere exploitatiewijze aangeduid: tijdens de voorbereiding
van de Auteurswet van 1994 werd besproken of ook de kabeldoorgifte onder de wettelijke licentie
moest vallen en werd besloten dat de kabeldoorgifte (in de zin van de Richtlijn Satelliet en Kabel) niet
het geval was127.
Toch kan de vraag gesteld worden hoe ruim de “uitzending via omroep” in de zin van artikel X.212
WER begrepen moet worden en, meer bepaald, of dit begrip andere lineaire mededelingen omvat
dan de draadloze uitzending stricto sensu128. De dwanglicentie voor de audiovisuele prestaties onder
Auteurswet 1994 werd immers nooit toegepast. Tijdens de voorbereidende debatten van de
Auteurswet van 1994 bestond er discussie over de afbakening van de notie “radio-uitzending” of
“uitzending via omroep”129. Er werden verschillende elementen in overweging genomen: enerzijds
werd de voorgestelde definitie van de radio-uitzending (i.e. “de overbrenging via de ether van
geluiden, beelden of een combinatie daarvan voor ontvangst door het publiek”) te eng geacht en werd
de definitie in het verdrag van Rome niet meer actueel geacht 130. Anderzijds werd in het verslag van
de parlementaire debatten verwezen naar de internationale opvatting van de “radio-uitzending” die
mededelingen via verschillende technologieën zou omvatten (radio, televisie, digitale
uitzendmethodes, kabel, satelliet,…) en naar de notie “uitzending” in de Richtlijn Satelliet en Kabel
waarin “onder de algemene term “uitzending” gesproken [wordt] over de verschillende
mededelingswijzen van de programma’s, hetzij via satelliet, hetzij via de kabel (sic), hetzij via de
ether”131. Het is evenwel niet uit te sluiten dat deze overwegingen betrekking hadden op het nieuwe,
exclusieve recht van mededeling aan het publiek – eerder dan over de omvang van de wettelijke
licentie.
Uiteindelijk heeft de wetgever in het kader van de wettelijke licentie toch gekozen voor de engere
notie “uitzending via omroep”. Onder “uitzending” (“broadcasting”) wordt a priori alleen draadloze
mededelingen aan het publiek begrepen (zie o.a. art. 3 Verdrag van Rome, art. 2 WPPT, art. 2
Verdrag van Peking, art. 8 Richtlijn Verhuurrecht). Wel kan opgemerkt worden dat het Europees
kader een ruimere beperking toelaat: onder Artikel 8(1) hebben de lidstaten de mogelijkheid om de
uitvoerende kunstenaars exclusieve recht van uitzending via de ether en mededeling aan het publiek
te beperken wanneer de uitvoering op zichzelf reeds een uitzending is of aan de hand van een
vastlegging is vervaardigd. De verplichting om een billijke vergoeding uit te betalen is daarentegen
alleen voorzien voor het gebruik van fonogrammen (art. 8(2) Richtlijn Verhuurrecht; art. 15(1) WPPT).
Onder het verdrag van Peking hebben de verdragstaten de mogelijkheid om ook een billijke
vergoeding te voorzien voor prestaties die in audiovisuele vastleggingen gebruikt worden voor
125
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Verslag De Clerck, 245.
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door het publiek”.
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Verslag De Clerck, 248. Evenwel moet opgemerkt worden dat de SatKab Richlijn geen definitie van « uitzending » voorziet,
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ether, ook per satelliet, van radio- of televisieprogramma's (…).
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uitzendingen of voor mededelingen aan het publiek (art. 11 verdrag van Peking). De Belgische
wetgever heeft vooralsnog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheden om de wettelijke licentie
uit te breiden tot alle vormen van mededeling aan het publiek; deze is expressis verbis beperkt tot de
(draadloze) “uitzending via omroep”.
Daarentegen heeft de wettelijke licentie geen betrekking op de auteursrechten die de audiovisuele
producent krachtens een overeenkomst of het wettelijk vermoeden van de auteurs verkregen zou
hebben: voor dezelfde secundaire exploitaties kan de producent nog steeds het exclusief recht van
de auteur uitoefenen. Is de producent ook de houder van zijn eigen naburige rechten en die van de
uitvoerder, dan ontvangt hij voor deze secundaire exploitaties ook een vergoeding op basis van de
wettelijke licentie.
70.
In ruil voor deze dwanglicentie moet een “billijke vergoeding” worden betaald, die onder de
uitvoerende kunstenaars en de producenten half om half verdeeld moet worden (de verdeling is van
dwingend recht – art. XI.214 WER). De uitvoerende kunstenaars kunnen hun recht op billijke
vergoeding niet overdragen.
Het bedrag van de billijke vergoeding wordt bepaald door de Koning, die verschillende vergoedingen
kan bepalen naargelang de sector. De Koning bepaalt de nadere regels betreffende de inning, de
verdeling van de billijke vergoeding, de controle hierop en wanneer de vergoeding verschuldigd is
(art. XI.213 WER). De wet voorziet wel dat de billijke vergoeding aan de beheersvennootschap
betaald moet worden en dat de schuldenaar de nuttige informatie voor de inning en de verdeling van
de rechten moet meedelen “overeenkomstig de eisen van de redelijkheid”. De modaliteiten van deze
inlichtingen worden per KB bepaald. Er wordt dus afgestapt van het systeem van de “commissie
billijke vergoeding” onder de Auteurswet.
De houders van naburige rechten in de audiovisuele sector hebben deze billijke vergoeding nooit
geïnd (alhoewel dit in principe wel mogelijk is). Met de technische en economische evoluties in de
audiovisuele sector zou dit kunnen veranderen (voor zover de dwanglicentie voor de audiovisuele
sector behouden wordt).
71.
De beheersvennootschap AGICOA heeft een voorziening ingediend bij het Grondwettelijk Hof
tegen de uitbreiding van de wettelijke licentie tot de producenten van audiovisuele werken. Zij was
van oordeel dat de situatie van de audiovisuele producenten niet vergelijkbaar is met die van de
producenten van fonogrammen en dus dat zij niet op een gelijke manier behandeld dienen te worden.
Het Grondwettelijk Hof heeft het middel als ongegrond afgewezen. Het Hof maakte een uitgebreide
analyse van het onderscheid tussen de exclusieve auteursrechten op audiovisuele werken en de
naburige rechten op eerste vastleggingen van films. Audiovisuele producenten kunnen houders zijn
van zowel auteursrechten (na overdracht door auteurs) en naburige rechten (na overdracht door
uitvoerende kunstenaars en op basis van hun eigen prestatie), maar het onderscheid tussen beide
types rechten moet aangehouden worden. De naburige rechten die de producent heeft, kunnen
beperkt worden door de wettelijke licentie, maar niet de auteursrechten die hij na overdracht door de
auteur verworven heeft. Op basis van deze exclusieve auteursrechten kan de producent de
openbare uitvoering of de radio- en televisie-uitzending toestaan, zodat hij de voorwaarden van de
openbare uitvoering en van de uitzending via de omroep (inbegrepen de vergoeding) kan
onderhandelen132. Het auteursrecht kan dus uitgeoefend worden in de omstandigheden die in artikel
X.212 WER omschreven worden. De verplichte wettelijke licentie heeft betrekking op de “secundaire
uitvoering van een werk dat reeds op een fonogram of op een audiovisuele drager is uitgevoerd,
waarbij de in de bestreden bepaling bedoelde “openbare” uitvoering “buiten een voorstelling”
geschiedt, met andere woorden in werkelijkheid vanaf een communicatietoestel (cd-speler, enz.), met
uitsluiting van (…) de eerste vastlegging van de uitvoering van een werk op een fonogram of op een

132

GwH, p. 22.
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audiovisuele drager, uitvoering die door een exclusief auteursecht wordt beschermd, ongeacht het
oorspronkelijk is, dan wel aan een producent is overgedragen”133.

E. Onderhandelingsmechanismes in de audiovisuele
sector
72.
Om tot de exploitatie van audiovisuele werken te komen, moet een regeling getroffen worden
met verschillende rechthebbenden (auteurs, houders van naburige rechten), die per exploitatiewijze
verschillende rechten (exclusief recht, vergoedingsrecht) volgens verschillende beheerswijzen kunnen
onderhandelen (individueel of collectief beheer).
Dit geheel van rechten kan onderhandeld worden via verschillende mechanismes, met name het
collectief beheer, het uniek loket en het overlegcomité. In Deel II van de studie zal de perceptie van
deze mechanismes bij de betrokkenen nader onderzocht worden.

a. Collectief beheer en collectieve akkoorden
73.
Een onderscheid moet gemaakt worden tussen het vrijwillig collectief beheer en het verplicht
collectief beheer.
Collectief beheer is verplicht voor de verschillende rechten waartoe de kabeldoorgifte aanleiding
geeft.
Zo worden zowel het exclusief recht op kabeldoorgifte als het vergoedingsrecht op
kabeldoorgifte door de collectieve beheersorganisaties uitgeoefend.
Gelet op de overdracht van audiovisuele exploitatierechten (zij het op basis van een vermoeden, zij
het op basis van een contract) van de auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de producent, zal de
collectieve beheersorganisatie van de audiovisuele producenten de exclusieve rechten van
kabeldoorgifte (zowel onder het auteursrecht als onder de naburige rechten) uitoefenen ten aanzien
van de kabeloperatoren.
In ruil hiervoor zal deze beheersvennootschap een vergoeding
onderhandelen, die zij onder haar leden (audiovisuele producenten) zal verdelen.
Ook het vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte wordt voor auteurs en uitvoerders collectief beheerd.
De collectieve dimensie zou de onderhandelingspositie van auteurs en uitvoerders ten aanzien van
de kabeloperatoren moeten versterken. De wetgever heeft niet bepaald aan welke voorwaarden de
vergoeding moet voldoen of welke factoren of indicatoren in overweging genomen kunnen worden om
de vergoeding vast te stellen.
De collectieve beheersvennootschappen hebben geen mogelijkheid om de exploitatie te verbieden
om hun verwachtingen kracht bij te zetten. In de buurlanden die eveneens een collectief beheer van
de vergoedingsrechten kennen, schijnt dit niet tot onoverkomelijke problemen te leiden (op Nederland
na).
74.
Ook andere secundaire rechten worden collectief beheerd, met name de secundaire
mededelingen van prestaties van uitvoerders en producenten. Het bedrag van de billijke vergoeding
voor deze secundaire rechten wordt evenwel niet onderhandeld maar bij KB vastgesteld. De rol van
de collectieve beheersorganisaties is minder prominent bij de bepaling van de vergoeding, wel bij de
inning en de verdeling ervan.
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b. Uniek platform voor kabeldoorgifte
75.
Voor de uitoefening van de exclusieve rechten en de vergoedingsrechten bij kabeldoorgifte
worden de betrokkenen (collectieve beheersvennootschappen van producenten, auteurs,
uitvoerders), omroepen en kabeloperatoren bij elkaar gebracht in een uniek platform.
Mogelijk zal overleg tussen meerdere partijen tot meer transparantie leiden betreffende de criteria
voor vergoeding die elk van de rechthebbenden nu hanteren en tot een meer coherent,
voorspelbaarder geheel van vergoedingsregels.
Enige rechtsonzekerheid zal evenwel blijven bestaan zolang de notie “kabeldoorgifte” niet volledig
uitgeklaard wordt. Het risico is dat het toepassingsgebied voor dit platform beperkt blijft tot de
traditionele kabeldoorgifte (dat voornamelijk voor de doorgifte per kabel van buitenlandse zenders
gebruikt wordt), maar niet voor de mededeling die volgt op de directe injectie (die in België gangbaar
is).

c. Overlegcomité
76.
Binnen de FOD Economie wordt een comité opgericht met als doel “een overleg over de
toepassing van de bepalingen van Titel 5 inzake de audiovisuele werken tussen de in de audiovisuele
sector betrokken milieus, te organiseren” (art. XI.282 WER). Het overlegcomité zal eens per jaar
(minstens) vergaderen en worden samengesteld uit:
-

-

vertegenwoordigers van beheersvennootschappen,
vertegenwoordigende organisaties van auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van
audiovisuele werken of omroeporganisaties;
In de preambule van KB van 29 september 2016 wordt benadrukt dat het gaat om een
vertegenwoordiging van auteurs en uitvoerders bovenop hun beheersorganisaties.
organisaties die de debiteuren van de rechten vertegenwoordigen (aangewezen door de
minister),
organisaties die de consumenten vertegenwoordigen (aangewezen door de minister)
het Instituut der bedrijfsrevisoren;
de Commissie voor de Boekhoudkundige Normen.

Een beperkte groep (te weten de leden van het overlegcomité die door de minister aangeduid worden
als vertegenwoordigers van de auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, omroeporganisaties
en gebruikers van audiovisuele werken) kunnen overleggen over de toepassing van de bepalingen
(van auteursrecht en naburige rechten) m.b.t. de audiovisuele werken en zelfs collectieve
overeenkomsten inzake de exploitatie van audiovisuele werken sluiten (overeenkomstig de procedure
bepaald door de Koning). Dergelijke collectieve overeenkomst kan dan per KB algemeen verbindend
verklaard worden ten aanzien van derden. De minister kan weigeren de Koning voor te stellen een
collectieve overeenkomst bindend te maken, op grond van het feit dat die overeenkomst “kennelijk
onwettige bepalingen” bevat of bepalingen die indruisen tegen het algemeen belang (art. XI.282, §3
WER).
Binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van artikel XI.282 WER, en vervolgens elke twee
jaar, richt het overlegcomité (samengesteld uit leden die door de minister aangeduid worden als
vertegenwoordigers van de auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, omroeporganisaties en
gebruikers van audiovisuele werken) een advies aan de minister over de toepassing van de
bepalingen van auteursrecht en naburige rechten inzake de audiovisuele werken, en in het bijzonder
inzake de artikelen XI.182, XI.183 en XI.206 WER.
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II. Economische analyse en stakeholderbevraging
77.
In het tweede luik wordt een economische impactanalyse uitgevoerd van enkele bepalingen,
zoals in het bestek vooropgesteld.
Dit betreft voornamelijk de invoering van een bijkomend recht op vergoeding in geval van
kabeldoorgifte (art. XI.225 WER), maar eveneens de invoering van een billijke vergoeding in de
audiovisuele sector (art. XI.212 en XI.213 WER). Dit hoofdstuk geeft de bevindingen van dit
onderzoeksluik weer.
Het is opgedeeld in vier aparte secties: (A) de waardenetwerkanalyse met inbegrip van de
kwantitatieve inschatting; (B) een methodologisch gedeelte waar meer duiding gegeven wordt bij de
gekozen kwalitatieve aanpak van de stakeholderbevraging die het zwaartepunt uitmaakt van onze
economische analyse; (C) de analyse van de resultaten van de stakeholderbevraging; (D) een
concluderende sectie.
Het volgende hoofdstuk III zal een algemene synthese en evaluatie bevatten, waar de conclusies van
het juridische en economische luik in hun totaliteit besproken worden.

A. Waardenetwerkanalyse
78.
Deze sectie bevat een gedetailleerde beschrijving van de waardeketen van de content
industrie, met identificatie van de diverse stakeholders, de rollen die ze spelen binnen hun
waardeketens, en de kenmerken van de diensten die ze aanbieden aan bepaalde klantengroepen.
Tegelijk moeten de belangrijkste (internationale) trends en het bredere waardenetwerk mee in
rekening worden gebracht, aangezien ook spelers van buiten het culturele productieveld (bv. lokale
telecomoperatoren zoals Proximus en Telenet of internationale IT-spelers zoals Netflix en Google)
een steeds belangrijker rol beginnen spelen in dit ecosysteem, niet alleen in de distributie maar ook in
de financiering van producties. Andere belangrijke trends die mee in beeld worden gebracht zijn de
internationalisering van productie, digitalisering, de opkomst van digitale alternatieven, tweezijdige
platformen, nieuwe toestellen (smartphones, tablets), en de dalende of stijgende verkoopprijs resp.
productiekostprijs van bepaalde content.
De analyse richt zich op een eerste gestileerde (en visuele) modellering van de geldstromen tussen
de verscheidene betrokken partijen, in de mate dat de beschikbare gegevens dit mogelijk maakten.
Suggesties voor de economische leefbaarheid van het ganse ecosysteem worden indicatief ingeschat
beschreven.
79.
Doorgaans duidt men de productiecyclus voor audiovisuele content aan met de term
‘waardeketen’ of ‘waardenetwerk’. Christensen (1997) definieert een waardenetwerk als “the context
in which an organisation identifies the needs of the customer, and responds to these needs by means
of problem solving decisions, through the purchase of resources, by reacting on competitors, and by
striving for profits”. De introductie van nieuwe schermen om audiovisuele content te exploiteren en de
convergentie tussen verschillende industrietakken hebben de waardeketen in zekere mate uitgebreid
en complexer gemaakt, waardoor de term ‘ecosysteem’ steeds meer op zijn plaats lijkt. Bovendien
beperkt de beschrijving van de waardeketen zich tot de verschillende chronologische stappen van het
aanleverproces, terwijl een ecosysteembenadering een sterkere nadruk legt op de rol van beleid en
regelgeving.
De traditionele waardeketen van audiovisuele productie loopt vanaf de leveranciers van technische
ondersteuning (camera’s, geluidsapparatuur, …), via de producent, de omroep die de geproduceerde
content aggregeert, en de distributeur die de content tot bij de consument brengt. Parallel betalen
adverteerders op basis van consumptiecijfers voor het inbedden van hun reclameboodschap in de
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geaggregeerde kanalen (in de vorm van advertentieblokken) of rechtstreeks in de geproduceerde
content (product placement, sponsoring,…).

In bovenstaande waardeketen lopen er doorgaans twee geldstromen in tegengestelde richting. Ten
eerste vanuit de consumptie naar de distributeurs in de vorm van tv-abonnementen, en ten tweede
vanuit de adverteerders naar de aggregatoren in de vorm van aankoop van reclameblokken of naar
de producenten in de vorm van product placement. De tweede geldstroom vanuit de adverteerders is
onrechtstreeks ook gebaseerd op het aantal consumenten, uitgedrukt in de vorm van kijkcijfers.
80.
Deze traditionele waardeketen onderging de afgelopen twee decennia een grondige
transformatie door enerzijds de opkomst van software-applicaties en het toenemende belang van
telecommunicatienetwerken.
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De rol van aggregator wordt in het waardenetwerk van audiovisuele consumptie nog voornamelijk
vervuld door de omroep. Deze rol wordt in toenemende mate opgenomen door hardware spelers als
Apple’s App Store of advertentie brokers als Google (m.n. via hun Youtube platform).
81.
Omroepen aggregeren en verpakken content binnen een logisch programmaschema en
zenderprofiel, maar in toenemende mate ook “over the top” via hun websites of mobiele applicaties.
De content die ze programmeren is ofwel afkomstig van interne productie (vaak het geval voor nonfictie zoals nieuws), bestellingen bij onafhankelijke producenten in Vlaanderen (voor fictie zeer dikwijls
het geval), of directe aankoop van buitenlandse programma’s. In wezen gaat het hier om de aankoop
van de primaire rechten (i.e. rechten voor uitzending). Wat de rechten daarbuiten nog toestaan
verschilt naargelang de deals met distributeurs of producenten. Soms worden deals onderhandeld
waarbij omroepen en producenten delen in de opbrengsten uit de secundaire exploitatie van
producties. Daarvoor sluiten omroepen en producenten deals af met distributeurs voor dvd, BluRay of
merchandising en andere afgeleiden, ofwel in de vorm van een eenmalige verkoop van de rechten,
ofwel door een licentiedeal waarbij inkomsten per verkocht exemplaar gedeeld worden.
Omroepen betalen daarnaast ook auteursrechtenvergoedingen (auteursrecht en naburige rechten)
aan alle betrokken rechtenhouders. Omroepen ontvangen voor een stuk inkomsten uit VOD,
interactieve ‘rode knop’applicaties en (sms)spelletjes. De belangrijkste inkomstenstroom, althans voor
private omroepen, zijn reclame‐ inkomsten. Adverteerders betalen een advertentiebudget aan een
advertentiebureau, dat hiervoor een campagne ontwikkelt en advertentieruimte koopt bij de omroep of
andere media platformen. In veel gevallen maken advertentiedeals deel uit van grootschalige
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ruilovereenkomsten of ‘package deals’ waarbij ook product placement-deals zijn opgenomen. In de
meeste gevallen worden die rechtstreeks met de zender, niet met de producent, onderhandeld.
Voor de publieke omroepen geldt dat de meerderheid van hun inkomsten afkomstig is uit een
overheidsdotatie, maar de Belgische openbare regionale omroepen mogen deze dotatie aanvullen
met bij decreet afgesproken inkomsten uit de reclamemarkt.
82.
De distributeur verspreidt het omroepsignaal en vergoedt de omroepen door middel van een
retransmissievergoeding. Een eventuele betaling van omroepen aan distributeurs voor de
verspreiding van hun signaal wordt boekhoudkundig verrekend in de retransmissievergoeding. De
distributeur levert de TV‐ bundel aan de eindgebruiker via een abonnement (kabelabonnement,
aansluiting digitale televisie, of satelliettelevisie). Distributeurs vergoeden eveneens voor een stuk de
collectieve beheersvennootschappen en omroepen voor de uitzending van sommige tv-programma’s.
De hamvraag is welke beheersvennootschappen een vergoeding ontvangen (producenten, auteurs,
uitvoerders) en voor welke werken. Bepaalde rechten voor bepaalde werken kunnen ook met de
omroep geregeld worden. Sommige distributeurs stellen de betaling aan beheersvennootschappen in
vraag en zouden de rechten liever rechtstreeks van de omroepen verkrijgen.
Distributeurs genereren ook inkomsten uit de diensten die ze aanbieden samen met de omroepen
(VOD, rode knop, sms‐spelletjes). Daarnaast halen distributeurs ook inkomsten uit eigen
abonnementsformules voor hun eigen pay‐per‐view of digitale kanalen. Distributeurs gaan daarom
ook zelf rechtstreeks content bestellen bij externe producenten of kopen buitenlandse content aan
voor de eigen kanalen. Ze werken hiervoor zelf deals uit met binnenlandse en buitenlandse
rechtenhouders.
83.
De productie van audiovisuele content verschilt van project tot project. Concepten voor
programma’s kunnen ontstaan binnen productiehuizen, die hiervoor bij zenders aankloppen na een
spontane of georganiseerde pitch. Omgekeerd kunnen ideeën voor programma’s vanuit de omroepen
vertrekken en worden producenten gecontacteerd voor de verdere uitwerking van de productie. Nog
een andere mogelijkheid is dat omroepen zelf een project lanceren en dit binnen het eigen
productiedepartement realiseren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor dagelijkse soaps en fictiereeksen
waar de omroepen de continuïteit strikter willen opvolgen. Ook remakes, spin‐offs of adaptaties van
bestaande programma’s kunnen zowel vanuit omroepen als producenten vertrekken. Tot slot bestaan
mengvormen waar de onafhankelijke producent en omroep gezamenlijk instaan voor de ontwikkeling
en
uitwerking
van
een
audiovisuele
productie.
De
producties
kunnen
ook
coproductiesamenwerkingen zijn tussen meerdere omroepen en landen.
Meestal hebben omroepen zich reeds verbonden aan een project als de zoektocht naar de
financiering van start gaat. Sommige reeksen komen in aanmerking voor publieke financiering uit het
Mediafonds. Een andere mogelijkheid is het aantrekken van Tax Shelter financiering, een
financieringsstroom die zeer vaak aangeboord wordt. Om de financiering van projecten rond te
krijgen, wenden producenten zich ook soms tot bijdragen van steden en gemeenten, product
placement, of een predeal voor de distributie van de reeksen. De laatste jaren vormen ook bijdragen
van distributeurs een nieuwe financieringsvorm voorafgaand aan de productie, wat meteen
onderhandeld wordt met omroepen. Het bedrag dat zij inbrengen is afhankelijk van de rechten die
distributeurs in ruil krijgen voor hun inbreng in een project. Op dit moment zijn dergelijke vormen van
inbreng nog beperkt.

1.

Rechten op audiovisuele werken

84.
Rechten vormen een belangrijke inzet voor financiering en inkomsten van tv‐ programma’s.
Binnen de traditionele waardeketen van televisie staat de omroep in voor bestelling en financiering,
een producent voor de uitwerking, en een distributeur voor uitzending.
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Twee belangrijke bijkomende kenmerken zijn de hoge financieringskost die nodig is voorafgaand aan
de uitzending van tv‐ programma’s (en dus ook het daarmee gemoeide risico) en de introductie van
een chronologie voor de consumptie van televisieprogramma’s, de zogenaamde windows, die tot
gevolg hebben dat een exploitatie niet beperkt blijft tot één uitzending, maar meerdere vormen van
exploitatie en dus ook meerdere inkomstenstromen mogelijk maakt.
Omdat de gevraagde investeringen een hoge inzet van de betrokken spelers vereisen, en omdat
verschillende spelers inkomsten kunnen halen uit de exploitatie, vormen het claimen, onderhandelen
en behouden van rechten een cruciaal onderdeel in de regeling van financiering. Verschuivende
windows en de grote onzekerheid over het mogelijke succes of falen maken dat onderhandelingen
steeds erg gevoelig liggen.

2.

Financieringsbronnen en inkomstenbronnen

85.
Deze sectie beschrijft ten eerste de financieringsbronnen van media content, en ten tweede
de verschillende mogelijke inkomsten van deze producten.
De financieringsbronnen omvatten de financiering voorafgaand aan de realisatie van deze producten
vanuit het oogpunt van de producent, met dien verstande dat ook omroepen of zelfs distributeurs de
rol van producent kunnen vervullen, naast de onafhankelijke productiehuizen.
De inkomstenbronnen omvatten de opbrengsten van televisieprogramma’s tijdens exploitatie.
Beide hangen sterk samen. Zo kunnen bepaalde inkomstenstromen zoals previewrechten
beschreven worden als een inkomstenbron vanuit het perspectief van de producent (nl. van het
window ‘recht op eerste uitzending’). Ook kunnen bepaalde voorschotten op exploitatie al mee
verrekend worden in de budgettering vooraf (bv. in de vorm van presale‐deals); of kunnen bepaalde
reeksen deels gefinancierd worden met de opbrengsten uit de exploitatie van vorige reeksen. In dit
segment mogen de gebruikte termen zoals “uitzending”, “doorgifte”, “heruitzending” niet noodzakelijk
in de juridische zin begrepen moeten worden, maar eerder als economische dienstenrelaties tussen
de betrokken actoren.

(i) Financieringsbronnen voor tv‐programma’s
86.
Omroepfinanciering betreft financiering voor primaire lineaire uitzending van
televisieprogramma’s, wat in de praktijk vooralsnog neerkomt op het recht op eerste uitzending en de
mogelijkheden om het programma te heruitzenden en aan te bieden in formules voor uitgesteld
kijken.
Overheidssteun. Het Mediafonds levert overheidssteun voor audiovisuele producties in de vorm van
scenario‐ , ontwikkeling‐ of productiesteun. Het is gekoppeld aan een aantal voorwaarden, zoals dat
het initiatief moet uitgaan van een producent, en de betrokkenheid van een omroep vereist is. De
onafhankelijke producent is de eerste belanghebbende.
Naast het Mediafonds bestaan ook nog beperkte, directe vormen van overheidssteun die vaak
toegekend wordt vanuit specifieke overheden. Een voorbeeld is steun van het Agentschap
Ondernemen aan fictiereeksen die ondernemerschap in de kijker zetten.
Steden, gemeenten en toeristische regio’s kunnen een kleine inbreng doen ter promotie van
audiovisuele producties, rechtstreeks of in de vorm van logistieke ondersteuning aan tv‐ producties,
als onderdeel van hun ‘city marketing’ strategie. Deze laatste bedragen zijn relatief laag.
Fiscaal beleid. Strikt genomen is fiscaal beleid geen financieringsbron, maar dit beleid kan wel
stimulerend werken voor de inbreng van private investeringen in tv‐ fictie door een fiscaal gunsttarief.
Tax Shelter wordt als cruciaal gezien voor de ondersteuning van de sector. Het heeft het aantal
producties doen stijgen en geeft ademruimte aan producenten om hun budget rond te krijgen.
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Vennootschappen die in audiovisuele werken willen investeren, kunnen hiervoor een vrijstelling
krijgen van de belastbare gereserveerde winst (tot 150%) van de sommen die in de productie
geïnvesteerd zijn. Het toekennen van die steun is verbonden aan een aantal criteria. Zo moet een
Belgisch productiehuis betrokken zijn, de investering mag niet meer dan 50% van de totale kost
bedragen, en de productie moet de kwalificatie van ‘Europees Werk’ hebben volgens de Europese
AVMS Richtlijn. Hiertoe moet de financier een raamovereenkomst aangaan met een producent. Tax
Shelter‐ gelden kunnen worden opgehaald door de producenten zelf of door tussenspelers die tegen
een vergoeding fondsen werven.
Distributeurs—breed gedefinieerd als elke economische actor die de media content tot aan de
consument brengt, van bioscoopuitbaters tot telecomoperatoren—kunnen een eigen inbreng doen, al
dan niet gekoppeld aan deals voor previewrechten of vormen van on‐ demand bekijken van
televisieprogramma’s.
Product placement zijn deals die vanuit de omroepen rechtstreeks, of vanuit de producentenkant,
afgesloten worden voor sponsoring in ruil voor zichtbaarheid van producten in beeld. Deze deals
kunnen een rechtstreekse financiële inbreng genereren, ofwel onderdeel vormen van bredere
advertentiedeals met omroepen, ofwel sponsoring in natura (bv. ter beschikking stellen van wagens)
omvatten. Het gaat hier om relatief beperkte financiering toegepast om budgetten rond te krijgen.
Prefinancieringsdeals (presales): dit kunnen vooraf gemaakte afspraken en minimuminvesteringen
zijn voor de exploitatie van afgeleiden zoals dvd of buitenlandse verkoop. Dergelijke vormen van
financiering komen niet vaak meer voor omdat de opbrengsten hieruit onvoorspelbaar zijn en
bepaalde markten nagenoeg uitgeput zijn. Zo is de dvd verkoop en verhuur markt aan het verdwijnen.
Eigen inbreng van productiehuizen wordt gehaald uit de opbrengsten die productiehuizen haalden
uit andere reeksen of als onderdeel van een outputdeal met zenders. Het aandeel eigen inbreng is
erg beperkt; het aantal producties dat hier gebruik van maakt eveneens.

(ii) Inkomstenstromen voor tv‐ programma’s
87.

De volgende inkomstenstromen voor audiovisuele producties kunnen onderscheiden worden:










Advertentie-inkomsten
Buitenlandse verkoop van uitzendrechten
Heruitzendingen (vaak ook aantal heruitzendingen onderhandeld bij verkoop van primaire
rechten)
Remakes en verkoop van de formatrechten;
Afgeleiden in de vorm van merchandising, boeken, soundtracks, pretparkattracties, live‐
evenementen, etc.
dvd en Blu‐ Ray verkoop of verhuur;
On‐ demand‐ platformen van omroepen;
On‐ demand‐ platformen van distributiespelers;
Opbrengsten uit verkoop van rechten aan OTT‐ platformen en Asynchrone VOD‐ platformen
(Youtube).

Windowing betekent het afbakenen van de verkoopsmodaliteiten van eenzelfde product en hetzelfde
product aanbieden in verschillende markten voor een verschillende prijs. In windowing wordt een
chronologie vastgelegd waaraan de verschillende schakels zich in de keten houden. Het aantal
windows varieert van land tot land, maar in België worden zes windows geïdentificeerd, samengevat
in onderstaande tabel uit Ranavoison, De Vinck & Van Rompuy 2014: 32 134.

134

Ranavoison, Heritiana; De Vinck, Sophie & Van Rompy, Ben (2014) Analysis of the Legal Rules for Exploitation Windows
and Commercial Practices in EU Member States and of the Importance of Exploitation Windows for New Business Practices.
European Commission, Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology. DOI 10.2759/51601. Online:
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/analysisofthelegalrulesforexploitationwindows.pdf
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De omvang en duurtijd van windows zijn vastgelegd op basis van sectorafspraken en via contracten.
Hoewel digitalisering en convergentie het gebruik van windows, de afspraken en de duurtijd duidelijk
verkorten, volgden windows voor bioscoopfilms traditioneel een 6‐ 9‐ 12‐ 24‐ schema. Drie maanden
na bioscoopvertoning volgde traditioneel het pay‐ per‐ view window, na zes maanden de dvd/Blu‐
ray release, na twaalf maanden betaal‐ tv en na 24 maanden de lineaire tv‐ uitzending en eventuele
streaming na deze uitzending. Heden zijn de windows tussen binnenlandse en internationale release
en tussen bioscoop en on‐ demand en dvd‐ markten grondig verkort.

Figuur 1: Release windows voor film. Wauters, Dirk & Raats, Tim (2017) Doorlichting van het Vlaams Audioviuseel
beleid.

In de televisiemarkt zijn de lengte en aard van windows evenzeer in flux. De introductie van nieuwe
windows heeft een aantal belangrijke gevolgen:
1. Er ontstaan nieuwe inkomstenstromen voor de exploitatie van tv‐ programma’s;
2. Content moet gedeeld worden met
financieringsbronnen gefragmenteerd worden;

meerdere

schermen,

waardoor

ook

3. De waarde van exclusiviteit vergroot;
4. Er ontstaat een defensieve reactie van verschillende bestaande spelers, waarbij meer
rechten geclaimd worden voor minder investeringen;
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5. Spelers zien nieuwe mogelijkheden in de exploitatie en kunnen tegelijkertijd de
verschillende inkomstenmogelijkheden naar zich toetrekken, met als gevolg dat programma’s
terug intern geproduceerd worden.
Een belangrijke nieuwe window, en dus inkomstenstroom, zijn de nieuwe vormen van video-ondemand (VOD). Uitgaande van de Richtlijn AVMS, omvat VOD alle niet‐lineaire audiovisuele
mediadiensten die aangeboden worden door een media dienstenaanbieder. Deze gaan uit van een
catalogus die consumenten in staat stelt audiovisuele content te selecteren en te bekijken op het
tijdstip en de plaats van hun keuze. Deze definitie omvat ook catch‐up diensten, ‘branded channels’
aangeboden op iTunes of Xbox, kanalen en apps aangeboden op smartphone of SMART TV die
toelaten on‐demand catalogi te raadplegen.
Vandaag bestaan inmiddels catch‐up rechten (bvb. Net Gemist tot 7 dagen na uitzending, Stievie 36
uur na uitzending) en on‐demand‐rechten (bvb. MEER, Eyewatch en Ooit Gemist). Distributeurs
breiden hun pay‐tv catalogi gestaag uit met diverse buitenlandse reeksen (volledige seizoenen en
steeds recenter).
Het deel van de inkomsten dat gehaald wordt uit die windows kan aanzienlijk zijn, maar blijft in het
licht van de totale financiering van Vlaamse programma’s vrij beperkt, dixit de producenten.
Bovendien moet opgemerkt worden dat het niet gaat om directe inkomsten, maar ze gedeeld moeten
worden door al de betrokkenen: de distributeur, de technische ondersteuning van het platform en
auteursrechten.

3.

Geldstromen in een audiovisueel ecosysteem en
inkomstenbronnen

88.
Onderstaande figuur 1 geeft een gestileerd zicht op de belangrijkste geldstromen in het
audiovisueel waardenetwerk. Figuur 2 geeft een breder zicht met aanduiding van enkele
economische cijfers die een eerste beeld geven van dit ecosysteem.
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Figuur 1: Geldstromen gerelateerd aan content acquisitie en rechtenvergoedingen in het audiovisueel waardenetwerk
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Figuur 2: Uitgebreid audiovisueel waardenetwerk
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september 2017

Consumenten => Distributeurs
89.
De geldstroom vangt aan bij de consumenten onderaan. Deze betalen een
(doorgaans maandelijks) bedrag voor internettoegang en tv-abonnement aan de distributeurs
(breed gedefinieerd als elke actor die de media content tot bij de consument transporteert).
De betalingen van consumenten aan distributeurs voor mobiele of vaste internettoegang
worden vermeld om het relatieve economische gewicht van tv-abonnementen in verhouding
met de inkomsten uit zuivere betaling voor vaste of mobiele internettoegang te illustreren.
Uit de stakeholderbevraging (cf. infra sub B) konden we noteren dat sommige actoren
bezorgd zijn over het feit dat het bestaan van productbundels bij distributeurs (internet +
telefonie + tv-abonnementen) de werkelijke waarde van de content kan camoufleren en
bijgevolg onderwaarderen. Tegelijk bestaat er een lopende discussie in welke mate
consumenten betalen voor internettoegang dankzij de aanwezigheid van content en betalen
voor deze toegang om te kunnen gebruik maken van communicatiediensten zoals telefonie of
chat. Het precieze economische gewicht van internettoegang voor communicatie versus
internettoegang voor media consumptie wegen valt buiten de scope van deze studie.
Het vermelden van de internetinkomsten is wel relevant indien men begrijpt dat dankzij deze
internettoegang een aantal online nieuwe spelers in de audiovisuele wereld zoals YouTube
hun reclame-inkomsten ontvangen op basis van het aantal surfers naar hun platform. Zonder
content en internettoegang kon deze economische activiteit zich niet ontwikkeld hebben. In
het licht van de recente overeenkomst tussen GEMA en Google met betrekking tot het
betalen van een vergoeding op fragmenten, zoals aangekondigd in een persbericht van
GEMA135 op 31 oktober 2016 en YouTube136 op 1/11/2016 is de vermelding van het bredere
internet ecosysteem zeker pertinent. Indien over-the-top video (i.e. toegang tot videodiensten
los van een tv-abonnement) aan populariteit blijft toenemen, zal het economische gewicht
van deze nieuwe abonnementsformule navenant toenemen.

Adverteerders => Omroepen, producenten
90.
Tegelijk betalen adverteerders op basis van kijkcijfers aan de private en openbare
omroepen137 voor de integratie van reclameboodschappen in tv-kanalen.
Daarnaast zijn ook sponsoring-deals mogelijk, met een vermelding “dit programma wordt u
aangeboden door…”. Soms sluiten producenten een rechtstreekse sponsoringsdeal af met
adverteerders, maar dit is gewoonlijk een onderdeel van de onderhandeling tussen de
omroep en de producent. In dat laatste geval wordt de producent toegestaan
sponseringsinkomsten uit de markt te halen, en wordt deze toekomstige inkomst in mindering
gebracht van het productiebudget.
De verscheidene Belgische openbare omroepen halen naast hun overheidsdotatie ook een
decretaal vastgelegde hoeveelheid advertentie-inkomsten uit de markt.

GEMA, 31/10/2016, ‘GEMA signs agreement with YouTube: Milestone for a fair remuneration of music authors in
the
digital
age
achieved’.
Online:
https://www.gema.de/en/aktuelles/gema_signs_agreement_with_youtube_milestone_for_a_fair_remuneration_of_mu
sic_authors_in_the_digital/
136
YouTube Official Blog (2016) ‘#YTMehrMusik: More music from artists you love on YouTube in Germany’. Online:
https://youtube.googleblog.com/2016/11/ytmehrmusik-more-music-from-artists-you.html
135

De VAR (Vlaamse Audiovisuele regie) meldt: “Var is een mediaregie. Bij ons kan u onder
meer terecht om reclameruimte op VRT-radio en -televisie aan te kopen en campagnes in te
plannen.”
http://www.var.be/nl/Overvar. Aan Franstalige zijde meldt de RMB: “RMB
commercialiseert de reclameruimte op de beide RTBF tv-zenders (La Une en La Deux), Be tv
(de blokken in het niet-gecodeerde gedeelte van de Franstalige betaalzender), BX1, AB3 en
NRJ Hits TV.” http://www.rmb.be/over-rmb
137
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Distributeurs => Omroepen
91.
De distributeurs betalen een licentie aan de omroepen voor het mogen verdelen van
de zenders in hun commerciële boeketten. Deze bedragen zijn in het geval van de private
omroepen confidentieel. De VRT meldt in haar jaarverslag 2016 een distributie-inkomst van
€32,5 miljoen voor 2015138, en de RTBF €9,5 miljoen139.

Omroepen => Producenten
92.
Indien de omroepen producties bestellen bij onafhankelijke productiehuizen, dan
dekken de bovenvermelde financieringsstromen deze productiekost. Dit betreft een mix van
overheidssteun (zie volgende punt), adverteerdersinkomsten, licentie-inkomsten van de
distributeurs, etc. De omroepen dragen het merendeel van het financiële risico van eventueel
tegenvallende kijkcijfers en navenante lagere inkomsten wat betreft advertenties of andere
inkomsten uit latere exploitaties.

Openbare actoren => Omroepen, producenten, auteurs, uitvoerende
kunstenaars.
93.
Er bestaan verscheidene subsidie-instrumenten om de audiovisuele producties te
ondersteunen. Deze worden toegewezen na een selectieprocedure door Vlaams
Audiovisueel Filmfonds (VAF) of het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté
française de Belgique (CCA). Op Europees niveau geeft Eurimages steun. Naast
rechtstreekse steun aan producties bestaat er ook steun voor de auteurs, zoals bv. scenarioontwikkeling. Parallel met deze subsidies wordt door alle betrokken actoren vaak gebruik
gemaakt van fiscale instrumenten zoals het tax shelter systeem (cfr. supra).

Distributeurs => Collectieve beheersvennootschappen
94.
Vanuit de distributeurs vertrekt een geldstroom naar de collectieve
beheersvennootschappen. Figuur 2 toont enkel de bedragen voor kabeldoorgifte aangezien
deze zeker van de distributeurs naar de beheersvennootschappen lopen, zoals vermeld in
het jaarverslag van de controledienst vennootschappen beheer auteursrechten en naburige
rechten van de FOD Economie.

Collectieve beheersvennootschappen => Rechthebbenden
95.
Na aftrek van de werkingskosten, die variëren tussen de verschillende
beheersvennootschappen, kunnen we ervan uit gaan dat er heden voor visuele content geld
doorstroomt vanuit de collectieve beheersvennootschappen naar a) auteurs en b)
producenten. In de toekomst zal deze geldstroom moeten uitgesplitst worden om ook de
uitvoerende kunstenaars te vergoeden. De precieze geldstromen tussen de
beheersvennootschappen en individuele auteurs of producenten zijn confidentieel.

138

VRT
Jaarverslag
2016.
Online:
https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-devrt/prestaties/VRT%20Jaarverslag%202016.pdf
139
RTBF Rapport annuel 2016. Online: http://www.rapportannuelrtbf.be/downloads/RA2016_rtbf_web.pdf

56

september 2017

Producenten => Auteurs, Uitvoerende kunstenaars
96.
De producent bezit een commerciële relatie met de verscheidene medewerkers aan
een productie, waaronder de verscheidene auteurs en uitvoerende kunstenaars (naast een
grote groep van uitvoerend technisch personeel). De stakeholdersbevraging gaat dieper in op
hoe deze relaties aan het veranderen zijn.

4.

Berekening van de vergoeding

97.
Als het initiatief een profijtgericht karakter heeft, gebeurt de meest eenvoudige
berekeningswijze van de vergoeding op basis van een percentage van de omzet van de partij
die gebruik maakt van de inhoud, waarbij de betrokken partijen een overeenkomst vinden wat
betreft welk deel van de omzet te danken is aan de audiovisuele inhoud.
Het baseren van de tarieven op basis van kijkcijfers is minder goed aangezien deze cijfers te
veel fluctueren met economische hausses en recessies, wat de voorspelbaarheid van de
vergoeding niet ten goede komt. Het is beter om op basis van omzet te factureren, want de
inkomsten reflecteren het best de mate waarin content een vraag beantwoordt van het
publiek.
Indien de gebruikers van de content de transparantie willen bereiken waar ze om vragen,
wordt dit beter berekend op basis van de omzet van het afgelopen boekjaar, en niet de omzet
van het jaar waarin de content werd gebruikt. Immers, dan zou de rechtenhouder telkens
moeten wachten tot het boekjaar afgesloten is vooraleer de vergoedingen kunnen berekend
worden.
De discussie welke inkomsten plaatsvinden dankzij de content en welke niet, zou kunnen
worden uitgeklaard in onderling overleg. Een onderhandelde vergoeding op basis van de
omzet bij distributeurs kan de vrees wegnemen bij de beheersvennootschappen dat bepaalde
inkomsten uit content door distributeurs verborgen worden binnenin in productbundels. De
vrees bestaat dat telecomspelers het bedrag aangerekend voor het tv-abonnement
‘optimaliseren’ binnen een bundel. Men geeft dan forse kortingen op het tv-abonnement,
verschuift de inkomsten vervolgens naar een lijn in de factuur waarvan de telecomspelers
beweert stellen dat het een hardware-inkomst is (bv. verhuur van de set-top box), en knijpt
zodoende de mogelijke betalingen aan de rechtenhouders toe.
Van de andere zijde mag het vereenvoudigen van de complexe licentiestructuur ook niet
aangegrepen worden door de beheersvennootschappen om hun tarieven opwaarts te
stroomlijnen, enkel met het oog op het maximaliseren van de geinde bedragen.
98.
Enkel indien alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen kan dit de
leefbaarheid van het ganse ecosysteem garanderen, en zelfs verbeteren. De verschillende
manieren van berekenen creëert een complexe verzameling van berekeningswijzen. De
complexiteit is zodanig dat dit de marktintrede belemmert van nieuwe spelers die niet de
ervaring en expertise bezitten om in te schatten hoeveel auteursrechten ze zullen moeten
betalen. Dit benadeelt zowel eventuele nieuwe audiovisuele initiatieven in de mediamarkt
(omroepen of online aggregatoren), en nieuwe distributie-initiatieven in de telecommarkt.
De
beheersvennootschappen
moeten
intern
beslissen
of
ze
eventuele
solidariteitsmechanismen inbouwen die de minder bekeken programma’s van een
minimumbijdrage garanderen, maar dit hoeft geen deel uit te maken van de tarieven die aan
exploitanten gecommuniceerd worden.
Het systeem van collectief beheer is inherent goed omdat het de zwakke
onderhandelingspositie die individuele kunstenaars zouden hebben in verhouding met grote
economische spelers zoals omroepen en distributeurs opnieuw in evenwicht brengt. Het zou
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een efficiënt systeem kunnen zijn, maar de baten gaan soms verloren door de overbodige
complexiteit en onzekerheid van welke de eindfactuur is naar de distributeurs toe.
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B. Stakeholderbevraging – methodologie
99.
Zoals aangegeven in de offerte van deze studie laat de korte termijn sinds de
invoering van de nieuwe bepalingen niet toe om een volledig kwantitatieve impactanalyse uit
te voeren. Idealiter beantwoordt dit onderzoek de vraag wat de reële impact is van de
wetswijzigingen op de geldstromen tussen stakeholders en de strategieën en posities van
stakeholders.
In de realiteit kunnen we echter alleen maar beantwoorden wat de volgens de stakeholders
geschatte en verwachte impact is van de wetswijzigingen op deze geldstromen, strategieën
en posities in het waardenetwerk.
Aangezien deze onderzoeksvraag de kern van dit hoofdstuk vormt, is de kwalitatieve
onderzoeksmethode van de stakeholderbevraging een logische methodologische keuze. Dit
onderzoeksluik werd uitgevoerd door SMIT-onderzoekers Olivier Braet en Eva Van Passel, in
nauw overleg met het juridische onderzoeksteam en de opdrachtgever. Het schrijft zich zo in
in een kwalitatieve communicatiewetenschappelijke traditie. Beleidsonderzoek is een
specifiek deeldomein van de communicatiewetenschappen (Just & Puppis, 2012), met
uiteraard een focus op media- en communicatiebeleid maar met tevens aandacht voor
gerelateerde beleidsdisciplines zoals met name auteursrecht. Dit soort onderzoek kent reeds
een lange traditie (zie o.a. Laswell, 1970) en heeft als doel om op een methodologisch
onderbouwde wijze beleidsanalyses uit te voeren, niet alleen van media- en
communicatiebeleid, maar ook voor / ten dienste van het beleid.
Een kanttekening die we hierbij dienen te maken is dat hoewel deze studie in principe een ex
post beleidsevaluatie is, de timing van het onderzoek deels parallel loopt met de
implementatie van de nieuwe wetgevende bepalingen. Bijgevolg is dit een vrij unieke situatie,
waarbij een ex post impactstudie tot op zekere hoogte nog elementen van een ex ante
evaluatie omvat en de beleidsimpact bijgevolg niet gemeten kan worden (De Peuter, De
Smedt & Bouckaert, 2007). Dit is met name het geval met het oog op concrete
implementatiebepalingen, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van het overlegcomité (art. XI
282 WER).
100.
In de offerte van dit onderzoek werd reeds vooropgesteld dat de
stakeholderbevraging aandacht zou besteden aan de rol en visie van de belangrijkste
betrokken partijen in het audiovisuele waardenetwerk.
Hierbij zouden om een volledige weergave van het waardenetwerk te verzekeren op zijn
minst (vertegenwoordigers van) de volgende belanghebbenden bevraagd worden: auteurs,
uitvoerende kunstenaars, producenten, omroepen, beheersvennootschappen, distributeurs.
De finale lijst gecontacteerde stakeholders (cf. infra) omvat inderdaad al deze categorieën
stakeholders en werd doorheen de looptijd van het project meerdere malen voorgelegd aan –
en verfijnd in overleg met – de opdrachtgever. In totaal werden 19 stakeholders gehoord in
deze consultatie.
We hebben 15 interviews uitgevoerd, waarvan 13 individueel met één stakeholder (in 8 van
deze gevallen wel met de aanwezigheid van meer dan één personeelslid), één interview dat
twee stakeholders van dezelfde categorie omvatte op hun eigen verzoek, en één dat drie
stakeholders van dezelfde categorie omvatte op hun eigen verzoek. We hebben schriftelijke
antwoorden ontvangen van één stakeholder die verder niet wenste in te gaan op ons verzoek
tot een face-to-face interview, en ontvingen ook een bijkomend schriftelijk antwoord van één
reeds geïnterviewde stakeholder. Deze 19 stakeholders die uiteindelijk zijn ingegaan op ons
verzoek om mee te werken aan het onderzoek vertegenwoordigen zoals vooropgesteld het
gehele waardenetwerk, en wel op de volgende manier:
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Categorie

Aantal bevraagde
belanghebbenden

Beheersvennootschappen (voor auteurs, uitvoerende kunstenaars,
producenten)

5

Belangenbehartigers / beroepsverenigingen (zoals unies of gildes
voor auteurs of uitvoerende kunstenaars en sectorverenigingen voor
producenten

4

Producenten

3

Omroeporganisaties

3

Distributeurs

4

Concreet werden de volgende belanghebbenden gehoord in ons onderzoek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGICOA
De Acteursgilde
deAuteurs
Medialaan
Orange
Playright
Proximus
SABAM
SACD-SCAM
SBS Belgium
Telenet
Unie van Regisseurs
UPFF, Union des Producteurs Francophones de Films
VOFTP*, Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten
VOO
VRT

* Op nadrukkelijke vraag van het VOFTP werden tevens 3 Vlaamse producenten met
specifieke expertise in auteursrechtelijke kwesties bevraagd in een bijkomend interview,
in de vorm van een rondetafelgesprek. Deze producenten worden niet nader
geïdentificeerd, omdat zij deels in eigen naam spraken en verder fungeerden als
klankbordgroep van het VOFTP. Ze werden wel opgenomen als stakeholders in de tabel
hierboven, wat verklaart waarom er slechts 16 in plaats van 19 stakeholders met naam
van de organisatie vermeld worden in deze lijst.
De volgende stakeholders hebben ofwel meegedeeld niet geïnteresseerd te zijn om mee te
werken aan dit onderzoek, ofwel niet gereageerd ondanks het versturen van
herinneringsmails (in een enkel geval na het uiten van initiële interesse om deel te nemen
aan de bevraging):
• ARRF, association officielle des réalisateurs de la Belgique francophone
• ASA, Association des Scénaristes de l’Audiovisuel
• Netflix
• RTBF
• RTL
• Scenaristengilde
Uiteraard kunnen we nooit uitsluiten dat deze organisaties wel tot medewerking zouden
overgegaan hebben als we andere medewerkers hadden gecontacteerd. De contactpersonen
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die werden aangeschreven behoorden tot het netwerk van de onderzoekers en de
opdrachtgever en bij non-respons werd geprobeerd bijkomende medewerkers te contacteren,
maar dit was niet altijd mogelijk.
101.
Hierbij valt op te merken dat ondanks het federale karakter van deze studie er op het
vlak van belangenbehartiging van auteurs en uitvoerende kunstenaars, alsook op het vlak
van omroepen, een merkbare ondervertegenwoordiging van Franstalige stakeholders is in de
bevraging. Dit werd reeds opgemerkt door het studieteam in tussentijdse gesprekken met de
opdrachtgever, en werd ondanks het sturen van herinneringsmails en/of het contacteren van
bijkomende contactpersonen jammer genoeg niet helemaal rechtgetrokken. Het is moeilijk na
te gaan wat hier de precieze oorzaak van is.
Enerzijds hebben de betrokken SMIT-onderzoekers een sterker netwerk aan Vlaamse zijde
en heeft de bekendheid van de onderzoekers en het onderzoekscentrum mogelijk een
positieve impact gehad op de respons aan Nederlandstalige zijde. Anderzijds is het ook
mogelijk dat de auteursrechtelijke kwesties die het voorwerp uitmaken van deze studie nu
eenmaal meer pertinent worden bevonden aan Vlaamse zijde.
Het is niet mogelijk hier uitsluitsel over te geven, maar een aantal lopende procedures en
betwistingen (zie ook supra) met voornamelijk Vlaamse betrokkenen wijzen mogelijk in deze
richting, alsook de beleefde afwijzing van ons verzoek door enkele Franstalige stakeholders
die aangaven dat deze materie momenteel niet prioritair was. Deze lacune wordt dus best
steeds in het achterhoofd gehouden bij de verdere interpretatie van de resultaten. Niettemin
is er toch een grondige vertegenwoordiging van stakeholders die het hele federale landschap
dekken (met name de beheersvennootschappen en de distributeurs) en werd tevens de stem
van Franstalige producenten gehoord. Ook deelden enkele stakeholders mee dat de
belangenbehartiging van bepaalde betrokkenen, met name uitvoerende kunstenaars, minder
ontwikkeld is ten zuiden van de taalgrens. We hopen hierdoor dat de impact van dit
onevenwicht op de resultaten beperkt blijft.
102.
De stakeholders werden telkens bevraagd in een semigestructureerd interview: een
vragenlijst was voorhanden die als leidraad diende bij alle interviews, maar de stakeholders
hadden ook de mogelijkheid om eigen accenten te leggen of andere onderwerpen onder de
aandacht van de onderzoekers te brengen.
De gestructureerde vragenlijst voorzag een aantal gemeenschappelijke vragen voor alle
stakeholders en een aantal specifieke vragen, telkens bestemd voor een concrete categorie
van stakeholders. Alle respondenten hebben de volledige vragenlijst op voorhand ontvangen
zodat voorbereiding mogelijk was; hierbij werden ook de vragen die aan andere categorieën
stakeholders gesteld werden ter informatie meegedeeld om het onderzoeksproces zo
transparant mogelijk te laten verlopen.
De vragenlijst werd in eerste instantie het Nederlands opgesteld, in nauw overleg met de
opdrachtgever en met het juridische onderzoeksteam, en werd daarna ook intern vertaald
zodat een Franse versie beschikbaar was voor de stakeholders indien gewenst. De
vragenlijst werd opgenomen in bijlage aan dit rapport, met name als Appendix A.
De stakeholders werden telkens geïnformeerd over het doel en de opzet van deze studie en
er werd afgesproken dat meningen, standpunten en citaten anoniem verwerkt worden. Het
spreekt voor zich dat we niet kunnen voorkomen dat de lezer voor bepaalde standpunten
mogelijk kan afleiden welke categorie stakeholders deze onderschrijven, en dat werd ook
verduidelijkt naar de respondenten toe. We zien er wel nauwkeurig op toe dat er nooit
specifiek wordt weergegeven aan welke belanghebbende bepaalde uitspraken toe te
schrijven zijn, zowel bij parafrasering als bij rechtstreekse citaten. Deze worden om redenen
van vertrouwelijkheid in het geval ze in het Frans zijn vertaald in het Nederlands zonder
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specifieke vermelding hiervan. Deze confidentialiteit werd beloofd aan de respondenten en
was nodig om een zekere openheid van de betrokkenen te kunnen garanderen.
103.
Wat de verwerking van de resultaten betreft, kan naast deze anonimiteitsprincipes
ook nog vermeld worden dat bijzondere aandacht werd besteed aan consensus versus
onenigheid. Deze lens werd gekozen omwille van het feit dat er veel juridische disputen zijn,
maar dat de bevraging ook de kans laat om overeenstemming te vinden tussen de
stakeholders. De mate waarin stakeholders het al dan niet eens zijn over bepaalde
aandachtspunten zal als een rode draad door de volgende sectie van dit hoofdstuk lopen.
104.
Een laatste methodologische opmerking betreft het feit dat de interviews door de
drukke agenda’s van bepaalde respondenten in een lange tijdsspanne werden afgenomen:
het eerste interview vond plaats in november 2016, het laatste eind april 2017. Als de timing
van de interviews belangrijk is voor de interpretatie van de resultaten – bijvoorbeeld als een
laat geïnterviewde respondent over informatie beschikt die de eerder bevraagde
respondenten nog niet hadden – zal dit benadrukt worden bij de beschrijving van de
resultaten.

C. Resultaten
105.

Deze sectie bespreekt de resultaten van de stakeholderbevraging.

Voor de leesbaarheid van het rapport wordt niet ingegaan op de antwoorden vraag per vraag,
maar worden deze bevindingen meteen gegroepeerd weergegeven, met name volgens een
aantal belangrijke aandachtspunten die het onderzoek aan het licht bracht.
We geven eerst enkele algemene bemerkingen rond de onzekerheid die wordt ervaren in het
waardenetwerk, zowel op juridisch als op economisch vlak. Daarna gaan we iets dieper in op
een aantal bemerkingen van de stakeholders rond specifieke bepalingen en de concrete rol
van bepaalde stakeholders. De volgende paragrafen zullen aantonen dat de algemene
onzekerheden in het algemeen vrij breed gedragen worden door de betrokkenen, terwijl over
de meer specifieke bepalingen of rollen meer onenigheid bestaat.
Tijdens meerdere interviews brachten stakeholders zelf ook aan dat de timing van dit
onderzoek – na de invoering van de nieuwe wet, maar vooraleer dit kader volledig werd
geïmplementeerd – het voor hen soms moeilijk maakt om na te gaan wat nog voor discussie
vatbaar is en wat al helemaal vastligt. Wanneer relevant gaan we hier specifiek verder op in.

1.

Juridische onzekerheden

106.
Een belangrijk aandachtspunt in de vragenlijst betreft de mogelijkheden voor de
onderhandeling van collectieve akkoorden binnen het overlegcomité (art. XI 282 WER), met
tevens aandacht voor de gewenste procedure.
Zoals besproken in het vorige hoofdstuk, was de evaluatie van dit artikel en de reikwijdte van
het overlegcomité expliciet voorzien door de vorige legislatuur, omdat niet tot een compromis
kon gekomen worden tijdens de onderhandelingen in 2013. Tijdens de stakeholderbevraging
bleek echter dat het feit dat dit overlegcomité nog vrij onbepaald was ten tijde van de
gesprekken – zowel op vlak van samenstelling als op vlak van verantwoordelijkheden – door
een aantal respondenten beschouwd werd als een symptoom van de grote juridische
onzekerheid waarin de sector zich momenteel bevindt. Het antwoord op deze vraag was in
vele gevallen een variatie op de thema’s ‘wij kunnen ons daar nog niets bij voorstellen’, ‘dat is
aan de wetgever om te bepalen’, en ‘we weten het niet, maar we hopen het snel te
ontdekken’. Tot op zekere hoogte werd hier dus door vele stakeholders een zeer
afwachtende houding aangenomen. Dit overlegcomité en de antwoorden op deze vraag
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worden verder nog in meer detail besproken, maar het illustreert een cruciale bevinding van
de stakeholdersbevraging: de grote onzekerheid op verschillende vlakken wordt door
verschillende respondenten aangekaart.
107.
De rechthebbenden zijn zich vaak zelf erg bewust van de timing van deze studie, die
we in het methodologisch luik hebben omschreven als noch helemaal ex ante, noch helemaal
ex post. De grote onzekerheid die wordt aangevoeld door de sector moet dus in deze context
gekaderd worden:
“Is het een beetje een ex-post analyse die jullie doen? In mijn ogen niet. Want ik denk
dat het nog lang niet ex-post is. Ik denk dat – maar dat is denk ik ook iets wat andere
marktspelers veel beter en in meer detail kunnen toelichten – ik dat dat ze nu
eigenlijk nog steeds in een situatie verkeren waar de zaken nog niet helemaal
duidelijk zijn, van wat nu de gevolgen zijn van die wetsaanpassing. (…) In onze ogen
zitten we nog eerder in een soort ex-ante situatie.”
“Er is nood aan rechtszekerheid. Wij moeten rechtszekerheid hebben over de
juridische situatie.”

108.
Een eerste belangrijk aspect hiervan
rechtsonzekerheid op verschillende niveaus.

is

de

juridische

onzekerheid

of

Ten eerste betreft het onzekerheid gecreëerd door de nieuwe wet zelf, en dan vooral door
de gefaseerde implementatie hiervan. Een zekere frustratie was te merken bij een aantal
stakeholders rond dit gefaseerd proces, waarbij bepaalde uitvoeringsbesluiten langer op zich
laten wachten. Dit creëert ook verwarring en onenigheid op het vlak van het startpunt van de
draagwijdte van bepaalde gewijzigde bepalingen: niet alle stakeholders interpreteren de
inwerkingtreding van het onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor kabelrechten voor
uitvoerende kunstenaars op dezelfde manier.
109.
Parallel aan de verwarring rond het exacte punt van inwerkingtreding bestaat er ook
onenigheid over de toepassing op buitenlandse werken, zoals in detail toegelicht in het
juridische luik van dit onderzoeksrapport. Sommige stakeholders geven zelf aan dat ze niet
helemaal zeker zijn van de geografische reikwijdte, maar anderen interpreteren de
bepalingen op een manier die niet altijd hard te maken is in strikt juridische termen (zie ook
de volgende sectie over kostonzekerheden):
“De wet is alleen van toepassing op Belgische werken vanaf januari 2015 met
Belgische acteurs.”
Zoals de uiteenzetting in het juridische hoofdstuk aantoont, is dit helemaal niet zo eenduidig.
Ook de bepalingen rond de inning van de billijke vergoeding voor audiovisuele werken
worden niet eenduidig geïnterpreteerd door de stakeholders: velen geven aan dat er veel
onzekerheid is en dat de interpretatie nog niet vastligt, mede door het arrest van het
Grondwettelijk Hof van 23 oktober 2016, wat uitgebreid werd besproken in het juridische
hoofdstuk. De meningen van de stakeholders hierover wordt in de sectie over deze billijke
vergoeding in iets meer detail toegelicht.
110.
Verder is er een grote mate van onzekerheid gecreëerd door rechtspraak, zowel
recente arresten die bepaalde onduidelijkheden openlaten, alsook nog lopende zaken.
De juridische details van deze onzekerheid werden grondig uit de doeken gedaan in het
vorige hoofdstuk, maar in dit hoofdstuk is het belangrijk te vermelden dat nagenoeg alle
stakeholders er meermaals aan refereren.
Het betreft ten eerste de onzekerheid over het bestaan van kabeldoorgifte bij directe
injectie, en dus over de reikwijdte van het begrip kabeldoorgifte. Als we bij directe injectie
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niet kunnen spreken van kabeldoorgifte (cf. supra), wordt meermaals geopperd, dan is de
bepaling over het onoverdraagbaar vergoedingsrecht bij kabeldoorgifte nauwelijks van
toepassing. Sommige stakeholders spreken van de ‘lege doos’ van de kabeldoorgifte. Het is
interessant te bemerken dat de mogelijkheid van de lege doos zowel met vrees als met hoop
wordt geopperd, afhankelijk van het standpunt van de bevraagde betrokkene. 140
Ook wordt door sommigen benadrukt dat deze lang aanslepende onzekerheid het normale
functioneren in de markt belemmert. Het betreft inderdaad een lange procedureslag: van de
rechtbank in Mechelen naar het Hof van Beroep in Antwerpen, over het Hof van Justitie van
de Europese Unie (HvJEU) naar het Hof van Cassatie en vervolgens de recente
doorverwijzing naar het Hof van Beroep in Brussel (zie juridisch luik).
Wat minder binnen de scope van deze studie ligt, maar ook wordt vermeld door meerdere
respondenten, is de rechtsonzekerheid met betrekking tot het fiscale regime van toepassing
op het deel vergoedingen aan auteurs en uitvoerende kunstenaars dat wordt uitbetaald als
vergoeding voor verwerving van rechten. Het fiscaal regime van auteursrechten is in principe
van toepassing op dit aandeel, wat interessant is voor auteurs en uitvoerders, maar meerdere
respondenten maken melding van discussies die dit principe op de helling zetten, omdat de
RSZ dit soms toch als loon beschouwt bij medewerkers in loondienst. Dit valt niet binnen de
thema’s van onze studie en zal dus niet behandeld worden, maar het wijst wel op een
noemenswaardige bijkomende vorm van juridische onzekerheid en kostonzekerheid (zie
infra).
Tot slot wordt in dit kader ook door meerdere stakeholders gemeld dat het recente arrest van
het Grondwettelijk Hof zoals toegelicht in het juridische luik de interpretatie van Boek XI niet
heeft vergemakkelijkt, zeker met betrekking tot het toepassingsgebied van de billijke
vergoeding (cf. infra).

2.

Economische onzekerheden: kostonzekerheden

111.
Naast de juridische onzekerheid, kwamen een aantal belangrijke factoren naar voren
die wijzen op een economische onzekerheid. Dit betreft vooral onzekerheid op het vlak van
kosten en het gebrek aan voorafgaandelijke mogelijkheden om de totale
auteursrechtelijke kost van de exploitatie van een productie in te schatten. Hoewel dit
deels met de juridische onzekerheid te maken heeft, bestaat het als een losstaand issue.
Het wordt door meerdere stakeholders als een cruciaal aandachtspunt naar voren gebracht,
en wordt hierbij vaak in verband gebracht met de inningen door beheersvennootschappen,
waarvan de hoogte op voorhand niet kan worden bepaald. Het volgende citaat kan hier
verhelderend werken:
“Stel je voor, je koopt een wasmachine. Een aantal maanden later krijg je plots een
aparte rekening voor de vijzen in je wasmachine (…). Dat is nu vaak de situatie met
een TV-programma: je weet niet wat het uiteindelijk zal kosten. ”
Deze stakeholder gaf aan dat het collectief beheer van bepaalde rechten dus een
kostenonzekerheid met zich meebrengt, zeker wanneer het verplicht collectief beheer betreft
en dit dus niet contractueel afgedekt kan worden (buy-out). Een andere stakeholder geeft aan
dat omroepen zich inderdaad beginnen af te vragen wat ze uiteindelijk nog kopen bij een
producent. Niet alleen deze stakeholders geven aan dat het heel moeilijk is op voorhand in te
schatten wat nog betaald zal moeten worden aan welke beheersvennootschap: het is een

140

Het is belangrijk op te merken dat de meeste interviews uitgevoerd werden voor de meeting van de
Raad Intellectuele Eigendom die speciaal rond de thematiek van directe injectie werd samengeroepen
op 30 maart 2017.
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meermaals terugkerende opmerking en wordt soms ook rechtsreeks gelinkt aan het
loskoppelen van het vergoedingsrecht van het exploitatierecht (Art XI.225):
“Dat je die loskoppelt, dat is echt heel vreemd. Je krijgt rechten overgedragen, maar
hoeveel je er dan voor moet betalen dat weet je niet, want dat kun je niet met die
persoon onderhandelen.”
“Dat is een eigenaardige juridische constructie in dit geval. (…) Ik denk dat dit een
beetje een compromis-oplossing was.”
Hier wordt ook door een respondent de opmerking gemaakt dat het helemaal niet duidelijk is
wat dan de economische waarde is van het toestemmingsrecht ten opzichte van het
vergoedingsrecht. Dit bemoeilijkt de onderhandelingen sterk en creëert bijkomende
onzekerheid voor verschillende partijen. Het vergoedingsrecht weghalen uit het vermoeden
van overdracht, zo oppert een andere stakeholder, zorgt voor meer fragmentering, en dus
ook voor meer overhead en administratiekosten. Eén stakeholder haalt aan dat er
bijvoorbeeld misschien 60 acteurs zijn in een audiovisuele productie, en dat het economisch
op vlak van administratiekost totaal onlogisch is om deze vergoedingen door een collectieve
beheersvennootschap te laten verdelen voor de talrijke producties die worden uitgezonden op
een bepaald grondgebied. Het creëert volgens deze stakeholders geen meerwaarde.
112.
Verder wordt een deel van de problematiek van de kostonzekerheid toegeschreven
aan het feit dat het als gebruiker van werken niet altijd eenduidig te achterhalen is welke
beheersvennootschap nu precies welk repertoire vertegenwoordigt, of zelfs maar welke
beheersvennootschap het grootste deel van het audiovisuele repertoire vertegenwoordigt.
Wat opvalt bij de interpretatie van de kostonzekerheid, is dat sommige bepalingen zoals
eerder gemeld mogelijk geïnterpreteerd worden op een manier die niet altijd hard te maken is
in strikt juridische termen. Zo blijkt dat vele bevraagde stakeholders immers aannemen dat
het nieuwe onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor acteurs – en dus de bijhorende
kostonzekerheid van dit recht – alleen van toepassing is op Belgische acteurs, in Belgische
producties. Zoals aangeduid in het vorig hoofdstuk kan dit vanuit het oogpunt van het
internationaal privaat recht echter sterk in vraag gesteld worden. De conclusie is dan – als we
binnen de metafoor blijven – dat men vermoedt dat de ‘buitenlandse wasmachines’
goedkoper zullen uitvallen, omdat daar achteraf veel minder bijkomende facturen bij komen
kijken. Dit behandelen we verder in meer detail onder het luik lokale producties, coproducties,
import.
113.
Overigens leiden de nieuwe wettelijke bepalingen over het onoverdraagbaar
vergoedingsrecht voor acteurs tot een grote vrees voor een precedent.

“Stel dat er meer en meer gewerkt wordt met die onoverdraagbaarheid van rechten,
of meer en meer collectief beheer (…), dat is voor ons echt wel een issue omdat dat
voor ons echt naar een heel complexe versnipperde rechtsonzekere situatie aan het
leiden is. En dat is echt nefast voor die sector die het al zo moeilijk heeft.”

Dit speelt op twee niveaus. Ten eerste is er de vrees van sommige stakeholders dat de
beheersvennootschap voor uitvoerende kunstenaars in de toekomst nog bijkomende rechten
zal kunnen innen, bijvoorbeeld als er een nieuwe wetswijziging komt naar aanleiding van de
toekomstige Europese richtlijn rond Copyright in the Digital Single Market.
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Ten tweede is er eveneens de vrees, doch deze wordt door minder stakeholders geuit, dat er
in de toekomst bijkomende categorieën van rechthebbenden zouden bijkomen. Het gaat hier
dan bijvoorbeeld om creatieve beroepen die in sommige EU-lidstaten reeds erkenning als
auteur kunnen genieten (montage, camera,…). Als we teruggrijpen naar de metafoor van de
wasmachine, kan een gebruiker van een audiovisueel werk in dat geval niet alleen een aparte
factuur voor de vijzen verwachten, maar ook nog eens voor de rubberen buisjes. Het is dus
belangrijk te herhalen dat juridische onzekerheden en kostonzekerheden in sommige
gevallen nauw aan elkaar gelinkt zijn en elkaar ook versterken. Dat is bijvoorbeeld het geval
bij een omroep of distributeur die door de juridische onzekerheid van de directe injectie niet
weet wat de factuur zal zijn voor kabeldoorgifte en wie deze zal moeten betalen (cf. infra).
Een ander voorbeeld hiervan is dus de net gemelde vrees voor een precedent gelinkt aan
beleidswijzigingen op Europees niveau, met name wanneer andere ‘unwaivable rights to
remuneration’ de kop opsteken, waar momenteel voor geijverd wordt door sommige partijen
in het Europese lobby-discours (Despringre, Taylor & Amilhat, 2015).
114.
We merken in dit kader ook op dat door een grote meerderheid van de stakeholders
gemeld wordt dat de audiovisuele sector in het algemeen met grote kostonzekerheden
kampt. Dit soort onzekerheden valt buiten de scope van deze studie en dit rapport, maar ze
worden wel meermaals aangehaald tijdens de gesprekken met de betrokkenen.
Het betreft dan de algemene media-economische context, met digitalisering en nieuwe
spelers op de markt zoals Netflix; met een afname van het lineaire televisiekijken; met druk
op de advertentie-inkomsten in de audiovisuele sector omwille van de toename van online
inkomsten, enzovoort.
Het maken van film- en televisieproducten is erg duur en de return-on-investment is erg
onzeker. Dit is uiteraard het geval los van de invoering van Boek XI, maar sommige
stakeholders halen de nieuwe wetgeving aan als nog een bijkomende factor die kost- en
inkomstenonzekerheden met zich meebrengt, en dit binnen een markt die sowieso al volop in
transitie is. De metafoor van de wasmachine houdt dan in dat door de onverwachte
bijkomende facturen voor ‘vijzen of rubberen buisjes’ het water echt aan de lippen van
sommige stakeholders komt te staan. Enige weerstand tegen enkele van de nieuwe
bepalingen moet dus waarschijnlijk binnen deze context gekaderd worden, zoals we in meer
detail zullen bespreken in de conclusies.
Tot slot kunnen we hier ook nog bemerken dat een groot aantal stakeholders aangeeft dat er
doorheen de waardeketen al substantiële bedragen betaald worden voor audiovisuele
exploitatie aan beheersvennootschappen en dat de kost dus momenteel al erg hoog is.

3.

Boek XI en (het gebrek aan) contractuele veranderingen

115.
Volgens de grote meerderheid van respondenten heeft de invoering van het
onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte geen invloed gehad op de initiële
contractuele onderhandelingen tussen auteurs en uitvoerders en producenten. Met andere
woorden: hoewel er later een vergoeding voor kabelrechten wordt voorzien aan uitvoerders
via de beheersvennootschappen, veranderde de initieel contractueel overeengekomen
vergoeding tussen producenten en uitvoerende kunstenaars vooralsnog niet, althans niet in
Vlaanderen.141
Hier zijn enkele bedenkingen bij te maken. Ten eerste is het moeilijk om dit hard te maken,
aangezien de vergoeding per draaidag die wordt afgesproken tussen acteurs en producenten
141

Hierbij is een belangrijke disclaimer immers dat het aantal bevraagde stakeholders voor de
Franstalige gemeenschap te klein is om dit ook voor dit taalgebied te concluderen. Jammer genoeg
kunnen we dit dus alleen voor Vlaanderen stellen.
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het gevolg is van individuele onderhandelingen en normaliter ad hoc en case per case
bepaald wordt. Aangezien er geen vaste afspraken of vastgelegde tarieven zijn, is het dus
erg moeilijk om te bepalen of te controleren dat de vergoedingen effectief niet wijzigen.
Enkele stakeholders geven dus eerder aan dat ze eigenlijk niet weten of de vergoedingen
wijzigen. Vervolgens wordt volgens één stakeholder wel degelijk een klein stuk van de
vergoeding ingehouden voor kabelrechten: alles wordt dus wel contractueel vastgelegd zoals
voordien, maar in de praktijk wordt een klein percentage niet altijd mee uitbetaald. Uiteraard
kunnen we als onderzoekers niet achterhalen welk van deze twee visies in de praktijk de
meest gangbare situatie blijkt.
116.
Een andere bedenking die we dienen te maken is dat er volgens bepaalde
stakeholders mogelijk een conflict bestaat tussen deze praktijken en het principe van de wet
dat in de Memorie van Toelichting wordt omschreven als volgt (zie ook het juridische luik):
“Er moet nog benadrukt worden dat de voorgestelde wetswijzigingen voor het artikel
XI.225, niet tot doel hebben om het totale bedrag van de auteursrechten en de
naburige rechten te wijzigen dat momenteel betaald wordt door de exploitanten van
audiovisuele werken voor de doorgifte via de kabel, maar daarentegen tot doel
hebben om een meer evenwichtige verdeling tussen de verschillende categorieën
rechthebbenden te verzekeren”.142
Dit principe wordt door vele stakeholders, met name eerder aan de gebruikerskant, als erg
belangrijk beschouwd en wordt meermaals aangehaald in de gesprekken:
“De wetswijziging die voorziet ook in een principe dat de totale enveloppe eigenlijk
niet moet verhogen. En dat is natuurlijk een belangrijk principe.”
Maar de haalbaarheid ervan wordt dus wel sterk in vraag gesteld. Als in de praktijk rechten
aan de bron nog steeds worden ‘afgekocht’ door producenten die uitvoerende kunstenaars
evenveel blijven betalen voor de overdracht van rechten, en als er dan later eveneens
kabelrechten zullen worden betaald door de beheervennootschap, verhoogt het totale bedrag
van de naburige rechten uiteindelijk wel. Hierdoor verhoogt mogelijk de druk op andere
spelers in de waardeketen. Over waar in de waardeketen dit dan het geval is, bestaat
onenigheid.
“Vandaag is het exact dezelfde prijs, exact hetzelfde programma, en zegt de
producent tegen ons, ja sorry, het kan wel zijn dat als je het wil uitzenden, dat je dan
extra gaat moeten betalen voor de acteurs die erin voorkomen. (…) Dan zijn we
intussen echt wel én de producent aan het betalen, én de acteurs want aan hun
dagvergoeding is uiteraard niets veranderd.”
Ook sommige stakeholders die aangeven dat er momenteel nog niets is gewijzigd in
contractuele afspraken, geven wel aan dat ze niet kunnen uitsluiten dat dit in de toekomst
toch het geval zal zijn. Mogelijk zal de impact op het contractueel afgesproken bedrag tussen
producent en uitvoerende kunstenaar zich pas laten voelen van zodra er effectief
kabelrechten worden geïnd in naam van, en ook uitbetaald worden aan, de uitvoerende
kunstenaars. Dit wordt vervolgens eveneens in verband gebracht met de hierboven vermelde
vrees voor precedent:
“Als er nog veel meer rechten via collectief beheer zouden worden geïnd, dan kan
het niet anders dan dat dat invloed zal hebben op de vergoeding”.

142

Memorie van Toelichting p. 42-43.
67

september 2017

117.
Opnieuw valt op te merken dat dit door sommige stakeholders gekaderd wordt in de
context van het water dat hen reeds aan de lippen staat. Dit kan samengevat worden met de
volgende citaten:

“Laat ons dat hier stilletjesaan gaan afronden, meer wordt ook op de duur niet meer
houdbaar als we nog willen blijven investeren in lokale producties.”

“ Een verhoging van de rechtenvergoedingen is geen optie want dan verergeren de
problemen. (…) Voor ons is dit de maximum pot. Dat er wordt gedacht aan
herverdelingen van vergoedingen, OK, maar dat is wat mij noemen het systeem van
de communicerende vaten.”

4.

Overlegcomité en uniek platform

118.
Zoals eerder gemeld werd door vele stakeholders een zeer afwachtende houding
aangenomen met betrekking tot het overlegcomité.
Binnen de discussies over hoe het overlegcomité samengesteld moet worden en of men
mogelijkheden ziet voor de behandeling van collectieve akkoorden binnen dit comité was in
vele gevallen een variatie op de thema’s ‘wij kunnen ons daar nog niets bij voorstellen’, ‘dat is
aan de wetgever om te bepalen’, en ‘we weten het niet, maar we hopen het snel te
ontdekken’. Wel willen de bevraagde stakeholders allen absoluut betrokken zijn:

“Ik wacht vol spanning op een eerste vergadering.”

119.
Wanneer het enkele keren toch concreter werd, is er toch een zekere onenigheid
over de samenstelling van dit comité op te merken.
Een aantal stakeholders poneren dat het overlegcomité geen beheersvennootschappen zou
mogen bevatten, maar dat alleen de sector zelf rond de tafel zou mogen zitten, waarbij de
beheersvennootschappen dan dienen uit te voeren wat hun leden overeengekomen zijn in dit
proces. Dat dit een controversieel standpunt is dat niet door iedereen gedeeld wordt, hoeft
geen betoog. Verschillende andere stakeholders – overigens niet alleen de
beheersvennootschappen zelf – wijzen wel op de noodzaak van de deelname van
beheersvennootschappen aan dit overlegcomité. Een ander aspect met betrekking tot de
samenstelling behelst de eventuele betrokkenheid van gemeenschapsinstanties zoals het
Vlaams Audiovisueel Fonds en le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Hoewel dit door
sommige stakeholders als essentieel wordt vermeld, vinden andere stakeholders hun
betrokkenheid overbodig. Een enkele stakeholder stelt zelfs voor om het overleg volledig te
regionaliseren in plaats van federaal te organiseren.
Zeker niet alle stakeholders gaan zo ver, maar wel wordt in het algemeen bemerkt dat het
heel ingewikkeld zal zijn om beide gemeenschappen rond één tafel te verzamelen:
“Luister, ik ben niet tegen hé, we kunnen proberen. Maar overleg met iedereen, dat
gaat niet (…) Met iedereen rond de tafel, dat gaat niet denk ik.”
Tot slot wordt ook door één stakeholder in vraag gesteld hoe er – “schrijf er maar bij, ‘in
godsnaam’ ” – een voorzitter kan gevonden worden voor dit overlegcomité die onpartijdig kan
zijn.
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120.
Uit de suggesties met betrekking tot de samenstelling van het overlegcomité blijkt
ook dat de bepalingen van artikel XI.282 , die al vrij concreet zijn wat samenstelling betreft en
uiteraard ook beheersvennootschappen omvatten, mogelijk niet geheel bekend zijn bij de
respondenten. Dit is met andere woorden een cruciaal voorbeeld van een bepaling waarbij
het voor de respondenten moeilijk is om te weten wat nog voor discussie vatbaar is en wat al
helemaal vastligt, en in vele gevallen wordt specifiek om duidelijkheid gevraagd en wordt een
proactieve houding van de wetgever verwacht.
Dus hoewel het duidelijk is dat deze bepalingen inhouden dat er ruimte werd gelaten voor
overleg (zie juridische luik en ook Dusollier, 2014), nemen sommige stakeholders af en toe
aan dat alle modaliteiten van het overlegcomité nog helemaal openliggen.
Waar eveneens onenigheid over bestaat, is het voorbeeld van het Rechtenoverleg voor
Distributie van Audiovisuele Producties in Nederland. Het overlegmodel is niet bekend bij alle
stakeholders, maar zij die er wel van op de hoogte zijn beoordelen het initiatief zeer
uiteenlopend. RODAP wordt soms als goed voorbeeld genoemd, en soms als voorbeeld
van een overlegmodel dat gefaald heeft. Dit doet vermoeden dat een overlegmodel dat
voor alle partijen zinvol is, niet eenvoudig te verwezenlijken is. Een bestaand model dat
gemakkelijk over te zetten is naar de Belgische context, blijkt niet te bestaan. En bestaand
overleg in België, meer bepaald in het kader van le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel,
wordt ook enerzijds als goed voorbeeld, anderzijds als onvoldoende inclusief genoemd,
aangezien de vertegenwoordigers van de auteurs zelf niet mee rond de tafel zitten.
Overigens is de materie die zij bespreken niet het auteursrecht, en dus mogelijk minder
controversieel.
121.
Wat in enkele interviews naar voren komt, is de vrees voor het overlegcomité als
praatbarak. Volgens sommigen is het aantal betrokken stakeholders te groot om zinvol
overleg mogelijk te maken. Ook wordt de vraag gesteld of alle omroepen die in België actief
zijn uitgenodigd moeten worden: dit houdt principieel eigenlijk steek, maar is vanuit
organisatorisch standpunt uiteraard onmogelijk, zo wordt geopperd.
Opnieuw merken we op dat Art. XI.282 melding maakt van vertegenwoordigers van
omroeporganisaties. Maar door enkele betrokkenen wordt opgemerkt dat vertegenwoordiging
van omroepen moeilijk ligt, omdat bijvoorbeeld het standpunt van een commerciële omroep
heel anders is dan dat van een publieke omroep. Volgens dit standpunt zouden tenminste de
belangrijkste Belgische omroepen mee rond de tafel moeten zitten. Weinig stakeholders
stellen in vraag dat overleg in principe zinvol is. Maar vooral de haalbaarheid wordt in vraag
gesteld. Zo wordt bijvoorbeeld meermaals geopperd dat de belangen mogelijk te verschillend
zijn: “Een opstapeling van eisen leidt niet tot efficiëntie”.
122.
Als het gaat over wat kan behandeld worden binnen dit comité, worden een aantal
suggesties geopperd, maar is er absoluut geen unanimiteit. Het idee van ‘terms of trade’
wordt enkele keren geopperd, en éénmalig ook de discussie over hoe men bioscoopinning
ten voordele van audiovisuele auteurs zou kunnen organiseren. Een suggestie van enkele
stakeholders om de scope van het overleg te beperken, is om alleen in te gaan op
exploitatiewijzen die momenteel al volgens collectief beheer geregeld worden en al de rest
buiten scope te houden.
Overigens is het helemaal niet duidelijk voor alle betrokkenen wat nu momenteel al dan niet
onder collectief beheer valt, zeker als men vrijwillig collectief beheer meeneemt en niet alleen
kijkt naar verplicht collectief beheer. Toch wordt ook door enkele stakeholders geopperd dat
bestaande bilaterale onderhandelingen vaak erg efficiënt zijn, en wordt in vraag getrokken of
collectief overleg een meerwaarde zal opleveren. Er wordt geopperd dat collectieve
overlegmodellen historisch al werden geprobeerd, maar dat dit zeker niet altijd succesvol
was. Enkele stakeholders geven aan dat er sprake is van een slingerbeweging, waarbij
collectief overleg doorheen de voorbije decennia soms weer geprobeerd, dan weer
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afgezworen wordt. Andere stakeholders – die ten tijde van voorgaande overlegmodellen nog
niet actief waren op de markt en hier nooit bij betrokken waren – geven aan dat ze de
haalbaarheid moeilijk kunnen inschatten.
Over bepalingen met betrekking tot de procedure van overleg zijn nauwelijks
stakeholders bereid om een standpunt in te nemen. Enkele noemenswaardige suggesties zijn
dat er sowieso een arbitragemogelijkheid voorzien zal moeten worden, en dat goed moet
worden bepaald of unanimiteit nodig is om tot een werkbaar akkoord te komen. Overigens
werden er zoals toegelicht in het juridische luik inderdaad bemiddelaars voorzien door de
wetgever (Art XI.228).
123.
Wat het uniek platform betreft, zijn de meningen ook verdeeld. Sommigen zijn zeker
voorstander van een procedurele vereenvoudiging, maar zien het niet goed werken in de
praktijk. De rol van buitenlandse omroepen bijvoorbeeld wordt sterk in vraag gesteld: hoe
kunnen deze vertegenwoordigd worden in een dergelijk uniek platform? Ook vindt niet elke
stakeholder deze bepaling even prioritair:

“Directe injectie, dat is prioritair. Het uniek loket is niet prioritair.”

Uiteraard heeft de problematiek van directe injectie (cf. infra) zeker invloed op het principe
van het uniek platform: als er geen sprake is van kabeldoorgifte bij directe injectie, is het
uniek platform ook op erg weinig situaties van toepassing. Overigens blijkt ook uit de
bevraging dat vele stakeholders niet duidelijk de grens zien tussen het overlegcomité en
het uniek platform of het uniek loket.
Wanneer door de onderzoekers in dat geval duiding gegeven wordt over de specifieke rol van
het uniek platform met betrekking tot kabelrechten, blijken de meningen ook hierover
verdeeld. Meerdere betrokkenen zien absoluut het nut niet van een apart loket dat alleen voor
kabelrechten zal opereren. Volgens deze respondenten wordt alleen efficiëntiewinst geboekt
door een echt uniek loket dat als enige aanspreekpunt audiovisuele rechten voor meerdere
exploitatiewijzen zou behandelen:

“Ik ben absoluut vragende partij om ervoor te zorgen dat aan de gebruikerskant, dat
we allemaal samen gaan zitten, dat iedereen hetgeen dat vandaag betaald wordt
voor de exploitatie van rechten dat dat via een derde partij om een rekening wordt
gestort, dat is dan de vergoeding van de auteurswerken, en dat dat dan daarna
onderling verdeeld wordt onder de beheersvennootschappen om dat dat effectief te
gaan verdelen tussen de verschillende rechthebbenden.” (…) “Waarom dan alleen
een uniek loket voor kabeldoorgifte? Laat ons dan betalen voor alle rechten aan één
instantie en dat de beheersvennootschappen dan uit die pot hun vergoedingen
halen.”

Dit standpunt komt in een groot aantal gesprekken terug, al wordt vaak toegevoegd dat de
onderlinge verdeling tussen beheersvennootschappen een pijnpunt zal zijn. Aangezien
auteurs exclusieve rechten hebben, zullen zij volgens één van de stakeholders altijd ook het
recht hebben zelf te bepalen wat hun vergoeding is, via hun beheersvennootschap. Dit zal
collectieve onderhandelingen mogelijk in de weg staan. Enkele respondenten leken zelfs
verbaasd te vernemen dat er een apart mechanisme zou worden opgezet voor kabelrechten
of alleen voor lineaire rechten.
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Dit is misschien niet erg verrassend in een Europese context, waar in het beleids- en vooral
lobbydiscours rond de Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
on copyright in the Digital Single Market (European Commission, 2016) sterk wordt ingezet
op onoverdraagbare vergoedingsrechten voor online gebruik van werken. Inderdaad, in
Europa wordt niet alleen door lobbygroepen maar soms ook door academici in vraag gesteld
of kabeldoorgifte nog wel een belangrijke vorm van audiovisuele distributie zal zijn in de
toekomst (Guibault & Quintais, 2014). Hoewel België uiteraard een land is met traditioneel
zeer sterke kabelpenetratie, maken sommige respondenten toch de opmerking dat men
misschien beter naar opkomende distributiewijzen zou kijken. Hier wordt ook enkele keren
specifiek verwezen naar de Europese beleidscontext in transitie, waar de Digital Single
Market zo centraal staat.
Wel wordt ook door één betrokkene opgemerkt dat niet alle stakeholders (omroepen zowel
als beheersvennootschappen) even ver mee zijn in het digitale verhaal. Volgens deze
betrokkene zal dit gegeven het proces ook bemoeilijken om dit soort exploitatiewijzen te
regelen via een uniek platform, al geeft men wel aan zeker niet tegen het principe te zijn van
een algemener in te vullen platform. Niettemin zijn kabelrechten uiteraard een sterk
gecontesteerd gegeven in de Belgische context, wat ons tot het volgende aandachtspunt
brengt.

5.

Kabeldoorgifte en directe injectie

124.
De problematiek van de directe injectie werd niet rechtstreeks opgenomen als vraag
in de lijst van interviewtopics. Hier werd bewust voor gekozen, enerzijds aangezien er veel
juridische betwisting is rond dit concept, anderzijds omdat deze technische materie niet
centraal staat in gesprekken rond economische finaliteit. Zoals verwacht werd het onderwerp
echter meermaals door de respondenten zelf op tafel gelegd:

“Het probleem ook met die wijzigingen van 2014 is dat, als men eerst de
fundamentele issues had opgelost, de fundamentele vragen, bijvoorbeeld is er bij
directe injectie sprake van kabeldoorgifte, als ze daar een antwoord op hadden
gegeven dan was de discussie over die opsplitsing van de overdracht van de
kabelrechten en de vergoeding misschien gemakkelijker.”

Het is met name moeilijk om discussies te voeren over een bepaling waarvan men niet zeker
is of ze van toepassing is. Het mag op basis van welke partijen betrokken zijn in de
rechtspraak, zoals besproken in het juridische luik, in sommige gevallen niet verbazen wat
het standpunt is van bepaalde stakeholders met betrekking tot deze problematiek. Door
sommige andere stakeholders wordt echter een veel meer afwachtende houding
aangenomen en wordt vooral duidelijkheid en rechtszekerheid geëist. Er is meermaals een
zekere “directe-injectie-moeheid” op te merken:

“Er zijn nu grote heroïsche discussies (…), door wie moet er betaald worden? Laat
ons daar alsjeblieft komaf mee maken. (…) In the end gaat iemand moeten betalen.”
“Gaat dat nu nog altijd over één of twee keer te betalen? Hebt ge nu niks beter te
doen?”
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125.
Waar er onzekerheid bestaat, is het eveneens duidelijk dat stakeholders zoals
omroepen en distributeurs zeer verschillende manieren hebben om met deze onzekerheden
om te gaan. Deze bestrijken het spectrum van voorlopig niets betalen tot voorlopig alles
betalen en nagenoeg alles tussenin, met ook verschillende situaties waarbij sommen ofwel
geblokkeerd worden, ofwel slechts onder voorbehoud worden uitbetaald.
De betrokkenen – vooral zij die niet in de voornoemde rechtszaken betrokken zijn en wiens
standpunt dus niet op die manier in de openbaarheid komt – staan er wel erg op dat deze
strategieën vertrouwelijk behandeld worden. We dienen hier ook te herhalen dat de grote
meerderheid van onze gesprekken uitgevoerd werden voor de meeting van de Raad
Intellectuele Eigendom die speciaal rond de thematiek van directe injectie werd
samengeroepen op 30 maart 2017.
Het is ook duidelijk dat verschillende partijen op verschillende plaatsen een definitie vinden
van kabeldoorgifte die voor hun standpunt voordeling is. Dit is uiteraard in eerste instantie zo
in de rechtspraak (zie juridisch hoofdstuk), maar ook bijvoorbeeld in Europese
beleidsdocumenten en richtlijnen. Er wordt ook gemeld dat het mogelijk is dat toekomstige
Europese beleidsteksten, zoals bijvoorbeeld de herziening van de SatCab-richtlijn, wel een
definitie van directe injectie als kabeldoorgifte zouden kunnen geven, die dan weer invloed
zal hebben op het Belgisch wetgevend kader.
Het lijkt dus dat deze discussies nog niet op hun einde lopen en er bestaat nog steeds grote
onduidelijkheid. Dit wordt in meer detail behandeld in het juridisch luik, maar komt absoluut
ook aan bod in de discussies: als er één mededeling is aan het publiek volgens de meest
recente rechtspraak, is het absoluut niet duidelijk door wie hier dan voor moet betaald
worden: omroepen, distributeurs, of beide partijen.

6.

Billijke vergoeding voor audiovisuele werken

126.
Zoals besproken bij juridische onzekerheden is het voor heel weinig stakeholders
duidelijk wat de reikwijdte is van de invoering van de billijke vergoeding voor audiovisuele
werken. Absoluut niet alle betrokkenen zijn vragende partij voor een billijke vergoeding in de
audiovisuele sector zoals voorzien in art. XI.212 en XI.213 WER. Er wordt zelfs meermaals
geopperd dat dit mogelijk gewoon tot gevolg zou kunnen hebben dat zaakvoerders,
bijvoorbeeld uitbaters van een café, dan maar volledig zullen afzien van het vertonen van
televisie.

“ Daar ( = voor radio-uitzendingen) werkt dat, daar werkt collectief beheer. Natuurlijk
als je dat dan doortrekt naar audiovisuele werken, vinden wij dat persoonlijk al
moeilijker. (…) Het is een heel complexe bepaling die veel meer impact heeft dan
dat, en we zien daar ook het einde niet van. (…) Ons eerste idee is ook: over welke
sectoren heb je het eigenlijk? Over sectoren waar niet het grote geld ligt. Om te
zeggen dat je daar nu, door daar nu een billijke vergoeding te gaan vragen, dat je
daar heel veel geld gaat uit halen voor de markt, ik geloof daar niet in. In tegendeel.
(…) Dat is voor ons absoluut geen prioriteit. (…) Je gaat ze eerder op stang jagen.”

“We hebben opgemerkt dat we in cafés en kapsalons en dergelijke meestal toch
alleen voetbalmatchen hebben.”

127.
Vervolgens wordt ook aangehaald dat dit qua overhead en administratieve kost zeker
ook niet altijd efficiënt zal zijn:
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“Voor zij die enkel audiovisuele auteurs vertegenwoordigen, is dat een inning die
eigenlijk te duur is om alleen te gaan doen.”

Er is dan ook een sterke vraag naar duidelijkheid vanwege de wetgever. Sommige
stakeholders kunnen ook niet goed opmaken of deze bepaling op hen al dan niet van
toepassing is, en er wordt meermaals aangehaald dat het arrest van het Grondwettelijk Hof
(zie juridisch luik) hier helemaal geen duidelijkheid over heeft verschaft.
128.
Er wordt tevens meermaals aangegeven door respondenten dat er waarschijnlijk
maar één stakeholder is die echt voorstander is van het innen van de billijke vergoeding voor
audiovisuele werken. Deze partij, die we zoals steeds niet nader zullen benoemen, klaagt
tijdens hun gesprek inderdaad aan dat de uitvoeringsbesluiten nog steeds niet op punt zijn,
en is dus inderdaad duidelijk vragende partij van een spoedige implementatie. Alle andere
partijen nemen met betrekking tot deze bepalingen een zeer afwachtende houding aan: ze
willen enerzijds wel zo snel mogelijk duidelijkheid, maar staan anderzijds niet te springen voor
de inwerkingtreding. Ze wijzen overigens ook op het gevaar van de publieke opinie, die dit
niet in dank zal afnemen.

“We moeten in het algemeen denken: auteursrecht is al zo onpopulair. (…) Ik ben
niet overtuigd dat dit zo interessant is. (…) Maar OK, we zullen zien.”

“Als we moeten, op aanvraag van de administratie, zullen we het natuurlijk doen.”

7.

Lokale producties, coproducties, import

129.
Om deze sectie aan te vangen herhalen we graag een hierboven reeds vermeld
citaat:

“Laat ons dat hier stilletjesaan gaan afronden, meer wordt ook op de duur niet meer
houdbaar als we nog willen blijven investeren in lokale producties.”

Door sommige stakeholders wordt inderdaad geopperd dat buitenlandse producties
uitzenden auteursrechtelijk veel goedkoper en eenvoudiger is: “het enige dat we moeten
doen is de muziek betalen, al de rest is aan de bron geregeld”. Uiteraard is een
kostenberekening niet het enige argument om een bepaald programma al dan niet uit te
zenden, maar het speelt wel mee in de afwegingen:

“Wij hebben keuzes gemaakt, want we kunnen echt niet meer alles dichtfietsen.”

130.
Opnieuw wordt in meerdere gevallen vertrouwelijkheid gevraagd met betrekking tot
eigenlijke plannen en strategieën, maar er mag wel meegedeeld worden dat ingeschat wordt
dat een lager aantal lokale producties programmeren absoluut de realiteit zal zijn in de nabije
toekomst. Opnieuw is de wijzigende auteurswet hier niet de enige oorzaak van: het gaat in
het algemeen om een markt onder grote druk, waarbij zeker dure genres als kwaliteitsfictie
sterk onder druk komen te staan:
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“Wat je wel mag meegeven is dat er vraagtekens gesteld worden over toekomstige
fictieprojecten net omwille van de hoog oplopende kosten enerzijds, te weinig
flankerend beleid anderzijds, en de auteursrechten maken hier een heel groot deel
van uit wat betreft die kosten.”

131.
Er is dus wel degelijk sprake van een geschatte negatieve impact op het aandeel
lokale producties in zendschema’s. De vrees wordt ook geopperd dat investeerders niet
meer zullen willen meestappen in een productie als de producent steeds minder rechten in
handen houdt – dit houdt verband met de reeds aangehaalde vrees voor het precedent van
het onoverdraagbaar vergoedingsrecht. Het kan dus moeilijker worden om de financiering
rond te krijgen.
Merk hierbij op dat het verschil tussen de exclusieve rechten en het vergoedingsrecht door
deze stakeholder in dit geval niet expliciet gemaakt wordt. Ook wordt geopperd dat er een
vrees is van productiehuizen voor een stijging van interne productie door de omroepen zelf,
omdat dit de rechtenkwestie veel eenvoudiger maakt. Kortom, een markt die al sterk onder
druk staat, komt door de auteursrechtelijke onzekerheid nog meer onder druk te staan. En dit
heeft volgens de respondenten ook invloed op internationale samenwerkingen:

“We willen exploreren of we meer en meer internationaal onze producten gaan
exploiteren, co-financieren en dergelijke meer. Maar als je met dat soort van
concepten plotseling geconfronteerd wordt, ja dan weet je eigenlijk niet, wat kan ik nu
verkopen en wat gaat de kost hiervan zijn. (…) Dat is echt een heel grote drempel.”

132.
Concrete voorbeelden zijn er vaak niet om dit aan te tonen, maar er is wel een
aanvoelen dat dit lastiger gaat worden in de toekomst en dat de investering om meer
internationaal te gaan werken door de nieuwe wetgeving op de helling wordt gezet. Ook op
het aantal producties dat geïmporteerd zou kunnen worden in de toekomst wordt toch wel
een impact verwacht, met name een groei ten nadele van de lokale productiesector, maar
opnieuw is deze impact nog niet concreet meetbaar:

“Als internationaal kopen zoveel goedkoper is, waarom zou je dan eigenlijk nog de
moeite doen om voor (lokale) content te gaan? Of dan ga je misschien veel
selectiever zijn. Zeker de financiering van fictie is al echt problematisch (…). Het
moet betaalbaar blijven. Dat is essentieel. En voorspelbaar.”

133.
Hier herinneren we de lezer opnieuw aan de metafoor van de wasmachine, en het
idee dat de buitenlandse wasmachine veel minder facturen achteraf teweeg zal brengen. Er
zijn immers maar enkele andere landen waar een onoverdraagbaar recht bij kabeldoorgifte
bestaat voor de uitvoerende kunstenaar, zo wordt geopperd, en het merendeel van andere
landen geniet dus mogelijk een concurrentieel voordeel. Wel geeft een enkele stakeholder
aan absoluut niet te verwachten dat buitenlandse investeerders ook maar enigszins zouden
afgeschrikt worden door de nieuwe wetgevende bepalingen.
Tot slot wordt ook aangegeven dat er meer nieuwe spelers zijn die producties beginnen te
maken, niet alleen omroepen of traditionele productiehuizen. Hoe de nieuwe wetgeving op dit
soort zaken impact zal hebben, is ook nog niet in te schatten, aangezien dit sowieso een erg
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recente evolutie is in België. Maar wel wordt aangegeven dat het wetgevend kader niet altijd
voldoende ‘future-proof’ is om deze evoluties ook mee te nemen.

8.

Transparantie

134.
Het kernwoord transparantie komt heel erg vaak aan bod in de gesprekken, hoewel
dit niet letterlijk voorkomt als topic in de vragenlijst. Voor vele stakeholders is een gebrek aan
transparantie het grote knelpunt dat een evenwichtige verdeling van auteursrechtelijke
vergoedingen in de weg staat. Het standpunt hierbij is in de meeste gevallen dat niemand
eigenlijk zicht heeft over of de vergoedingen evenwichtig verdeeld worden, omdat niemand
zicht heeft op de geldstromen doorheen de hele waardeketen:

“Niemand speelt open kaart over waar krijg ik geld voor en waar geef ik het aan uit.
Wij spelen ook geen open kaart (…). Daardoor denk ik dat je langs alle kanten ook
veel wantrouwen hebt.”

Dan gaat het zelfs niet alleen over de bedragen, maar zelfs over de partijen waarmee men
geldstromen uitwisselt: “zelfs de theoretische oefening van welke rechten regel je allemaal,
zelfs daar wil niemand kleur over bekennen”. Echter gaan er toch ook af en toe stemmen op
die aangeven dat transparantie niet zaligmakend is. Wat dit laatste standpunt betreft, is dit
citaat heel erg sprekend:

“Ik denk eerlijk gezegd dat dit ook niet typisch is aan de audiovisuele sector. Ik
bedoel, als je ergens een dienst koopt en je betaalt daar een bepaalde prijs voor, ik
weet ook niet wat mijn dienstverlener daar zelf aan verdient. En dat is ook, denk ik,
niet noodzakelijk. Ik weet niet wat de winstmarge is van mijn beenhouwer op het
stukje hesp dat ik koop. Als iedereen tevreden is, als het product in de winkel bij de
consument geraakt, da’s één, da’s heel belangrijk, en aan een redelijke prijs. En
vooral ook, als iedereen in de keten vindt dat hij redelijk vergoed is voor zijn
bijdrage… Enfin, ik denk dat dat niet eigen is aan de audiovisuele sector.”

135.
Met andere woorden, hoewel vele bevraagden hameren op het belang van
transparantie, bestaat er ook wel een zeker realisme over het feit dat totale transparantie niet
mogelijk is. En, zo geeft een andere stakeholder aan: “Recht op transparantie is heel fijn,
maar soms zijn we transparant ingelicht over het feit dat we 0 Euro krijgen ”.
Wanneer transparantie wel als knelpunt in de verf wordt gezet, gaat het begrijpelijkerwijze
vaak over transparantie elders in de waardeketen. We herinneren de lezer opnieuw aan de
metafoor van de wasmachine: er is volgens sommigen te weinig transparantie op het vlak van
de totale kosten van exploitatie van een productie, zeker voorafgaandelijk. Maar bepaalde
stakeholders meer aan de distributiekant van het waardenetwerk geven ook aan geen inzicht
te hebben in wat eerder in het productieproces tussen andere partijen wordt afgesproken.
Met andere woorden, de meeste partijen hebben alleen zicht op hun eigen geldstromen en
contractuele afspraken, en zijn hier begrijpelijkerwijze zelf heel weinig transparant in ten
aanzien van ons als onderzoekers, of zijn wel transparant maar eisen vertrouwelijkheid.
Wanneer cijfers wel getoond of meegedeeld worden ter illustratie, wordt immers telkens
nadrukkelijk vermeld dat deze geen deel mogen uitmaken van het rapport. Wij hebben net als
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bij de strategieën in afwachting van duidelijkheid over directe injectie als onderzoeker niet het
mandaat om deze in de openbaarheid te brengen.
Wel kunnen we meedelen dat de contractuele vrijheid en de onderhandelingsvrijheid
sterk spelen. Elk contract, tussen omroepen en distributeurs, tussen omroepen en
producenten, tussen omroepen en beheersvennootschappen, tussen distributeurs en
beheersvennootschappen, is anders. ARI-contracten worden soms afgesloten, maar vaak
ook niet, en worden volgens meerdere stakeholders ook steeds minder eenvoudig af te
sluiten. ook helemaal niet. De markt speelt hier sterk, en in vele gevallen werkt dit volgens de
stakeholders voldoende goed. Het standpunt van sommigen is ook dat uitvoerende
kunstenaars en auteurs ook voor elk individueel werk contractuele vrijheid zouden moeten
hebben om te beslissen wie hun rechten vertegenwoordigt, collectief beheer of producent,
maar het mag duidelijk zijn dat dit standpunt zeker niet door iedereen gedeeld wordt. Dit zou
overigens ook de kwestie van de transparantie van het repertoire van elke
beheersvennootschap nog bemoeilijken.
136.
Hierbij kunnen we ook opmerken dat, omdat veel bedragen het onderwerp uitmaken
van bilaterale onderhandelingen, de inhoud en samenstelling van de vergoedingen niet
altijd concreet wordt opgesplitst en uitgeklaard.
Er bestaat onenigheid tussen stakeholders over in welke mate auteursrechtelijke
vergoedingen apart worden uitgeklaard in totale bedragen die het gevolg zijn van
onderhandelingen, bijvoorbeeld tussen omroepen en distributeurs. Zelfs in zakenrelaties waar
beide partijen dus aan de tafel zitten en over dezelfde contractuele gegevens beschikken, is
de transparantie dus nog steeds niet totaal. Het zal tot slot verder niet verbazen dat er door
meerdere stakeholders geklaagd wordt over het gebrek aan transparantie van
beheersvennootschappen; deze discussie loopt al veel langer (Kerremans, Werkers &
Robrechts, 2008). Dit betreft overigens ook een gebrek aan transparantie in de afrekeningen,
die volgens sommige bevraagden onnodig complex zouden zijn. Een volgende sectie gaat
specifiek verder in op de rol van collectief beheer.

9.

De rol van collectief beheer en het vermoeden van
overdracht

137.
Er wordt aangehaald dat de verschillende berekeningswijzen van de
beheersvennootschappen de transparantie niet ten goede komt en de kostonzekerheid dus
versterkt. De onvoorspelbaarheid is groot, en als gebruiker heb je soms het gevoel de
concurrentiestrijd te betalen tussen beheersvennootschappen, zo wordt geopperd. Sommige
stakeholders vermeldden cijfers over welke bedragen betaald werden aan welke
beheersvennootschappen, met de nadrukkelijke opmerking dat het niet de bedoeling is dat
deze vennootschappen dit van elkaar te weten zouden komen.
Het gebrek aan transparantie met betrekking tot de berekeningswijze gehanteerd door
beheersvennootschappen wordt ook in verband gebracht met de druk die sowieso al gevoeld
wordt in de markt:

“Als je dan daarbovenop nog eens een auteursrechtelijke kost legt die niet berekend
is in functie is van de commerciële inkomsten maar in functie van repertoiregebruik,
ja dan wordt het én én én, dat het langs onze kant veel te veel vergoedingen zijn.”
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“Ze hebben beloofd dat wij niet gediscrimineerd zijn. Dat was wel één van onze
vragen altijd, maar hoe kan je dat checken? Dat is onmogelijk eigenlijk. Je kan ze
maar geloven.”

Het is dus voor gebruikers ook niet eenduidig vast te stellen of andere gebruikers inderdaad
gelijkaardige tarieven betalen. Eén van de gebruikers, met name een speler die beschouwd
kan worden als beschikkend over minder onderhandelingsmacht ten opzichte van
beheersvennootschappen dan sommige andere grotere spelers, haalt aan dat het wenselijk
zou zijn dat de controledienst effectief toeziet op het feit dat de tarieven gelijkaardig zijn
voor iedereen. Ook wordt dan geopperd dat de controledienst eventuele problemen zou
signaleren aan gebruikers. Met andere woorden, het idee dat beheersvennootschappen niet
mogen discrimineren naar verschillende gebruikers toe is veelal gekend, maar of dit in de
praktijk effectief zo is wordt in vraag gesteld.
138.
We dienen wel op te merken dat meerdere beheersvennootschappen in de
stakeholderbevraging naar de onderzoekers toe transparant waren op vlak van hun
inningsprocedures, en dat deze uiteraard ook onder toezicht van de Controledienst van de
vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten vallen.
Bepaalde elementen komen meermaals terug (uiteraard catalogus en repertoiregebruik),
maar sommige inningsparameters verschillen wel (marktaandeel van de zenders
bijvoorbeeld). Beheersvennootschappen geven ook aan dat de berekeningswijze soms
verandert, maar dat dit dan telkens beslist wordt door de vennoten volgens de geijkte
overlegstructuren binnen de vennootschap. Officiële tarieven worden ook gepubliceerd op de
websites, en dit halen de beheersvennootschappen terecht aan. Door vele stakeholders
wordt echter geopperd dat het zeer omslachtig is deze zelf te interpreteren en er vooral de
logica van in te zien. Dit betreft zowel de berekeningswijze van de inning als de
berekeningswijze voor de repartitie.
Het valt overigens ook op dat bepaalde beheersvennootschappen, als het initiële contract dit
voorbehoud voorziet, voor meer soorten rechten tussenkomen dan andere vennootschappen.
Dit valt uiteraard onder de contractuele vrijheid van de leden van de vennootschappen en is
dus op zich niet noodzakelijk problematisch, maar het komt opnieuw de overzichtelijkheid van
wat nu precies onder collectief beheer valt – of kan vallen – niet ten goede.
Een andere meermaals gehoorde verzuchting is dat meer windows daarom geen extra
inkomsten met zich meebrengen, maar eerder alleen een grote fragmentatie van kijkers. De
beheersvennootschappen behandelen dit echter vaak als een bijkomende bron op basis
waarvan ze wensen te innen, waardoor de totale kost aan auteursrechten stijgt hoewel het
aantal kijkers en zeker ook de gerelateerde omzet niet stijgen. Dit wordt meermaals
aangeklaagd. Er wordt wel af en toe geopperd dat de transparantie er al op vooruit is gegaan,
maar ze is volgens velen nog steeds niet optimaal. We herhalen dat het als gebruiker van
werken niet altijd eenduidig te achterhalen is welke beheersvennootschap nu precies welk
repertoire vertegenwoordigt, of zelfs maar welke beheersvennootschap het grootste deel van
het audiovisuele repertoire vertegenwoordigt.

“Het is onmogelijk om… Stel, in het najaar hebben wij (TV-serie X) uitgezonden. Ik
heb geen enkel idee, per programma of per aflevering van het programma, wat mijn
(beheersvennootschap Y)-kost is. (…) Als ik nu vraag aan (deze
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beheersvennootschap Y), wat kost mij (TV-serie X), daar ga ik geen antwoord op
krijgen, ik ga de afrekening pas krijgen dit jaar of zelfs eind volgend jaar.”143

Soms is de kritiek heel scherp: “Het is misschien relevant voor ons, het collectief beheer,
maar het loopt voor geen meter”.

139.
Bij de bespreking van het overlegcomité werd al aangehaald dat sommige
stakeholders een rol van de beheersvennootschappen in dit overleg niet wenselijk vinden. In
dat geval wordt het overleg aan sectorzijde eigenlijk losgekoppeld van het overleg tussen de
beheersvennootschappen.
Sommige betrokkenen vinden vooral dat de beheersvennootschappen onderling moeten
overleggen over hoe de door gebruikers betaalde bedragen verdeeld moeten worden, maar
geven ook aan dat ze vermoeden dat dit stroef zal verlopen. In België zijn veel
beheersvennootschappen actief in de audiovisuele sector, en zoals reeds gemeld kan de
waarde van een uniek platform volgens vele betrokkenen zitten in het feit dat gebruikers niet
meer apart met elke beheersvennootschap zouden moeten onderhandelen.
Alleen wordt dan wel aanvullend vermeld dat het niet de bedoeling kan zijn dat het totale
bedrag te betalen aan de vennootschappen omhoog gaat. Daar is wel een zekere vrees voor:

“Op Europees niveau ook, je voelt inderdaad, beheervennootschappen proberen heel
veel rechten naar zich toe te brengen”.

Het is belangrijk te benadrukken dat het principe van collectief beheer op zich door geen
enkele stakeholder in vraag wordt gesteld:

“Want ook collectief beheer an sich zorgt ervoor dat je de exploitatie zo efficiënt
mogelijk kan voorzien.”

140.
Er is echter wel een discrepantie tussen het oordeel van stakeholders over het
principe versus de praktijk. Zo is regelmatig het geluid te horen dat het niet nodig is om nog
bijkomende zaken toe te kennen aan collectief beheer, aangezien de exploitatie zoals ze nu
wordt geregeld wel werkbaar is.

“Collectief beheer, er wordt dikwijls gevraagd, ben je daar nu voor of tegen. Ik denk
dat wij voor zijn, in die zin als het gebruikt wordt als een instrument waar het voor
bedoeld is, zijnde een instrument om mogelijk te maken dat rechten makkelijk
‘clearbaar’ zijn. Maar dat is het hem nu juist. Vaak wordt collectief beheer een doel op
zich (…), wordt het gebruikt als een instrument om bepaalde categorieën
rechthebbenden aan extra vergoedingen te kunnen komen. En dat klopt niet.”

“Collectief is een manier om te vermijden dat ik met iedereen moet spreken, dus in
die zin is het zeker beter. (…) Maar het is niet transparant.”
143

De namen van de serie en beheersvennootschap in kwestie werden weggelaten om de anonimiteit
te vrijwaren.
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141.
Het vermoeden van overdracht wordt als enorm belangrijk beschouwd door vele
stakeholders, en een verdere uitholling hiervan ten voordele van collectief beheerde rechten
wordt soms expliciet als een vrees vermeld.
Vele stakeholders drukken hun opluchting uit dat het vermoeden van overdracht tenminste
nog bestaat, omdat daar tijdens de onderhandelingen twijfel over bestond. Enkele
stakeholders geven aan dat er wel iets te zeggen was voor het idee om het vermoeden van
overdracht niet te laten toepassen op scenarist en hoofdregisseur, maar zij zijn hier wel in de
minderheid en kunnen zich vinden in de huidige bepalingen.
Zoals reeds uitgebreid gemeld wordt ook de kostonzekerheid – het op voorhand niet kunnen
inschatten van de facturen van de beheersvennootschap – negatief beoordeeld. Ook het feit
dat de timing van wanneer wat betaald dien te worden op voorhand niet altijd duidelijk is,
vanwege een vrije trage administratieve beheerscyclus, wordt een enkele keer vermeld als
negatief punt.
142.
Sterkere kritiek op de vennootschappen is terug te vinden in de beschuldiging dat ze
de realiteit van de markt en de sector veel te veel zouden negeren. Dit komt al terug in het
citaat over de kost die niet berekend wordt in functie van de commerciële realiteit, maar wordt
mogelijk nog sterker verwoord door dit citaat:

“Dikwijls denken wij dat het collectief beheer in plaats van in naam van de
rechthebbenden eigenlijk spreekt in naam van het collectief beheer, voor de markt
van het collectief beheer in plaats van de sector.”

Het wordt zo soms als totaal absurd beschouwd dat beheersvennootschappen het niet erg
lijken te vinden dat bepaalde exploitaties gewoon niet plaatsvinden door een te hoge kost.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een regionale omroep die in vergelijking met hun omzet een
absurd hoog bedrag zou moeten betalen om eenmalig eens een film uit te zenden. Er wordt
geopperd dat dit niet in het voordeel van de sector noch de auteurs zou zijn. Als we
parafraseren wat enkele stakeholders in deze context aanklagen, komt het op het volgende
neer: een klein percentage van een klein bedrag is immers nog altijd meer geld voor de
auteurs dan een groot percentage van helemaal niks. Een aantal stakeholders zijn dus
concreet voorstander van een berekeningswijze die effectief rekening houdt met de
commerciële realiteit en de inkomsten gegenereerd op basis van de werken. Dit is een
element dat ook zinvol kan zijn om mee te nemen als discussiebasis naar het collectief
overleg toe.
Dit houdt ook in dat de economische realiteit van de wijzigende consumptiepatronen ook
moet meegenomen worden in de berekeningswijze:

“Als de klant vroeger alleen maar lineair keek, en vandaag lineair kan kijken, én licht
uitgesteld, of kan opnemen, dan zijn die twee laatste varianten substituten van dat
lineair kijken. (…) Dan kan dat niet zijn dat we dan voor én lineair, én licht uitgesteld,
én opnames drie keer moeten betalen, want dat is eigenlijk vanuit de klant bekeken
dezelfde exploitatie. Hij kijkt maar één keer.”

Een gelijkaardig argument wordt geopperd in het geval dat het aantal kanalen aangeboden
door een distributeur toeneemt: elke klant kan maar naar één kanaal tegelijkertijd kijken.
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Maar niet iedereen is het hier mee eens: een andere stakeholder oppert dat de prijs voor 20
kanalen niet dezelfde kan zijn dan die voor 40 kanalen.
In elk geval, volgens een meerderheid van stakeholders moet collectief beheer een middel
zijn om rechten eenvoudiger te klaren, zo wordt geopperd in het citaat hierboven maar ook
door andere partijen. Het mag dus geen doel op zich zijn en het mag niet gebruikt worden als
instrument om extra vergoedingen in het leven te roepen, wat nu soms wel het geval blijkt te
zijn. Zeker niet alle stakeholders halen dit aan als een knelpunt, en daarbij zijn het voor alle
duidelijkheid niet alleen de beheersvennootschappen zelf die dergelijke kritieken niet uiten.
Maar het wijst er toch wel op dat de spanningen tussen de sector en het collectief beheer
zeker nog niet van de baan zijn.

10.

Succesclausules en risico versus winst

143.
Een laatste punt dat te apart behandelen is, werd niet expliciet opgenomen in de
vragenlijst, maar werd toch door meerdere stakeholders aangehaald. Het betreft de keuze
van auteurs en uitvoerende kunstenaars om al dan niet te delen in het risico van een
productie.

“Het is ook voor de uitvoerende kunstenaars en auteurs in hun belang om op
voorhand iets te ontvangen, want het merendeel van producties is helemaal niet
succesvol, waardoor een betaling op voorhand de enige zekerheid is om ooit een
betaling te ontvangen.”

Andere stakeholders geven eveneens aan dat niet alle auteurs even graag willen delen in het
risico, en dat sommigen liever de vrijheid behouden om hun rechten over te dragen en
daarvoor meteen ene vaste vergoeding te ontvangen.
Volgens sommigen is de mogelijke uitholling van de fee op voorhand in het voordeel van een
telkens groter aandeel onoverdraagbare rechten – zoals besproken bij de vrees voor
precedent – dus niet in alle gevallen wenselijk, en tast dit mogelijk de contractuele vrijheid
van de individuele artiest aan.
De aanvullende ‘fair remuneration’ bij een groot succes van een werk zoals deze bijvoorbeeld
bestaat in Nederland en Duistland (zie juridisch luik) wordt niet door alle stakeholders positief
onthaald. Enkele stakeholders halen aan dat in de Europese beleidsdiscussies dit soort
succesclausule vaak ook wordt geopperd als een manier om de financiële situatie van
auteurs en uitvoerende kunstenaars te verbeteren. Maar, zo wordt geopperd, in het risico van
verlies wordt ook niet gedeeld. Het is niet correct, volgens enkele stakeholders, dat auteurs
en uitvoerende kunstenaars wel meer zouden willen bij onverwacht succes, maar niet mee de
financiële verantwoordelijk willen dragen van een onverwacht falen.
Anderzijds dienen we wel aan te vullen dat Boek XI sowieso voorziet in een recht op
vergoeding per exploitatiewijze voor auteurs, in verhouding met de inkomsten per
exploitatie. Echter kan hier contractueel van worden afgeweken en is er geen vereiste over of
deze vergoedingen eerlijk of billijk dienen te zijn, zoals we reeds aanhaalden in het juridisch
luik. Mogelijk is dit voor de verloning van auteurs en uitvoerende kunstenaars, die zich over
het algemeen in een zwakke onderhandelingspositie bevinden, meer problematisch dan het
niet bestaan van een succesclausule.
Tot slot wordt in dit kader door enkele stakeholders ook gemeld dat auteurs en in de
toekomst eveneens uitvoerende kunstenaars bij een heruitzending veel gemakkelijker
opnieuw rechten kunnen innen – via collectief beheer – dan dat producenten dit kunnen. Er
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zijn dus wel degelijk al mechanismes aanwezig die voorzien dat auteurs en uitvoerende
kunstenaars de vruchten kunnen plukken van het succes van bepaalde producties.

D. Conclusies
144.
Het enige aspect waarover echt consensus bestaat tussen alle stakeholders, is de
grote mate aan juridische en economische onzekerheid. Juridische onzekerheden en
kostonzekerheden gerelateerd aan auteursrechtelijke kwesties zijn sterk met elkaar
verbonden, en spelen zeer sterk in op een markt die al sterk in transitie is. Hier gaat het dan
om trends als gewijzigde distributie- en consumptiepatronen, de grote groei van uitgesteld
kijken, nieuwe internationale spelers die de markt betreden,… Kortom, een markt die al sterk
onder druk staat, komt door de auteursrechtelijke onzekerheid nog meer onder druk te staan.
Dit gegeven loopt als een rode draad doorheen de gesprekken en mag niet onderschat
worden als context van mogelijk verzet tegen sommige bepalingen uit Boek XI. Een
bepaling die mogelijk slechts een kleine financiële impact heeft, zoals een bijkomende
vergoeding voor kabeldoorgifte, kan immers net die kleine druppel impact teweegbrengen die
de emmer doet overlopen. Er is ook enige weerstand te bemerken, nog steeds, met
betrekking tot de totstandkoming van de wet. Het wordt overigens door meerdere
stakeholders als erg vreemd bevonden dat het wetsontwerp destijds niet besproken geweest
is in de Raad Intellectuele Eigendom.
145.
Zowel op het vlak van directe injectie en kabeldoorgifte als op het vlak van de billijke
vergoeding voor audiovisuele werken wordt snel duidelijkheid gevraagd en verwacht men een
proactieve houding van de wetgever en de overheid. Ook op vlak van het overlegcomité
zijn de stakeholders voorstanders van een snelle doorstart. Wel verwacht men dat de
discussies ingewikkeld zullen worden.
Een suggestie van enkele stakeholders om de scope van het overleg te beperken, is om
alleen in te gaan op exploitatiewijzen die momenteel al volgens collectief beheer geregeld
worden en al de rest buiten scope te houden, al moeten we de bedenking maken dat het zelfs
dan niet helemaal duidelijk is wat al dan niet binnen de scope valt.
Wat het uniek platform betreft, zijn vele stakeholders grote voorstander van een écht uniek
platform, een “one-stop-shop”, waar dus alle vormen van exploitatie geregeld kunnen
worden en niet alleen kabeldoorgifte. Dit zou een veel meer ‘future-proof’ oplossing zijn. Wel
wordt de bedenking gemaakt dat in dat geval de onderhandeling over de onderlinge verdeling
tussen beheersvennootschappen problematisch zou kunnen zijn. Een belangrijke bemerking
is hierbij dat het totale bedrag aan rechten die betaald worden door vele stakeholders al als
erg hoog wordt ingeschat, en dus niet nog mag verhogen. Het staat soms niet in verhouding
met de commerciële realiteit van de sector.
Een aantal stakeholders zijn dus grote voorstander van een berekeningswijze die effectief
rekening houdt met de commerciële realiteit en de inkomsten gegenereerd op basis van
de werken. Dit is een element dat ook zinvol kan zijn om mee te nemen als discussiebasis
naar het collectief overleg toe. Een bijkomend element is dat een eventuele meerwaarde van
dit soort modellen zou kunnen liggen in het vooraf beter kunnen inschatten van de totale
auteursrechtelijke exploitatiekost. Andere vlakken waarop de huidige wetgeving als
onvoldoende ‘future-proof’ wordt beschouwd, is de situatie waarbij er meer nieuwe spelers
zijn die producties beginnen te maken, niet alleen omroepen of traditionele productiehuizen.
146.
In vele gevallen laten stakeholders niet in hun kaarten kijken op het vlak van
geldstromen, en wanneer bedragen die uitbetaald of geïnd worden wel meegedeeld worden,
wordt nadrukkelijk gevraagd om ze vertrouwelijk te behandelen en niet te rapporteren in deze
studie. Dit maakt het erg moeilijk voor ons als onderzoekers om effectieve inschattingen
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te maken van de economische impact van het wetgevend kader, maar dit loopt dus erg
parallel met de stakeholders zelf die in koor aangeven dat ze de impact niet kunnen
inschatten. Hier spelen dus twee grote factoren: ten eerste het feit dat stakeholders niet altijd
in hun financiële kaarten willen laten kijken; maar ten tweede ook het feit dat de stakeholders
zelf nog niet weten of en hoe die kaarten überhaupt wijzigen na de wetswijziging.
Overigens moeten we in het kader van de transparantie ook opmerken dat geïnde of betaalde
sommen vaak niet in detail opgesplitst zijn; dit blijkt volgens sommige stakeholders het geval
te zijn met betrekking tot de transacties tussen omroepen en distributeurs, volgens anderen
dan weer met betrekking tot de afrekeningen van de beheersvennootschappen. Het totale
gebrek aan transparantie belemmert een effectieve inschatting van de impact van de
wetswijziging.
Een negatieve inschatting die dus wel door sommigen wordt gemaakt is de impact op het
aantal lokaal geproduceerde programma’s dat de omroepen zullen uitzenden, en het feit dat
dit percentage mogelijk naar beneden zal gaan. Dit is uiteraard niet het beoogde doel van de
wet, maar is opnieuw (nog) niet hard te maken met eigenlijke productiecijfers.
147.
Een bijkomende opmerking die hierbij te maken is, is dat elke commerciële relatie
dus sterk verschillend blijkt te zijn. Elk contract blijkt anders te zijn – tussen omroepen en
distributeurs,
tussen
omroepen
en
producenten,
tussen
omroepen
en
beheersvennootschappen, tussen distributeurs en beheers-vennootschappen. ARI-contracten
worden soms afgesloten, maar vaak ook niet, en worden volgens meerdere stakeholders ook
steeds minder eenvoudig af te sluiten.
Het gebrek aan transparantie houdt dus ook in dat niemand kan nagaan of de bepalingen die
ze overeenkomen in de contractuele onderhandelingen gelijkaardig zijn aan bepalingen of
tarieven die stakeholders van eenzelfde categorie bekomen.
Dit houdt ook in dat de positie van nieuwe spelers op de markt erg moeilijk is, iets waar
we nog op zullen terugkomen in het volgende hoofdstuk. In een commerciële logica is het
natuurlijk niet vreemd dat onderhandelingsmacht speelt, maar of dit altijd in het voordeel is
van een evenwichtige verdeling van auteursrechtelijke vergoedingen valt sterk te betwijfelen.
Vanuit een meta-perspectief kunnen we als onderzoekers zonder juridische achtergrond ook
aangeven dat sommige stakeholders vast lijken te houden aan juridisch correcte argumenten
die vanuit economisch standpunt niet altijd even logisch zijn. Dit is mogelijk ook het gevolg
van het sterk antagonistische landschap, met verschillende rechtszaken in het verleden en
ook nog het heden.
Het is te betreuren dat Boek XI bepaalde bepalingen niet nader in detail heeft gedefinieerd,
met name met betrekking tot kabeldoorgifte en directe injectie. Wel is het positief dat het
overleg in het kader van de Raad Intellectuele Eigendom de materie wel expliciet op tafel
heeft gelegd, al is dit natuurlijk minder dwingend dan een wetgevend document. In de
synthese en algemene conclusies komen we graag terug op enkele prioriteiten voor de
overheid, samen met enkele mogelijke scenario’s voor de verdere implementatie voor de
nieuwe bepalingen rond audiovisuele werken in Boek XI die het onderwerp uitmaakten van
deze studie.
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III. Synthese en algemene conclusies
148.
Dit laatste hoofdstuk zal een synthese brengen van het juridische en het
economische luik, met algemene conclusies, om de meerwaarde van het interdisciplinaire
karakter van deze studie ten volle te benutten.
Rechtsonzekerheid. Uit beide luiken van deze studie blijkt duidelijk dat er een grote
rechtsonzekerheid is, die door alle stakeholders wordt gevoeld en die sterk samenhangt met
een economische onzekerheid. Hoewel de juridische en economische onderzoeken
grotendeels apart werden uitgevoerd, valt in de gezamenlijke analyse op dat de vragen die in
het juridisch luik als open vragen worden gemarkeerd, ook open vragen zijn voor de
stakeholders (minstens zijn er sterk verschillende antwoorden op deze vragen).
Zo is er onzekerheid over de volgende onderwerpen: wat is een ‘kabeldoorgifte’ binnen de
discussies rond directe injectie, in de huidige technische en commerciële context; wat is de
status van buitenlandse auteurs en uitvoerders, wat is de status van buitenlandse producties,
welke “gebruikers” (kabeloperator, omroep) moeten voor welke mededelingen betalen, etc.
Economische onzekerheid. De economische onzekerheid in de audiovisuele sector wordt
grotendeels veroorzaakt door factoren die met het auteursrecht weinig te maken hebben.
Toch is het markant dat een meerderheid van stakeholders de wijzigende auteursrechtelijke
context zien als een bijkomende factor van economische onzekerheid. Er is grote
kostonzekerheid, vooral omwille van de onduidelijkheid rond kabeldoorgifte en directe injectie
en omwille van het onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte.
Vele
stakeholders vragen een proactieve houding van de overheid met betrekking tot
verduidelijking van de kwestie van directe injectie. De complexiteit van het waardennetwerk,
zoals aangetoond in sectie II.A, maakt duidelijk dat de gevolgen van verschuivingen, die op
zich misschien klein lijken, zeer moeilijk in te schatten zijn.
149.
Vergoedingsrechten.
Sinds de invoering van het onoverdraagbaar
vergoedingsrecht voor kabeldoorgifte kan volgens de meerderheid van stakeholders nog
geen wijziging vastgesteld worden in de praktijk, noch wat betreft de (bestaande en nieuwe)
contracten, noch wat betreft de uitbetaalde vergoedingen.
Het nieuwe vergoedingsrecht versterkt de kostonzekerheid: het blijkt momenteel onmogelijk
om de totale auteursrechtelijke en ‘naburig-rechtelijke’ kost van de exploitatie van een
productie op voorhand in te schatten.
Algemener klagen meerdere betrokkenen aan dat de kosten van auteursrechtelijke bedragen,
veelal deze die via beheersvennootschappen geïnd worden, vaak te weinig verband houden
met de economische realiteit van de sector.
De impact van de hervorming van het auteursrecht op Europees niveau moet bovendien nog
afgewacht worden.
De Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake
auteursrechten in de digitale eengemaakte markt wordt nog als voorstel behandeld 144.
Het ‘unwaivable right to remuneration’ (i.e. een vergoedingsrecht waarvan geen afstand
gedaan kan worden) wordt in het lobbydiscours veelvuldig vooropgesteld (niet alleen met
betrekking tot kabelrechten maar ook online exploitatiewijzen). In trage wetgevende
landschappen moet idealiter eerder sterk ingezet worden op een wettelijk kader dat de toets
van de toekomst kan doorstaan, i.e. dat minder gericht is op bijzondere technologieën of
bepaalde technische oplossingen.

144

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale
eengemaakte markt, COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD).
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150.
Uit de uitgevoerde studie blijkt dat het systeem voor audiovisuele exploitatie weinig
gestroomlijnd is: er wordt tussen de betrokkenen parallel onderhandeld over verschillende
aspecten, gedekt door verschillende rechten, die de audiovisuele exploitatiewijzen betreffen.
Verder gaand op de ratio van de auteursrechtelijke hervorming van 2015 kan dan nagedacht
worden over de specificaties waaraan een toekomstig systeem voor audiovisuele exploitatie
moet voldoen en over verschillende mechanismes om audiovisuele exploitatierechten te
verhandelen.

A. Specificaties voor systeem voor audiovisuele
exploitatie
151.
De voorgaande hoofdstukken hebben de complexiteit van de audiovisuele exploitatie
aangetoond, zodat het onmogelijk is een pasklaar antwoord te bieden op de geformuleerde
onzekerheden.
De verdere reflectie rond een houdbaar systeem voor audiovisuele exploitatie kan
gestructureerd worden rond vier basisprincipes, waaraan een juridisch en economisch zinvol
systeem zou moeten voldoen. Het doel is een duurzame audiovisuele industrie tot stand te
brengen, waarin de belangen van de betrokkenen (auteurs, uitvoerders, producenten,
omroepen, verdelers zoals kabeloperatoren) in evenwicht zijn en waarin alle partijen zich ook
op langere termijn kunnen vinden.

1.

Passende vergoeding voor auteurs en uitvoerende
kunstenaars

152.
Ongeacht het mechanisme voor overdracht van auteursrechten of naburige rechten
aan de producent, de auteur en de uitvoerder moeten een passende vergoeding ontvangen
voor de exploitatie van hun werk resp. prestatie.
Uit de Memorie van Toelichting en de debatten gevoerd in de Kamer bij de totstandkoming
van de nieuwe bepalingen voor audiovisuele werken blijkt duidelijk dat het principe van een
adequate vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaar richtinggevend is geweest.
Ook in Europese beleidsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de voorgestelde richtlijn rond
Auteursrechten in de Digitale Eengemaakte Markt, wordt dit principe onderschreven.
Deze vereiste kan als een transversaal principe gezien worden, dat van toepassing is op alle
bestaande en toekomstige exploitatiewijzen waarvoor de exploitatierechten aan de producent
overgedragen worden.
In de praktijk kan dit betekenen dat de vergoeding proportioneel moet zijn, i.e. in verhouding
moet staan tot de inkomsten gegenereerd door een audiovisueel werk (FSE & FERA, 2015).
Evenwel moet er rekening mee gehouden worden dat audiovisuele producties niet altijd
winstgevend zijn, zodat overwogen kan worden om met alle inkomsten van de producent
rekening te houden (inclusief advertenties en subsidies – supra sub II.A.3, figuren 1 en 2).

2.

Voorspelbaarheid van kosten voor gebruikers

153.
De kosten moeten voorspelbaar zijn voor alle betrokkenen, niet alleen voor de
distributeurs (zoals kabeloperatoren en omroepen) maar ook voor de audiovisuele
producenten.
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Het belang van kostonzekerheid loopt als een rode draad door het economische luik van
deze studie. Distributeurs moeten op bepaalde kosten kunnen anticiperen om deze in hun
eigen zakenmodel op te nemen, terwijl producenten hun producties moeilijker kunnen
verkopen als de prijs ervan niet vast staat, zodat zij een concurrentieel nadeel vrezen met
buitenlandse producties.
Indien de kosten voor een buitenlandse productie op voorhand met meer zekerheid begroot
kunnen worden, dan zouden distributeurs geneigd kunnen zijn om (in een onzekere markt die
sowieso reeds onder economische druk staat) minder lokale producties te programmeren.
Voor elke nieuwe bepaling moet nagegaan worden welke de impact is op de
voorspelbaarheid van de kosten en of dit tot een concurrentieel voordeel van buitenlandse
(niet-Europese) producties kan leiden. Mogelijk kan een discriminerend effect tegengegaan
worden door de maatregel van toepassing te verklaren op de buitenlandse producties (al kan
dit een impact hebben op de vergoeding van Belgische/Europese auteurs en uitvoerders).
Niettemin is voorspelbaarheid van de kost een basisprincipe dat het goed functioneren van
de markt sterk ondersteund. Een meer proactieve rol van de beheersvennootschappen om
gebruikers te helpen bij de kostinschatting is volgens meerdere betrokkenen wenselijk.

3.

Rechtszekerheid rond basisnoties

154.
De audiovisuele sector heeft baat bij een globale visie op audiovisuele
exploitatiewijzen, waarbij bepaalde rechtsgevolgen eerder afhangen van exploitatiemodellen
– eerder dan van de technische realiteit. De wetgever kan richting geven door een
uitgesproken beleid voorop te stellen en dit in duidelijke regels te implementeren.
Rond de kabeldoorgifte worden al decennia procedures gevoerd; de Belgische en Europese
wetgevers hebben de gelegenheid om het regime uit te klaren. De onzekerheid rond de notie
“kabeldoorgifte” en de toepassing op de directe injectie brengt met zich mee dat ook de
toepasbaarheid van andere nieuwe bepalingen uit het Boek XI onzeker zijn
(vergoedingsrecht, bevoegdheid uniek platform). Hierrond kan met wetgevend initiatief op
Belgisch en/of Europees niveau meer rechtszekerheid gecreëerd worden, zonder evenwel de
coherentie van het globale auteursrechtelijk systeem uit het oog te verliezen.
Procedures rond de inning en verdeling van rechten komen een efficiënt werkende markt –
en ook de voorspelbaarheid van de kost – allerminst ten goede.
Ook moet het bij implementatie van toekomstige wetswijzigingen – bijvoorbeeld naar
aanleiding van nieuwe Europese regelgeving – heel duidelijk zijn welke bepalingen van
toepassing zijn op welke werken, met voldoende aandacht voor overgangsmaatregelen ter
versterking van de rechtszekerheid.

4.

Transparantie

155.
Een eventuele hervorming van het auteursrechtelijk systeem voor audiovisuele
exploitaties zou een grotere transparantie in de onderhandelingen moeten nastreven.
In de huidige praktijk worden de onderhandelingen gesegmenteerd gevoerd, waardoor er
weinig transparantie bestaat betreffende de geldstromen, welke betalingen uitgevoerd
worden tussen de verschillende partijen (en in welke richting), voor welke prestaties betaald
wordt, op welke rechtsgrond en welke bedragen betaald worden.
Een orgaan zoals het overlegcomité kan zinvol zijn om meer transparantie te krijgen in deze
geldstromen. De beschikbaarheid van gegevens over de inkomsten en exploitaties laat toe
om na te gaan of de vergoedingen aan auteurs en uitvoerders “adequaat” of “passend” zijn.
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De overheid dient een rol te spelen in het stimuleren van informatieverspreiding over
betalingen en er kan gedacht worden aan het uitwerken van incentives hiervoor. Het doel
moet zijn om het verbergen van relevante informatie achter de sluier van vertrouwelijkheid
onaantrekkelijker te maken voor alle betrokkenen.
De controledienst voor beheersvennootschappen zou verder versterkt kunnen worden om
ervoor te zorgen dat nog meer betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Ook aan
gebruikerszijde (distributeurs, omroepen) is meer transparantie vereist.
De afschaffing van het idee van een aparte Dienst Regulering, met de verplichting voor de
kabeldistributeurs om de nodige inlichtingen over de door hen afgesloten overeenkomsten
over te maken aan deze dienst, wordt door meerdere stakeholders betreurd.

B. Mechanismes
voor
uitoefening
audiovisuele exploitatierechten

van

156.
In een ruimere reflectie over hoe een systeem voor audiovisuele exploitatie er zou
kunnen uit zien, kan ook nagedacht worden over concretere mechanismes om rechten te
verhandelen overeenkomstig de vier voorgaande principes.
Deze mechanismes sluiten elkaar niet uit, maar focussen op andere aspecten en kunnen dus
in zekere mate gecombineerd worden, in functie van de beleidsprioriteiten van de wetgever.
Het eerste scenario bespreekt vooral de gebruikerszijde, terwijl het tweede en derde scenario
eerder de focus leggen op de vergoedingen voor creatie.
Alvorens we eindigen met onze finale bemerkingen, bespreken we ook nog zeer beknopt
verschillende opties voor een markt-gebaseerde berekening van de vergoedingen.

Mechanisme 1 – Ruimer uniek platform
157.
De audiovisuele exploitatierechten zouden uitgeoefend kunnen worden via een
“uniek platform”, waarvan de bevoegdheid ruimer is dan de kabeldoorgifte. Zo’n verruimd
uniek platform zou als een “one-stop-shop” kunnen functioneren, een ingreep die vooral voor
distributeurs van belang is145.
Dit loket zou een duidelijke tarieflijst kunnen gebruiken die precies toont hoeveel exploitanten
zullen moeten betalen, gegeven hun economische performantie op een aantal vooraf
gecommuniceerde indicatoren.
De details van de afrekening moeten in consensus
beschreven worden zodat de omroepen en distributeurs op voorhand kunnen weten op welke
manier de rechten berekend worden. De beheersvennootschappen kunnen onderling
onderhandelen welke gemeenschappelijke tarieven er vanuit het gemeenschappelijk loket
worden gecommuniceerd aan de exploitanten van de content. Alhoewel de precieze inhoud
van dit overleg confidentieel kan blijven, is het geadviseerd om naar buiten te komen met een
berekeningswijze die de economische onzekerheid bij de exploitanten zoveel mogelijk
wegneemt.
Via dergelijk platform zou een distributeur verschillende (lineaire en/of niet-lineaire)
audiovisuele exploitatierechten kunnen verkrijgen van omroepen, producenten en hun
145

Enkele juridische constructies en bepalingen die verondersteld worden een oplossing te bieden voor bepaalde
kostonzekerheden worden door de stakeholders niet als goede oplossingen ingeschat. We herhalen hier de vrees
voor het overlegcomité als inefficiënte praatbarak, en – omwille van de kwestie van de directe injectie – de vrees
voor een uniek platform dat bijna geen reikwijdte zal hebben als het alleen van toepassing is op kabeldoorgifte.
Zie supra sub II.C.4.

86

september 2017

beheersorganisatie en eventuele vergoedingsrechten kunnen afrekenen met de bevoegde
beheersorganisaties (zie Mechanisme 3).
Dergelijk verruimd uniek platform kan bijdragen tot de rechtszekerheid voor de betrokkenen
en tot de voorspelbaarheid van de kosten, maar er zal in het bijzonder over gewaakt moeten
worden dat auteurs en uitvoerders een passende vergoeding ontvangen en overdrachten
gebeuren op basis van transparante gegevens (meer bepaald over de criteria om de
categorieën van rechten van de verschillende rechthebbenden te onderscheiden; verdeling
van de gelden tussen de categorieën en hun beheersvennootschappen).
158.
Het verdient aanbeveling om de voor- en nadelen van een ruimer uniek platform
dan alleen voor kabeldoorgifte nader te onderzoeken.
Ten eerste zou een uniek aanspreekpunt om audiovisuele auteursrechten te clearen de
intrede van nieuwe gebruikers en exploitanten in de markt vergemakkelijken. Nu moet een
nieuwe speler, bijvoorbeeld distributeur, met erg veel partijen rond de tafel gaan zitten om
rechten te kunnen klaren, en hebben deze andere partijen meestal een sterkere
onderhandelingspositie.
Vervolgens kan een ruimer platform, eens het in werking zou zijn, discussies oplossen
aangaande de betalingen die meerdere exploitatiewijzen al dan niet met zich meebrengen:
algemene raamcontracten die meerdere exploitatiewijzen dekken brengen zo waarschijnlijk
efficiëntiemeerwaarde met zich mee.
Een mogelijk nadeel kan zijn dat de producenten geraakt worden in hun
onderhandelingsvrijheid: waar zij bijvoorbeeld nu wel case per case een rechtenverdeling
kunnen vastleggen met omroepen voor Video-On-Demand, zal dit lastiger zijn als dit alles
ook via een uniek aanspreekpunt wordt geregeld.
Ook kan een ruim uniek platform mededingingsrechtelijke vragen stellen die op voorhand
grondig onderzocht moeten worden.
Dan nog zullen concrete vragen opgelost moeten worden, b.v. de positie van exploitanten die
bijgedragen hebben tot de prefinanciering van een werk (bijvoorbeeld door omroepen of
distributeurs). Moeten deze akkoorden op voorhand aangegeven worden of kunnen deze
investeringen a posteriori in rekening gebracht worden?
Dit zijn allemaal elementen – opportuniteiten en risico’s – die meegenomen moeten worden in
de overweging van de reikwijdte van het uniek platform, en die waarschijnlijk ook zullen
aangebracht worden door de verschillende betrokkenen binnen het op te richten
overlegcomité. Wellicht kan ook de Nederlandse ervaring met het RODAP-PAM convenant
ons iets leren.

Mechanisme 2 – Focus op contractenrecht
159.
Een globale hervorming van het auteurscontractenrecht zou een deel van de
bezorgdheden kunnen opvangen.
Zo zou een algemeen principe opgenomen kunnen worden dat auteurs en uitvoerende
kunstenaars het recht geeft op een passende of adequate vergoeding per exploitatiewijze
waarvoor de rechten aan de producent overgedragen worden. Dit principe zou ook van
toepassing moeten zijn in geval van overdracht op basis van het wettelijk vermoeden van
overdracht ten voordele van de producent.
Zo zou de producent een voorschot kunnen betalen aan auteurs en uitvoerders dat alle
exploitatievormen zou dekken. Later zou dit bedrag dan aangepast kunnen worden, mocht
blijken dat het (al dan niet gekwalificeerd) disproportioneel is met de eigenlijke inkomsten.
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Ook kan gedacht worden aan een mechanisme waarbij de distributeurs een voorschot
betalen aan producenten en collectieve beheersorganisaties, in ruil voor een automatische of
vereenvoudigde overdracht van rechten. Later kan de vergoeding bijgepast worden op basis
van meer accurate gegevens over de exploitatie. Dergelijk mechanisme zou de auteur,
uitvoerders en producenten de zekerheid geven dat bepaalde inkomsten al verworven zijn.
De wettelijke bepalingen zouden sancties kunnen voorzien indien post hoc blijkt dat de
uitbetaalde vergoeding voor auteur of uitvoerder (manifest) niet in verhouding is met de
inkomsten van de producent.
160.
Ook op Europees niveau woedt de discussie over wat de beste manier is om een
adequate vergoeding te voorzien aan auteurs en uitvoerende kunstenaars: door hun
contractuele positie en onderhandelingspositie te versterken, of door meer betalingen
achteraf via collectief beheer te voorzien.
Op Europees niveau wordt ingeschat dat scenaristen en regisseurs ongeveer 80% van hun
inkomen ontvangen op basis van het initieel contract, en ongeveer 20% op basis van
betalingen achteraf gebaseerd op exploitatie, ofwel door beheersvennootschappen, ofwel
door de producent (FSE & FERA, 2015). Het is zeer moeilijk in te schatten hoe deze
verdeling in België ligt, omdat men misschien kan verwachten dat deze verhouding anders
ligt in landen met een langere en sterker uitgebouwde traditie van collectief beheer. Alleszins
kan verwacht worden dat een zeer aanzienlijk deel van de inkomsten bij het initiële contract
ontvangen worden, en dat het verbeteren van de contractuele positie dus een grotere invloed
zou kunnen hebben op de adequate verloning (met de bemerking dat in dit initiële stadium
vaak nog geen uitspraken gedaan kunnen worden over proportionaliteit).
Het risico van deze benadering is dat een hervorming van het contractenrecht minder
effectief is voor de individuele auteur of uitvoerende kunstenaar die veelal een zwakkere
onderhandelingspositie heeft ten aanzien van de producent. Het is onwaarschijnlijk een
individuele auteur of uitvoerder zijn contract (zelfs a posteriori) in vraag stelt.
Op Europees niveau wordt, met name in het voornoemde pamflet van FERA en FSE,
collective bargaining vooropgesteld als een belangrijke remediërende factor. In het juridische
luik werd reeds opgemerkt dat in bepaalde buurlanden, meer dan in België, collectieve
onderhandelingsmechanismes gebruikt worden om de arbeidsrelaties in de audiovisuele
sector vorm te geven. Hier kan het Overlegcomité uiteraard een rol in spelen.
Eventueel kan gedacht worden aan collectieve mechanismes om de verhouding na te gaan
(het is onwaarschijnlijk dat een individuele auteur of uitvoerder omwille van verloning een
conflict zal aangaan met producenten – slechts sterauteurs en steracteurs kunnen zich dit
veroorloven).
Een hervorming van het contractenrecht zou kunnen zorgen voor een garantie op een
passende vergoeding voor auteurs en uitvoerders (voor zover er efficiënte
sanctiemechanismes voorzien worden), minstens de voorschotten zullen al voor de
exploitatie gekend zijn (terwijl een eventuele bijkomende vergoeding in verhouding tot de
eigenlijke exploitatie zou staan zodat de exploitanten zicht hebben op hun kost). Wel zal nog
aandacht besteed moeten worden aan de transparantie van de effectieve exploitatie
(beschikbaarheid van voldoende gegevens om de passende vergoeding te berekenen).

Mechanisme 3 – Ruimer vergoedingsrecht
161.
Voor het kabelrecht werd voor het eerst een opsplitsing gemaakt tussen het exclusief
recht, dat aan de producent overgedragen kan worden, en het vergoedingsrecht, dat de
auteur en uitvoerder niet kunnen overdragen en waarvan zij geen afstand kunnen doen (voor
zover het exclusief exploitatierecht overgedragen werd).
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Het risico met dit technologie/exploitatie-specifiek vergoedingsrecht is dat het op een zeer
beperkte exploitatiehandeling van toepassing is (in afwachting van de rechtspraak) en vooral
aan buitenlandse rechthebbenden ten goede komt. Dit risico kan vermeden worden door de
opdeling te verruimen, zoals ook de Nederlandse wetgever gedaan heeft.
Hierdoor zou de exploitant (niet alleen de kabeloperator) voor alle audiovisuele
exploitatiewijzen resp. enkel lineaire exploitatiewijzen (ongeacht of deze “primaire” of
“secundaire” exploitatiewijzen zijn) een passende vergoeding moeten betalen aan de auteur
en uitvoerder. De exclusieve rechten kan de exploitant bij de producent onderhandelen
(uitgenomen voor de secundaire exploitaties waarvoor een wettelijke licentie voorzien is).
Een verruimd vergoedingsrecht zou een antwoord bieden op het bezwaar dat een verruimd
uniek platform het onderscheid tussen primaire en secundaire exploitatievormen niet
respecteert, waarbij voor de primaire exploitatievormen (“uitzending”, primaire kabeldoorgifte,
video on demand) een exclusief recht geldt, terwijl secundaire exploitatievormen
(“heruitzending”, “kabeldoorgifte”) in de uitoefening beperkt zijn (wettelijke licentie, verplicht
collectief beheer).
Het vergoedingsrecht voor auteurs en uitvoerders zou gelden ten aanzien van de finale
operatoren die het werk of de prestatie naar het publiek brengen (omroep, kabel, satelliet,…)
– ongeacht of het gaat om een primaire of een secundaire exploitatie. Het vergoedingsrecht
kan collectief beheerd worden – in geval van overdracht van exclusieve rechten aan de
producent, die het toestemmingsrecht behoudt om de exploitatie te verzekeren. Voor een
voorbeeld kan naar Nederland gekeken worden.
Een ruimer vergoedingsrecht kan een antwoord bieden op de vereisten van een passende
vergoeding en rechtszekerheid. De wetgever zou wel aandacht moeten besteden aan de
voorspelbaarheid van de kosten (eens de berekeningsregels gekend), de transparantie van
de gegevens waarop de berekening gebaseerd wordt en een beperking van de
administratieve last.
162.
Hierbij kunnen we tot slot ook in herinnering brengen dat het Europese lobbydiscours
rond de herziening van het copyright-regime nog volop draaiende is, en dat hier door enkele
partijen stevig geijverd wordt voor een onoverdraagbaar recht op vergoeding voor alle
exploitatiewijzen, met een sterke nadruk op online exploitatie, waarbij de auteurs en
uitvoerende kunstenaars momenteel niet kunnen genieten van een adequate, proportionele
vergoeding.
We moeten opmerken dat zeker niet alle Belgische stakeholders voorstander zijn van de
loskopping van het vergoedingsrecht van het exclusief recht. Als dit een Europese realiteit
zou worden, moet dit natuurlijk zinvol omgezet worden in de Belgische wetgeving.
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C. Verschillende opties voor de berekening van
de vergoedingen
163.
Principes als adequate vergoeding, kostzekerheid en vergoedingen die te weinig
verband houden met de economische realiteit van de sector zeggen natuurlijk nog niets
over hoe de vergoedingen dan best effectief berekend worden. Deze laatste sectie licht hier
zeer beknopt enkele opties toe die overwogen kunnen worden, met bedenkingen en
eventuele voor- en nadelen.
Zeker wanneer wordt uitgegaan van een uniek platform dat dezelfde berekeningswijze
hanteert voor de inning van de rechten, is het belangrijk dat deze berekeningswijze zinvol
gekozen wordt.
Als de partij die audiovisuele werken gebruikt een profijtgericht karakter heeft, is een voor de
hand liggende berekeningswijze van de vergoeding een berekening op basis van een
percentage van de omzet. Mogelijk kan om de voorspelbaarheid te bevorderen ook gedacht
worden aan berekeningen op basis van de omzet van het afgelopen boekjaar, zodat de
gebruiker tijdens het jaar van programmatie van een bepaalde productie reeds weet wat dit
zal kosten op basis van voorgaande omzet. Dit kan zowel het geval zijn voor omroepen
zowel als distributoren, waarbij er wel vaak een grote bijkomende moeilijkheid is om, zeker bij
distributoren die meerdere diensten aanbieden in één pakket, na te gaan welk deel van de
omzet effectief gerelateerd is aan audiovisuele exploitatie. We noteren immers een vrees
van enkele stakeholders dat bepaalde inkomsten uit content door distributeurs verborgen
worden binnenin productbundels.
De economische realiteit van het aantal kijkers (niet alleen kijkcijfers voor lineaire televisie
en uitgesteld kijken, maar ook de ‘eyeballs’ voor andere vormen van exploitatie) volgt ook een
zekere economische logica en is dus eveneens te overwegen. Vanuit het perspectief van de
veel gevraagde kostzekerheid is dit mogelijk echter minder aan te raden: deze cijfers
fluctueren en zijn niet voorspelbaar, wat ook de voorspelbaarheid van de vergoeding niet ten
goede komt. Dit soort ideeën om de berekeningswijze vast te leggen kan absoluut
opgeworpen worden bij de onderhandelingen in het kader van het overlegcomité om de
voorkeuren en bezwaren van alle partijen te noteren.
164.
Over het algemeen is een vereenvoudiging of tenminste verdere afstemming van
berekeningswijzen aan te raden, al is dit ten eerste mogelijk controversieel vanuit
mededingingsrechtelijk standpunt, en ten tweede vanuit het principe dat auteurs in principe
vanuit het exclusief recht zelf inspraak dienen te hebben in de wijze waarop hun
vergoedingen worden bepaald.
Echter, enkel indien alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen voor een efficiënte en
transparante manier van rechtenverdeling, kan dit de leefbaarheid van het ganse ecosysteem
garanderen, en zelfs verbeteren.
De verschillende berekeningswijzen creëren momenteel een complexe verzameling van
betalingsmodaliteiten die absoluut niet transparant zijn. De complexiteit is zodanig dat dit de
marktintrede belemmert van nieuwe spelers die niet de ervaring en expertise bezitten om in
te schatten hoeveel auteursrechten ze zullen moeten betalen. Dit benadeelt zowel eventuele
nieuwe audiovisuele initiatieven in de mediamarkt (omroepen of online aggregatoren), als
nieuwe distributie-initiatieven in de telecommarkt.
De baten van collectief beheer zijn duidelijk en situeren zich zowel op het vlak van efficiënt
rechtenbeheer als op het vlak van het versterken van de positie van auteurs en uitvoerende
kunstenaar.
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We kunnen echter in sommige gevallen spreken van een overbodige complexiteit, die dus
een grote kostonzekerheid met zich meebrengt.

D. Tot slot
165.
Een andere bepaling die niet meteen in de scenario’s hierboven past, maar die we
toch opnieuw in de aandacht willen brengen, is de uitbreiding van de billijke vergoeding
naar audiovisuele werken. Uit onze bevraging blijkt dat er slechts één betrokkene vragende
partij is voor de inwerkingtreding van deze bepaling, en dat ook hier erg veel
rechtsonzekerheid bestaat, mede door de vaak als onduidelijk beschouwde uitspraak van het
Grondwettelijk Hof in dit kader.
Door veel stakeholders, ook sommige die er financieel baat bij zouden kunnen hebben, wordt
dit expliciet als niet prioritair benoemd. Uiteraard stond het wetgevend kader op zich niet
ter discussie in deze studie, alleen de impact ervan en in sommige gevallen de nadere
uitvoering, maar dit is toch een belangrijk aandachtspunt naar de overheid toe. Opgemerkt
wordt dat de publieke opinie mogelijk ook weigerachtig staat ten opzichte van
auteursrechtelijke inningen.
166.
Samenvattend kan gesteld worden dat het nieuwe wetgevend kader enkele principes
biedt die momenteel niet (meer), of alleszins nauwelijks, in vraag worden gesteld. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om het principe van collectief beheer, en zelfs het idee van een bepaalde
mate van verplicht collectief beheer ten dienste van auteurs en uitvoerende kunstenaars.
Een ander voorbeeld is het principe van maatregelen zoals het uniek platform ter
administratieve vereenvoudiging van het inningsproces. De praktijk en uitvoering van deze
principes is echter veel meer voor discussie vatbaar.
We komen hierbij terug op de reeds vermelde unieke timing van deze studie, als deels ex
post, deels ex ante evaluatie, aangezien de implementatie nog volop gaande is. We merken
hierbij meermaals op dat er een groot ongeduld is ten opzichte van de
rechtsonzekerheid.
Ondanks het sterk antagonistisch landschap, zijn we mogelijk op een punt gekomen waarop
een compromisbepaling de voorkeur zal genieten op de huidige onzekerheid. Daadkrachtig
optreden van de wetgevende overheid met betrekking tot het doorhakken van knopen daar
waar bepaalde kwesties nog steeds niet opgehelderd zijn is hierdoor aan te raden.
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V. Bijlagen
A. Appendix
A
–
stakeholderbevraging

Vragenlijst

voor

Algemeen












Hoe worden de overdracht van rechten en de hieruit volgende vergoedingen in de
audiovisuele sector georganiseerd? Kan u de chronologie van de overdracht van
rechten en de betrokken partijen schetsen?
In welke mate zijn de volgende mechanismes relevant voor u:
(i)
het wettelijk vermoeden van overdracht van rechten (auteursrechten en
naburige rechten)
(ii)
contractuele onderhandelingen (individueel beheer)
(iii)
collectief beheer?
Hoe worden de vergoedingen tussen de partijen onderhandeld? Uit welke
onderdelen bestaat de vergoeding die u betaalt/ontvangt? Wordt een onderscheid
gemaakt naar (analoge, digitale) exploitatiewijzen?
Heeft de wetswijziging van 2014 een invloed gehad op
- De overdracht van rechten?
- De bepaling en betaling van de vergoeding?
Hoe heeft de introductie van een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor auteurs en
uitvoerende kunstenaars het contractueel proces veranderd? Op welke manier?
Ziet u opportuniteiten in de publieke mededeling van audiovisuele werken in al dan
niet publieke ruimtes?
Hoe ziet u de werking van het uniek loket? Zal dit eventuele transactie obstakels en –
kosten wegnemen of verminderen?

Opinie over evenwichtige verdeling




Bent u van mening dat de auteursrechtelijke vergoedingen momenteel evenwichtig
zijn verdeeld?
Indien niet, welke zijn volgens u de auteursrechtelijke knelpunten die een
evenwichtige verdeling in de weg staan (verleden, heden)?
Wat kan soelaas brengen voor de toekomst, ook met het oog op nieuwe
technologieën voor distributie van audiovisuele werken zoals:
 Lineaire uitzending
 Verkoop van previewrechten
 Catch-up TV
 Video-on-demand via traditionele distributeurs van lineaire TV (Proximus en
Telenet).
 Verkoop aan nieuwe over-the-top spelers zoals Netflix, HBO.

Impact op producties


Welke negatieve of positieve impact zou deze wetgeving volgens u kunnen hebben
op het aantal interne producties (van 1 huis)? (quote: “Geen contract is geen
liquiditeit.”)
 Impact op jaarlijks aantal nationale co-producties?
 Impact op jaarlijks aantal internationale co-producties?
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Evenveel producties, maar met minder marge?
Over hoeveel co-producties gaat het?

Rol van het overlegcomité



Welke mogelijkheden ziet u voor de behandeling van collectieve akkoorden binnen of
buiten het overlegcomité (art. XI 282 WER)?
Welke is de door u verkozen procedure om tot een akkoord te komen?

Specifieke vragen voor producenten










In welke mate rekent u voor de verwerving van auteursrechten en naburige rechten
op:
(iv)
het wettelijk vermoeden van overdracht van rechten (auteursrechten en
naburige rechten)
(v)
contractuele onderhandelingen (individueel beheer)
(vi)
collectief beheer?
Hoe worden de vergoedingen tussen de partijen onderhandeld (met auteurs en
uitvoerders, met omroepen en distributeurs)?
- Uit welke onderdelen bestaat de vergoeding die u betaalt/ontvangt? Wordt
een onderscheid gemaakt naar (analoge, digitale) exploitatiewijzen?
Heeft de wetswijziging van 2014 een invloed gehad op
- De overdracht van rechten?
- De bepaling en betaling van de vergoeding?
Hoe heeft de introductie van een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor auteurs en
uitvoerende kunstenaars het contractueel proces veranderd? Op welke manier?
Ziet u opportuniteiten in de publieke mededeling van audiovisuele werken in al dan
niet publieke ruimtes?
Hoe ziet u de werking van het uniek loket? Zal dit eventuele transactie obstakels en –
kosten wegnemen of verminderen?

Specifieke vragen voor beheersvennootschappen:










Hoe berekent u de vergoeding voor auteurs/kunstenaars nu? Op basis van welke
cijfers of gegevens?
Op basis van welke data zou deze vergoeding in de toekomst moeten berekend
worden?
Welke rechten worden nu collectief beheerd door de beheersvennootschap bij
audiovisuele exploitaties? Gaat het om verplicht of vrijwillig collectief beheer
(muziek, andere – beheersvennootschap voor auteurs/uitvoerders/producenten)?
Hoe worden de vergoedingen tussen de partijen onderhandeld? Uit welke
onderdelen bestaat de vergoeding die u ontvangt voor de rechthebbenden? Wordt
een onderscheid gemaakt naar (analoge, digitale) exploitatiewijzen?
Heeft de wetswijziging van 2014 een invloed gehad op
- de overdracht van rechten?
- De bepaling en betaling van de vergoeding?
Hoe heeft de introductie van een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor kabel voor
auteurs en uitvoerende kunstenaars het contractueel proces veranderd? Op welke
manier?
- Hoe ziet u de opsplitsing van het exclusief recht (onderhandeling van de
kabeldoorgifte) en het vergoedingsrecht? Welke gevolgen zal dit hebben
voor de rechthebbenden?
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Ziet u opportuniteiten in de publieke mededeling van audiovisuele werken in al dan
niet publieke ruimtes?
Hoe ziet u de werking van het uniek loket? Zal dit eventuele transactie obstakels en –
kosten wegnemen of verminderen?

Specifieke vragen voor omroepen














Met welke partijen (auteurs, uitvoerders, beheersvennootschappen, producenten)
sluit u overeenkomsten af en voor welke exploitatieactiviteiten (omroep, kabel,
internet, lineair, non-lineair,…)?
Sluit u verder nog overeenkomsten af waar u als houder van auteursrechten
(naburige rechten van omroeporganisatie, verkregen auteursrechten en naburige
rechten) optreedt (all rights included of anderszinds)?
Hoe worden de vergoedingen tussen de partijen onderhandeld? Uit welke
onderdelen bestaat de vergoeding die u betaalt/ontvangt? Wordt een onderscheid
gemaakt naar (analoge, digitale) exploitatiewijzen?
Hoe heeft de wetswijziging van 2014 een invloed gehad op
- De overdracht van rechten (hoe, welke partijen, welke exploitatierechten)?
- De bepaling van de vergoeding (meer bepaald voor kabeltransmissies)?
Hoe heeft de introductie van een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor de kabel
voor auteurs en uitvoerende kunstenaars het contractueel proces veranderd? Op
welke manier?
Zal dit alles een impact hebben op het aandeel buitenlandse werken dat u
programmeert, vermoedt u dat dit aandeel bijvoorbeeld groter zal worden?
Ziet u opportuniteiten in de publieke mededeling van audiovisuele werken in al dan
niet publieke ruimtes?
Hoe ziet u de werking van het uniek loket? Zal dit eventuele transactie obstakels en –
kosten wegnemen of verminderen?

Specifieke vragen voor distributeurs













Welke manier draagt uw voorkeur weg om te berekenen hoe auteursrechten verdeeld
worden over beheersvennootschappen en andere rechthebbenden?
Met welke partijen sluit u een overeenkomst af met het oog op de doorgifte
(wederdoorgifte) van televisieprogramma’s (welke beheersvennootschappen,
omroepen, producenten,…)?
Is dit verschillend van niet-lineaire doorgiftes?
Gaat het om individueel beheer of collectief beheer?
Hoe worden de vergoedingen tussen de partijen onderhandeld? Uit welke
onderdelen bestaat de vergoeding die u betaalt? Wordt een onderscheid gemaakt
naar (analoge, digitale) exploitatiewijzen?
Heeft de wetswijziging van 2014 een invloed gehad op
- De overdracht van rechten?
- De bepaling en betaling van de vergoeding?
Hoe heeft de introductie van een onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor auteurs en
uitvoerende kunstenaars het contractueel proces veranderd? Op welke manier?
Hoe ziet u de werking van het uniek loket? Zal dit eventuele transactie obstakels en –
kosten wegnemen of verminderen?
M.b.t. de ARI-overeenkomsten
- Vraagt u een maandelijkse vergoeding aan uw klanten?
- Zo ja, volgens welke frequentie rekent u deze aan? (maandelijks?, …)
- Hoe groot is deze vergoeding?
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-

Hoe wordt deze dan verder verdeeld?
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