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Wat wordt beschermd door het 
auteurs recht?
Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde en 
kunst in zeer ruime zin. Daarmee worden alle scheppingen 
van de menselijke geest bedoeld, voor zover die worden 
uitgedrukt in een concrete vorm. 

Het biedt bescherming aan auteurs van boeken, gedich-
ten, teksten en liedjes, schilders, tekenaars en fotografen, 
 cineasten, ontwikkelaars van games en nog veel meer.

Let op: NIET ALLE kunst of literaire werken worden be-
schermd door het auteursrecht. Het werk moet immers het 
concrete en originele resultaat zijn van een creatieve activi-
teit. Bijgevolg zijn er BESCHERMINGSVOORWAARDEN:

 Het werk moet uitgedrukt zijn in een CONCRETE 
VORM: Een idee, werkwijze of concept dat aan de basis 
van een werk kan liggen, wordt niet beschermd door het 
auteursrecht. Van zodra dat idee in een concrete vorm 
wordt uitgedrukt, kan het wel worden beschermd.  
Er is evenwel geen materiële drager vereist.  
Het volstaat bijvoorbeeld dat iemand een geïmproviseerd  
lied zingt voor een publiek.

 Het werk moet ORIGINEEL zijn: Het volstaat dat een 
werk getuigt van de persoonlijkheid van de auteur en 
dat die bij het creëren van dat werk zelf creatieve keuzes 
heeft gemaakt. Het moet dus niet per se gaan om een 
spectaculair, innovatief of zelden gezien werk.  
Zo kunnen twee fotografen een foto maken van hetzelfde 
onder werp, maar kunnen ze elk het auteursrecht krijgen op 
hun eigen foto, op voorwaarde dat ze los van elkaar keuzes 
hebben gemaakt, bijvoorbeeld qua belichting of positione-
ring.

Auteursrecht

Het kan evenwel aangewezen zijn om het werk te depo-
neren of te laten registreren om bewijsredenen. Door 
de registratie krijgt het werk namelijk een vaste datum, 
waarmee men ten aanzien van anderen kan bewijzen dat 
men de eerste was die het idee concretiseerde.

Het gemene recht voorziet meerdere mogelijkheden om 
een vaste datum te bekomen:

 door registratie bij een kantoor Rechtszekerheid van 
de FOD Financiën; 

 door bewaring en dagtekening door een notaris.

Naast die twee gemeenrechtelijke wijzen, bestaat er ook 
de mogelijkheid om de datum van creatie van een werk 
te bewijzen via de (online) i-DEPOT-envelop. Die enve-
lop wordt aangeboden op de website van het Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) of via 
het Contact Punt van de Dienst voor de Intellectuele 
 Eigendom.

Hoe verkrijg 
ik een auteursrecht? 

De auteur krijgt bepaalde rechten louter door 
de creatie van een werk dat het concrete en 
originele resultaat is van een creatieve acti viteit. 
Het werk wordt daadwerkelijk automatisch en 
zonder enige formaliteit beschermd.
Als auteur hoef je dus helemaal niets te doen om 
auteurs rechtelijke bescherming van je werk te 
genieten. Het auteurs recht wordt automatisch 
verleend van zodra  voldaan wordt aan de 
beschermingsvoorwaarden!
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