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Voorwoord

2013 was een bijzonder jaar voor deAuteurs: na de opstartperiode van 2012 was 2013 het eerste jaar waar we er volledig 
voor konden gaan. 

En of we er voor zijn gegaan!

• Ons ledenaantal groeide sneller dan verwacht: deAuteurs sloot 2013 af met 432 leden. In juni 2014 telt onze  
beheersvennootschap 700 leden. En we blijven groeien.

•	Onze	eerste	opeisingen	bij	Reprobel	werden	na	een	niet•aflatende	discussie	in	het	najaar	van	2013	goedgekeurd	en	in	
december volgde de verdeling en uitbetaling aan de literaire auteurs.

• De audiovisuele rechten en theaterrechten werden snel uitbetaald.
• Politici en beleidsmakers hadden oor naar onze vragen.
• De samenwerking met het culturele veld, de Scenaristengilde, de Vlaamse Auteursvereniging en de Unie van Regisseurs 

verliep zeer constructief.
• Ons beurzenprogramma kon op veel bijval rekenen. Onze events en culturele acties werden gehonoreerd met volle 

zalen en een warm onthaal.
• De werkingskost in 2013 bedroeg 10.91%, zonder meer een uitstekend resultaat.

Ere wie ere toekomt: deAuteurs kon rekenen op een zeer gemotiveerd team, een geëngageerde en sterke Raad van Bestuur 
met	een	unieke	voorzitter	en	op	een	professionele	samenwerking	met	de	back-office	van	SACD/SCAM.
 
Toch was in 2013 niet alles rozengeur en maneschijn: op de politieke onderhandelingstafel lag sinds juli een ontwerp van 
nieuwe auteurswet waar de belangen van de auteurs soms met voeten werden getreden; het behoud van de culturele 
uitzondering	in	het	vrijhandelsakkoord	met	de	Verenigde	Staten	kwam	er	niet	zomaar;	het	beloofde	K.B.	rond	de	reprografie	
en de vergoeding op printers bleef uit; manoeuvres om het collectief beheer buitenspel te zetten via ‘All Rights Included’- 
contracten moesten worden bestreden; de Tax Shelter stond zwaar ter discussie; piraterij woekert nog steeds; fusies en 
overnames in de culturele en creatieve sector  dreigen het aanbod te doen verschralen en de culturele diversiteit komt 
in gevaar.

deAuteurs zal  haar nek blijven uitsteken en de belangen van haar leden maximaal verdedigen in een geest van overleg 
en wederzijds respect met alle professionele partners. Wij blijven streven naar een perfectionering van onze diensten en 
een adequate inning en verdeling van de rechten via het systeem van collectief beheer.

Wij danken iedereen die van 2013 een succesverhaal heeft gemaakt voor deAuteurs. 

Katrien Van der Perre
Algemeen directeur deAuteurs
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Raad
van

Bestuur

Rik d’Hiet (scenario) - Ondervoorzitter
Rik D’hiet studeerde af als regisseur. Hij schreef televisiescenario’s voor onder meer 
‘Recht	op	Recht’,	‘Flikken’	en	‘Het	Goddelijke	Monster’,	gebaseerd	op	de	boeken	van	
Tom Lanoye. Hij is tevens de bedenker en scenarist van de VRT-misdaadreeks ‘De 
Ridder’. Voor de bioscoop werkte hij als scenarist of script-adviseur mee aan diverse 
langspeelfilms,	zoals	‘Ben	X’,	‘Zot	van	A’.,	‘Tot	Altijd’	en	‘Marina’.	Rik	D’hiet	is	als	docent	
verbonden aan het Rits en de Universiteit Gent. Voor het VAF coacht hij scenaristen 
in het scenarioatelier en het intercultureel filmatelier. Hij is tevens bestuurslid van de 
Scenaristengilde en van deAuteurs.

Koen Stassijns (poëzie) - Ondervoorzitter
Koen Stassijns is dichter, vertaler, bloemlezer en docent literaire creatie. Hij 
was tot voor kort ondervoorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV). Na 
enkele dichtbundels bij Lannoo publiceerde hij ‘Paard van glas’ en ‘Zwijghout’ bij 
uitgeverij Atlas in Amsterdam; deze bundels kenden verschillende herdrukken. 
Recent verscheen bij uitgeverij P ‘In de luwte’, een overzichtsbundel. Samen met 
Ivo van Strijtem heeft hij tientallen bloemlezingen gemaakt. Naast libretti voor 
de	Munt,	vertaalt	hij	uitsluitend	poëzie.	Regelmatig	vormt	hij	een	vertaalduo	met	
Geert van Istendael. Hij geeft tal van lezingen in binnen- en buitenland. 

Erik Vlaminck (literatuur)
Erik Vlaminck is roman- en theaterauteur. Hij maakte naam met een 
zesdelige romancyclus over het ongewone leven van gewone mensen in 
het Vlaanderen van de 20e eeuw. Bij het grote publiek kwam de doorbraak 
met de romans ‘Suikerspin’ en ‘Brandlucht’. Als theatermaker werkte hij voor 
verschillende belangrijke gezelschappen. Hij leidde de SchrijversAcademie 
en de Vlaamse Auteursvereniging en is momenteel ondervoorzitter van de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 

Willem Wallyn (film) - Voorzitter
Willem Wallyn studeerde rechten aan de VUB en vervolgens dramaturgie 
bij	Yves	Lavandier.	In	‘97	maakte	hij	zijn	debuut	met	de	bekroonde	kortfilm	
‘Dear Jean Claude’. Daarna volgden o.a. ‘Urinoir Dogs’ en ‘Piranha Blues: 
Film 1’. Hij schreef ook scenario’s voor o.a. De Rodenburgs, De Ridder, Zone 
Stad	 en	 Aspe.	Momenteel	 zijn	 ‘Vaderland’	 en	 ‘Elke	 derde	 donderdag’	 in	
volle	ontwikkeling.	Hij	was	een	tiental	jaar	Hoofd	Acquisitie	Langspeelfilm	
en Hoofd Productie Fictie van CANAL+. Hij is docent aan het Rits in Brussel 
en gastdocent aan het KASK in Gent.

Judith Vanistendael (strip)
Judith Vanistendael woont en werkt in Brussel. Ze maakt beeldverhalen en 
illustraties. Ze debuteerde met een strip over een Togolese vluchteling, ‘De 
maagd en de neger’, en baande verder haar weg met de graphic novel ‘Toen 
David zijn stem verloor’, waarin ze het verhaal vertelt van een man die sterft 
aan	kanker.	Ze	illustreert	ook	kinderboeken,	o.a.	in	samenwerking	met	Michael	
Decock. Haar werk wordt uitgegeven bij De Bezige Bij, Querido, Lannoo en 
Atlas. De boeken van Judith worden vertaald in meerdere talen en onlangs 
sleepte ze drie nominaties voor de Eisner Awards in de wacht.
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Manu Riche (documentaire)
Manu	Riche	is	filmmaker.	Hij	begint	als	regisseur	bij	het	Cinema	Verité	Cultmagazine	
Strip-Tease. In de jaren 90’ werkt hij op verschillende onafhankelijke documentaires, 
waaronder ‘Welcome to my world’ en de ‘Black Star’. In Frankrijk maakt hij twee 
controversiële	biografische	films	van	2	bekende	Belgen:	Koning	Boudewijn	en	
Georges Simenon. Hij is regisseur/producent van de zesdelige documentairereeks, 
‘Hoge Bomen’, die werd vertoond op Canvas VRT. In 2012 kreeg hij de Buyens 
Chagoll	voor	zijn	laatste	film	‘Snake	Dance’.	Hij	is	in	pre	productie	voor	zijn	eerste	
fictiefilm,	‘Problemski	Hotel’,	naar	het	boek	van	Dimitri	Verhulst.

Paul Pourveur (theater)
Paul	Pourveur	studeerde	filmmontage	aan	het	Rits	te	Brussel	en	bekwaamde	
zich verder in het scenarioschrijven. Hij werkte aanvankelijk als scenarist 
en	scriptdoctor	voor	film	en	televisie.	In	de	jaren	‘80	begon	hij	ook	teksten	
voor het theater te schrijven. Hij schreef een rijk palmares van intrigerende 
theaterteksten	 bij	 elkaar	 als	 ‘Le	 diable	 au	 corps’	 en	 ‘L’Abécédaire	 des	
Temps	Modernes’.	Paul	Pourveur	werd	tweetalig	opgevoed	en	schrijft	in	het	
Nederlands en het Frans.

Gerda Dendooven (illustratie & literatuur)
Gerda	studeerde	plastische	kunsten	en	vervolgens	vrije	grafiek	in	Gent.	Na	haar	
studie	werkte	ze	als	begeleidster	van	kinderateliers	in	het	MuKHA	en	in	het	
Museum	voor	Schone	Kunsten	in	Gent.	Tegenwoordig	doceert	ze	aan	het	Sint-
Lucas Instituut in Gent. Ze maakt illustraties voor een hele reeks van bekende 
kinder- en jeugdboekenschrijvers in een verrassende, niet-conventionele stijl. 
Gerda werd in 2007 de eerste en enige kinderconsul. Ze maakte o.a ‘De Fijnste 
dagen van het jaar’ (theater); ‘Soepkinders’ (boek en theaterstuk); ‘Hoe het 
varken aan zijn krulstaart kwam’ (boek en theater), ‘Het Takkenkind’.

Patrice Toye (regie)
De	films	van	Patrice	Toye	tonen	een	zoektocht	van	de	personages	naar	hun	
identiteit.	Na	diverse	kortfilms,	zoals	‘Vrouwen	willen	trouwen’	en	‘Altijd	ander	
water’,	brengt	Toye	in	1998	haar	debuutfilm	‘Rosie’.	De	film	kent	succes	 in	
het festivalcircuit van o.a Berlijn en Toronto en wint talloze prijzen. Haar 
tweede langspeler ‘(n)Iemand’ behaalt selecties voor prestigieuze festivals. 
Patrice is tevens docente audiovisuele kunsten aan het LUCA School of Arts 
Brussels.	Haar	nieuwste	film	‘Little	Black	Spiders’	werd	geselecteerd	op	talrijke	
filmfestivals	en	kaapte	meerdere	filmprijzen	weg.

Carlo Van Baelen (literatuur)
Carlo Van Baelen was 40 jaar actief in de boekensector. Als directeur leidde hij 
het Vlaams Fonds voor de Letteren van 2000 tot 2011. Hij is auteur van diverse 
rapporten en studies over economische, juridische en beleidsaspecten van het 
Vlaamse Boekenvak. Carlo doceert aan de Bibliotheekopleiding VSPW Gent 
en is gastdocent aan de UA, de KULeuven, de VUB, de Universiteit Hasselt, 
Plantin Genootschap en Vakopleiding Boekenbranche Nederland. Carlo is lid 
van de Strategische Adviesraad Cultuur, zetelt in de werkgroep ‘Opleiding’ van 
Boek.be en is bestuurder in culturele en maatschappelijke organisaties.

Raad
van
Bestuur ©

Kr
is

ti
en

 C
le

ri
nx

©
D

an
ny

 W
ill

em
s

©
N

ad
iy

e 
Ba

ra
n



Elk bedrijf is het aan zichzelf verplicht om ambities te hebben, een missie te willen 
waarmaken en zich daartoe concrete, haalbare doelstellingen op te leggen. deAuteurs 
heeft die cruciale opdracht van bij het begin van haar oprichting doordacht aangevat.

Eerst werden vier pijlers bepaald, nl 

1. Correcte en transparante inning en verdeling van rechten 
2. Juridisch advies: lobby en professionele ondersteuning 
3. Culturele steun en promotie 
4. Uitbouw van een internationaal netwerk 

Daarnaast hebben het team en de Raad van Bestuur in samenwerking met een externe 
consultant tijdens een meerdaagse strategische performantie-oefening de missie, 
ambities, prioritaire doelstellingen en bijhorende strategieën geformuleerd.

Kernpunten uit  Strategische Performantie-oefening

Missie

deAuteurs	wil	Nederlandstalige	auteurs	op	een	correcte,	 transparante	en	efficiënte	
wijze vertegenwoordigen in binnen- en buitenland door het beheren van hun rechten, 
het verdedigen van hun belangen en het bieden van juridische en professionele 
ondersteuning. We doen dit in een constructieve dialoog met gebruikers en overheid. 

Ambities

•	Auteurs	zijn	fier	om	lid	te	zijn	van	hun	vereniging,	ze	voelen	er	zich	thuis
•	Eigen	 specifiek	 imago:	 de	 referentievennootschap	 voor	 auteurs	 zijn	 in	 het	NL	

taalgebied 
• “Incontournable” worden bij gebruikers en overheid 
• Het principe van het auteursrecht en collectief beheer helpen te overleven in 

een snel veranderend media- en cultureel landschap 
• Een “incontournable” speler worden die gewicht in de schaal kan werpen in de 

verschillende onderhandelingen voor auteurs

deAuteurs • Jaarverslag 2013 •6•

Missie en ambities
van deAuteurs
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1. Evolutie aansluitingen  

In 2013 sloten 103 nieuwe leden die aan bij deAuteurs. 10% daarvan dienden 
daarvoor eerder hun ontslag in bij een andere beheersvennootschap.
 
Ook	in	2013	kozen	opnieuw	heel	wat	leden	van	SACD	en	SCAM	–	in	totaal	261-		ervoor	
om de overstap te maken naar deAuteurs. Deze keer wisten veel theaterauteurs de 
weg te vinden naar de nieuwe vennootschap nadat ze actief door de Auteursdienst 
werden gecontacteerd.

Het totaal aantal leden eind december 2013 bedroeg 432. 
Geen enkele auteur heeft in 2013 ontslag genomen uit deAuteurs.

Verslag Jaarwerking 2013

Evolutie ledenaantal deAuteurs

aangroei
2012

500

400

300

200

100

0
aangroei
2013

totaal aantal leden
eind 2013

•7•



deAuteurs • Jaarverslag 2013 •8•

2. Evolutie aangiftes per jaar en per categorie

1. Literatuur en illustraties 

Jaar Aantal aangiftes

2012 446

2013 1309

Totaal 1755

2. Podiumkunsten 

Binnen de podiumkunsten wordt een onderscheid gemaakt tussen amateur- en 
professioneel theater. 

Jaar AMATEUR PROF Totaal

2012 3 5 8

2013 6 24 30

Totaal 9 29 38
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The broken circle breakdown

Eigen kweek

The Circle

3. Audiovisuele werken: fictie 

Jaar Aantal werken

2012 201

2013 1361

Totaal 1562

4. Audiovisuele werken: documentaire

Jaar Aantal werken

2012 133

2013 150

Totaal 283
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3. Inningen en verdelingen 

Tabel Vergelijking Inningen /verdelingen11-12-13

Verdeling 2011-2012 2.013

Audiovisueel 15.316,09 257.282,74

Professioneel theater 397,15 31.924,24

Amateurtheater 645,72 1.559,53

Reprografie	(kopierecht) 1.900,00 43.066,90

18.258,96 333.833,41

  

Inning 2011-2012 2.013

Audiovisueel 15613,09 363.679,22

Professioneel theater 14753,66 30.791,86

Amateurtheater 1524,37 2.061,94

Reprografie	(kopierecht) 1.900,00 86.540,65

33.791,12 483.073,67

100.000

0

300.000

200.000

500.000

400.000

700.000

600.000

900.000

800.000

2012 2013

inning
verdeling



deAuteurs • Jaarverslag 2013•11•

I. Audiovisueel

deAuteurs	heeft	een	mandaat	gesloten	met	SCAM	voor	het	beheer	van	audiovisuele	
werken/radio	-	non	fictie	en	met	SACD	voor	de	audiovisuele	werken/radio-fictie.	

deAuteurs onderhandelt mee de contracten met de Vlaamse zenders, distributeurs 
en	andere	exploitanten.	De	inningen	gebeuren		gezamenlijk	met	SACD	en	SCAM.	Zo	
werden	contracten	gesloten	met	VRT,	SBS,	Medialaan,	Vitaya,	Telenet	voor	Prime,	VOD	
en kabelrechten voor zenders uit het RTD-contract (publieke omroepen) , Belgacom 
en	Mobistar.	Onderhandelingen	zijn	lopende	met	TV-Vlaanderen,	Acht	TV,	KPN-Snow	
en Stievie.

Via	het	mandaat	met	SACD	en	SCAM	ontvangen	de	leden	van	deAuteurs	ook	rechten	
voor uitzendingen op RTBF, Arte en RTL en alle andere buitenlandse zenders waarmee 
SACD	 of	 SCAM	 een	 wederkerigheidsakkoord	 heeft	 gesloten.	 Ook	 met	 digitale	
platformen zoals Dailymotion of YouTube werden contracten gesloten. 

deAuteurs onderhandelt met DVD-distributeurs zoals o.a. Lumière, Bridge en Dutch 
Film Works over de inning van de DVD-rechten. In principe worden deze rechten 
tweemaal per jaar geïnd. Niet alle distributeurs geven op tijd hun verkoopsrapporten 
door, wat tot vertraging in de betalingen kan leiden.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 juni 2013 van Auvibel werd de 
kandidatuur van deAuteurs aanvaard. Sindsdien zetelt de Auteurs ook in de Raad van 
Bestuur en de colleges van Auvibel om de thuiskopierechten voor haar leden op te eisen. 

De	analyse	van	de	uitzendgegevens	gebeurt	door	de	back-office	van	SACD	en	SCAM.	
Het totaal aantal minuten vertegenwoordigd door leden van deAuteurs wordt opgeteld 
bij	het	minutage	van	de	leden	van	SACD	en	SCAM.

Zowel	 voor	 leden	 van	 SACD/SCAM	 als	 voor	 leden	 van	 deAuteurs	 geldt	 voorlopig	
hetzelfde barema en worden voorlopig dezelfde minuuttarieven per zender toegepast 
aangezien er in het vergunningsdossier voor geopteerd werd om in de beginperiode 
dezelfde barema’s te behouden. Om wijziging aan barema’s aan te brengen, moet 
deAuteurs de statuten en de wettelijke bepalingen ter zake respecteren (o.a. 
goedkeuring door de Algemene Vergadering).

Na	afhouding	van	de	werkingskosten	door	SACD	en	SCAM	wordt	de	 totaalsom	aan	
rechten	 voor	 het	 volledige	minutage-aandeel	 van	deAuteurs	 door	 SACD	en	 	 SCAM	
gestort aan deAuteurs.

deAuteurs maakt vervolgens de individuele rechtenoverzichten op voor haar leden 
en betaalt uit.
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II. Podiumkunsten

2013 kan worden beschouwd als de echte startfase van de individuele inningen voor 
podiumkunsten. Contacten met organisatoren werden bestendigd en steeds meer 
auteurs kozen voor het rechtenbeheer via deAuteurs.  

deAuteurs verzorgt rechtstreeks de inningen voor opvoeringen in Vlaanderen en 
Nederland en heeft een mandaat gegeven aan SACD voor opvoeringen in Wallonië in 
de Franse taal, Frankrijk en het buitenland.

In 2013 vertegenwoordigde deAuteurs 24 auteurs en 30 werken. Er waren 28 
exploitatiedossiers in Vlaanderen en Nederland. 132 facturen werden opgesteld, 
goed voor een totale inning aan auteursrechten van € 30.791,86.

III. Literatuur en illustraties

Reprobel

deAuteurs is door Carlo Van Baelen en Katrien Van der Perre vertegenwoordigd in 
het auteurscollege van Reprobel en heeft  in 2013 voor het verbruiksjaar 2012 € 
86.540 opgeëist voor het repertoire van haar leden  waarvan € 43.000 verdeeld werd 
aan haar leden in december 2013. Het opgeëiste bedrag werd niet volledig verdeeld 
omdat deAuteurs wettelijk verplicht is om een reserve aan te leggen voor toekomstige 
leden die publicaties hebben in de voorafgaande jaren, evenals voor bestaande leden 
waarvan we nog een aangifte verwachten. 

Auvibel

Sinds 1 december 2013 is de thuiskopieregeling ook van toepassing op de auteurs en 
uitgevers	van	literaire	en	fotografische	werken.		deAuteurs		zal	in	2014	haar	deel	bij	
Auvibel kunnen opeisen voor de literaire auteurs en illustratoren. 

Wijziging barema’s
 
In 2013 werd binnen de Raad van Bestuur en werkgroep opgericht die zich moet buigen 
over mogelijke wijzigingen aan de barema’s kopierecht en leenrecht. Deze barema’s 
of verdeelschema’s moeten eenvoudiger worden opgesteld en dichter aanleunen bij 
de realiteit en uitgangspunten van de wetgeving. Zo zal het barema leenrecht opge-
bouwd worden rond het aantal uitleningen en de aanwezigheid in de collectie, zijnde 
de twee parameters die door het Koninklijk Besluit leenrecht gehanteerd worden. Het 
definitieve	voorstel	zal	voorgelegd	worden	aan	de	Algemene	Vergadering.	
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4. Statutaire afhoudingen 

Op de Algemene vergadering van 29 mei 2012 werden volgende provisionele afhou-
dingen voorgesteld: 

               - Audiovisuele rechten: 13% 
               - DVD-rechten : 3 % 
               - Theaterrechten: 13 % 
															-	Reprografie	en	leenrecht	:	5	%

5.Werkingskost  

In 2012 bedroeg de ratio kosten/inningen 62 %. Een hoog percentage te wijten aan 
het startjaar waarin deAuteurs slechts € 33.791 inde voor 42 leden-auteurs.

In 2013 was de ratio al veel gunstiger: 10.91% ( = € 52.707/€ 483.073,67). Gunstiger 
zelfs dan de norm die de nieuwe auteurswet vooropstelt van 15 %1.  

1 Art. XI.249 § 3van de wet van 19 april 201, B.S. 21 juni 2014
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6. Culturele steun, beurzen en promotie  

1.Culturele steun 

Naast de structurele steun die verleend werd aan de Scenaristengilde, de Vlaamse Au-
teursvereniging (VAV) en de Unie van Regisseurs, steunde de Auteurs volgende projecten:

Docville 

Tijdens het Internationaal Documentaire Filmfestival DOCVILLE in mei 2013 was 
deAuteurs aanwezig op Day of the Doc. Dit initiatief van Flanders Doc en DOCVILLE 
werd voor de derde maal gesteund door deAuteurs en bestaat uit een dagvullend 
seminarie dat dieper inging op diverse aspecten van het maken van een documentaire.

In	 de	 voormiddag	 kwamen	 de	 creatieve	 aspecten	 van	 het	 filmmaken	 aan	 bod.	 Zo	
gingen een aantal cameralui en regisseurs waaronder Renaat Lambeets, Pascal 
Poissonnier,	Johan	Legraie	en	Remko	Schnorr	in	dialoog	over	de	rol	die	cinematografie	
en	 cameravoering	 spelen	bij	 documentaire	filmproductie.	 In	de	namiddag	werd	de	
focus gelegd op de zakelijke aspecten van een documentaire. Steven Dhoedt, Emmy 
Oost	 en	 anderen	 gingen	 onder	 moderatorschap	 van	 Philippe	 van	 Meerbeeck	 in	
gesprek over de relatie auteur/producent. Daarna gaven onze juriste Barbara Persyn 
en advocaat Herman Croux een aantal richtlijnen mee over wat je best opneemt in 
je auteurscontract. Een geslaagde dag die met een hapje en drankje feestelijk werd 
afgesloten.

TAZ≠2013

Theater aan Zee: Helden aan Zee

Theater aan Zee is uitgegroeid tot een indrukwekkend en inspirerend kunstenfestival 
waar niet alleen theater- en muziekmakers een platform krijgen, maar waar ook jonge 
auteurs hun eigenzinnige programma mogen voorstellen aan een geboeid publiek. 
deAuteurs steunde het literaire luik van Theater aan Zee, meer bepaald het ‘Jonge 
Helden aan Zee’- programma. Tijdens het programma ‘Hardgekookt’ modereerde 
Carlos Alleene  pakkende dubbelinterviews, waarin gevestigde waarden en jong 
aanstormend talent met elkaar in gesprek gingen. ‘s Avonds presenteerden de Jonge 
Helden onder het curatorschap van dichteres Lies Van Gasse hun eigen, unieke 
programma in het intieme Vrijstaat O. Lies Van Gasse opende met het mulitmediale 
poëzieproject Electric Sheep, striptekenaar Frodo De Decker en illustrator Dieter 
Dresselaers organiseerden een heuse tekenbattle, Helen White bracht haar visuele 
poëzie	in	een	beklijvende	performance,	Maan	Leo	las	voor	uit	haar	debuutroman	‘Ik 
ben	Maan’,	Maartje	 Smits	bracht	 haar	 video-poëzie	 in	 een	 feërieke	bevreemdende	
setting,	 jong	geweld	Maarten	van	der	Graaf	(winnaar	van	de	C	Buddinghprijs	2014)	
presenteerde zijn ‘Vluchtautogedichten’ en werd hierbij bijgestaan door tekentalent 
Daniel Labruyère, Reinout Verbeke gaf met zijn Nevenwerking een rock-’n’-roll 
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performance waar muziek, pöezie en video elkaar ontmoetten en het programma 
werd afgesloten met de muzikale mash-up van de Nederlandse dichteres Ellen 
Deckwitz. De avondperformances oogsten erg veel bijval, zowel bij de Helden als 
bij	 het	 publiek.	 Momenteel	 werkt	 deAuteurs	 aan	 een	 vervolg	 voor	 dit	 boeiende	
programma. Tijdens het festival woonde de ploeg van deAuteurs ook tal van theater- 
en dansvoorstellingen bij en werd ook tijd gemaakt om gesprekken aan te knopen met 
auteurs en organisatoren.

Filmfestival Oostende

deAuteurs	was	opnieuw	partner	van	de	‘Dag	van	het	filmberoep’	die	dit	jaar	als	thema	
‘de	filmmarketing	 in	Vlaanderen’	had.	Het	filmaanbod	 in	Vlaanderen	was	nog	nooit	
zo uitgebreid en divers geweest als nu, maar toch is het knokken geblazen voor de 
aandacht	van	het	Vlaamse	filmpubliek.

Op vrijdag 13 september 2013 ging een groep van experts in debat over mogelijkheden 
om	de	filmmarketing	in	Vlaanderen	te	optimaliseren.

Voor het derde jaar op rij sloegen Filmfestival Oostende en het Festival Internationale 
de	Film	Francophone	de	Namur	de	handen	in	elkaar	om	films	uit	elkaars	landsgedeelte	
onder	de	aandacht	te	brengen.	Op	de	Franstalige	avond	in	Oostende	werden	films	van	
vier SACD leden vertoond in aanwezigheid van de regisseurs.

YAMDAM		van	Viviane	Goffette	;		LA	TENDRESSE	van	Marion	Hänsel	;		LE	MONDE	NOUS	
APPARTIENT	van	Stephan	Streker	en		TANGO	LIBRE			van	Frédéric	Fonteyne.

deAuteurs en SACD nodigden hun leden uit om een van deze voorstellingen gratis bij 
te wonen en boden een receptie aan naar aanleiding van deze samenwerking.

Boekenbeurs 2013

• Eigenzinnige helden ism Confituur

Wie dit jaar naar de Boekenbeurs trok, kon deAuteurs terugvinden op de stand van De 
Morgen	en	het	samenwerkingsverband	van	onafhankelijke	boekhandelaars	Confituur.	
Samen werd er het programma ‘Eigenzinnige Helden’ voorgesteld. 

Op de Boekenbeurs van 2012 kon het grote publiek al kennis maken met de Jonge 
Helden; tijdens TAZ werd dit uitgebreid tot Helden aan Zee. Deze editie werd 
geïnspireerd	 door	 de	 eigenzinnige	 lijstjes	 van	 	 het	 Confituur	 boekenkatern	 in	 De	
Morgen.	

Acht	 auteurs	 kwamen	 aan	 bod:	 Valerie	 Eyckmans,	 Bouke	 Billiet,	 Peter	Minten,	 Bart	
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Van Goethem, Diane Broeckhoven, Gerda Dendooven, Elvis Peeters en Saskia De 
Coster. Ieder van hen kreeg een podium en een aandachtig publiek voor wie ze hun 
eigenzinnige heldendaden mochten etaleren. deAuteurs vergoedde de Helden voor 
hun optreden.

Het resultaat mocht er zijn: 8 helden, allemaal anders, allemaal met hun eigen geluid, 
allemaal eigenzinnig. deAuteurs kijkt met trots en tevredenheid terug op deze 
succesvolle passage tussen al dat boekenbeursgeweld.

• Beurzen ism iStoire 

Tijdens de Boekenbeurs verlootte deAuteurs ook twee gratis Quick Scans van iStoire 
t.w.v. € 250. Een Quick Scan heeft tot doel de online aanwezigheid van een auteur te 
screenen en te optimaliseren. Tijdens de Boekenbeurs waagden heel wat enthousiaste 
auteurs hun kans om een scan te winnen. Bij de loting kwamen Bouke Billiet en Kolet 
Janssen als winnaars uit de bus.

Zowel Bouke als Kolet vonden de Quick Scan een positieve en leerrijke ervaring. Een 
initiatief dat vatbaar is voor herhaling! 

De samenwerking met iStoire reikt dan ook verder dan de Boekenbeurs. deAuteurs 
vindt het belangrijk om haar leden en hun werk te promoten. Zo werd samen met 
iStoire overeengekomen om op hun iStoires-website drie kortverhalen te publiceren, 
die	leden	in	opdracht	van	deAuteurs	schreven	voor	de	jaarlijkse	uitgave	van	de	NMBS	
(n.a.v. de Foire du Livre). Dankzij dit initiatief kreeg hun werk een nog breder bereik. Zij 
die benieuwd zijn:  de kortverhalen van Annelies Verbeke, Saskia de Coster en Fikry el 
Azzouzi zijn te vinden op www.istoires.be.

Uitreiking Toneelunie Taalschrijfprijs

Op 24 november 2013 werd de Toneelschrijfprijs 2013 van de Nederlandse Taalunie 
feestelijk uitgereikt in HETPALEIS te Antwerpen. Deze jaarlijkse prijs voor de meest 
belangwekkende Nederlandstalige toneeltekst van het afgelopen seizoen bedraagt € 
10.000 en werd toegekend aan Bernard Dewulf voor ‘Een Lolita’ (NTGent).

De Taalunie Toneelschrijfprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een schrijver van een 
oorspronkelijk Nederlandstalig toneelstuk dat in het voorafgaande seizoen voor het 
eerst	werd	opgevoerd.	Met	deze	prijs	wil	de	Taalunie	de	opvoering	van	Nederlandstalig	
toneel en de Nederlandstalige toneelschrijfkunst stimuleren. De Taalunie organiseert 
de Toneelschrijfprijs in samenwerking met Schrijverspodium, het Vlaams Fonds voor 
de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en HETPALEIS Antwerpen.

de Auteurs heeft zijn positieve intentie uitgesproken om de Taalunie Toneelschrijfprijs 
de	komende	jaren	inhoudelijk	en	financieel	mee	te	ondersteunen.
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KVS: debat over toekomst publieke omroep 

Op	28	oktober	werd	in	de	KVS	in	Brussel	‘DEMOKRATIA,	the	way	of	the	cross’	vertoond,	
een	 documentaire	 van	Marco	 Gastine	 over	 de	 plotselinge	 sluiting	 van	 de	 Griekse	
openbare omroep ERT door de Griekse regering. De sluiting stuitte op hevig protest, 
ook in ons land en bij de Europese Broadcasting Union. Ze was noodlottig voor de 
Griekse documentairemakers die hun voornaamste partner en opdrachtgever zagen 
verdwijnen. Daarmee werd een belangrijke stem in het Griekse publieke debat 
gesmoord.

Na	de	film	volgde	een	debat	over	de	rol	van	de	publieke	omroep	en	documentaire	
in een democratische samenleving met Jean-Paul Philippot, RTBF/EBU; Jean-Philip 
De Tender, VRT; Prof. Dr. Karen Donders, docent VUB; Stefano Tealdi, European 
Documentary	Network;	Ides	De	Bruyne,	Fonds	Pascal	Decroos;	Mark	Daems,	Flanders	
Doc;	Kathleen	de	Bethune,	Simple	Productions;	Marco	Gastine,	Matthieu	Lietaert	en	
Manu	Riche,	auteurs.

IKL

RITS	 Winter	 School	 en	 het	 Internationaal	 kortfilmfestival	 Leuven	 organiseerden	
in samenwerking met de Scenaristengilde, deAuteurs en het VAF  een intensieve 
workshop	 voor	 het	 schrijven	 van	 een	 scenario	 voor	 een	 korte	 film.	 	 Tijdens	 een	
intensieve werkweek ontwikkelenden de deelnemers onder de professionele 
begeleiding van Simon Ellis hun ideeën tot een eerste versie van een scenario.

Nog	tijdens	het	festival	vond	een	masterclass	van	Trey	Ellis	over	kortfilm	plaats.

Aan	 dit	 initiatief	 werd	 nog	 een	 derde	 luik	 voor	 langspeelfilms	 toegevoegd:	 een	
workshop	met	José	Rivera,	auteur	van	‘Motorcycle	Diaries’	en	‘On	The	Road’.

2. Beurzen in samenwerking met SACD en SCAM 

Samen met SACD en Scam voert deAuteurs een culturele actie waarmee ze de 
hedendaagse creatie ondersteunt en auteurs en hun werken promoot.

Ze beschikken over een jaarlijks budget voor culturele actie, die voortvloeit uit de 
Franse fondsen voor thuiskopie (inning op de verkoop van lege audiovisuele dragers 
om	in	de	privésfeer	kopies	te	maken).	De	Franse	wet	op	het	auteursrecht	voorziet	dat	
een deel van deze inningen niet individueel mag worden uitbetaald, maar collectief 
moet worden besteed aan culturele acties.



Een groot deel van het budget gaat naar de beurzen. Ook leden van deAuteurs 
kunnen een beroep doen op afstudeerbeurzen, reisbeurzen om deel te nemen aan 
het Filmfestival van Cannes en Annecy, toneelschrijfbeurzen, beurzen voor captatie 
of een documentaire in autoproductie. 

deAuteurs beoogt op langere termijn haar eigen beurzenprogramma uit te werken, 
aangepast aan de noden van haar auteurs. De beurzen voor een Quick Scan door 
iStoire waren alvast een eerste stap in die richting. In de loop van 2014 zal een 
werkgroep zich hier verder over buigen.

3. Prijs van deAuteurs 2013

In 2013 reikte deAuteurs opnieuw een auteursprijs uit ter waarde van € 2.500. Ditmaal 
ging de Raad van Bestuur op zoek naar een auteur die zich onderscheidde binnen het 
theaterrepertoire.

Freek	Mariën,	Tom	Struyf	en	Fikry	el	Azzouzi	haalden	de	shortlist.	Uiteindelijk	werd	
Fikry de laureaat 2013 voor zijn toneelstuk ‘Troost’. De bekendmaking gebeurde 
tijdens	 het	 feest	 van	 de	 auteurs,	 een	 gezamelijke	 organisatie	 van	 SACD,	 SCAM	 en	
deAuteurs.

Naast de geldsom ontvangt de auteur een originele zeefdruk 
van bestuurslid Gerda Dendooven. De overhandiging vond 
in juni 2014 plaats op een feestelijke uitreiking in het 
Poëziecentrum te Gent waarop, naast de laureaat, ook de 
andere genomineerden met interviews en lezingen in de kijker 
werden gezet.

Diezelfde avond werd ook het literaire programma van TAZ 
2014 bekendgemaakt. Hierbij ging bijzondere aandacht naar 
het programma ‘Prinsen en prinsessen van de Poëzie’. Zowel 
deAuteurs als het Poëziecentrum zijn partners van dit project.
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7. Infoloketten 

Sinds haar oprichting heeft deAuteurs uitdrukkelijk transparantie en laagdrempeligheid 
vooropgesteld. Daarom organiseert ze samen met de Vlaamse AuteursVereniging 
maandelijks een infoloket waar auteurs met hun individuele vragen terecht kunnen 
bij een van de medewerkers. In 2013 werden zeven infoloketten georganiseerd, 
afwisselend in Gent en Antwerpen.

Meer	dan	de	helft	van	de	auteurs	die	zich	 inschreven	kwamen	om	hun	aansluiting	
te	regelen.	Een	kwart	van	de	deelnemers	stelde	specifieke	 juridische	vragen	en	de	
overige	auteurs	legden	meer	algemene	vragen	over	auteursrecht,	aansluiting,	fiscale	
en praktische vragen voor.

De infoloketten gaan door in:

Aansluiting
59%

Juridisch
23%

Overig
18%

Keuze voor infoloket

Gent
P o ë z i e c e n t r u m , 
Vrijdagmarkt 36
9000 Gent

Antwerpen
Huis van het boek
Te Boelaerlei 37
2140 Borgerhout

Huis
van
het
Boek
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9.  Juridisch advies en contractonderhandelingen

In 2013 behandelde deAuteurs ruim 350 juridische dossiers per mail, telefoon, 
brief of tijdens een direct overleg. Er werd advies verleend aan literaire auteurs, 
theaterauteurs, maar het merendeel van de vragen kwam van audiovisuele auteurs. 
Sommige dossiers hadden enkel betrekking op het verlenen van juridisch advies. 
Andere hielden onderhandelingen in met producenten of uitgevers. Aangezien 
deze dossiers meer werk vragen, strekken ze zich uit over een langere periode. De 
adviesaanvragen die binnenkwamen via VAV zijn hierin inbegrepen.

deAuteurs leest contractvoorstellen na en voert - indien gewenst - samen met leden-
auteurs de onderhandelingen met producenten of uitgevers.
De juridische dienst van deAuteurs kan auteurs wijzen op noodzakelijke clausules die 
in een contract moeten staan en is op de hoogte van de gebruikelijke tarieven. Ook 
voor de opvolging van exploitaties kunnen auteurs bij de juridische dienst terecht.
De service is gratis voor leden van deAuteurs.
Afspraken: bpersyn@deauteurs.be of 02 551 03 20.

Voor contractonderhandelingen in Nederland kan deAuteurs rekenen op de hulp van 
het contractenbureau via LIRA. Voor Frankrijk kan deAuteurs een beroep doen op de 
internationale dienst van SACD Parijs. 

10. Depots 

In 2013 vond er een duidelijke verschuiving plaats van het traditionele papieren 
depot naar het online depot.

Bij het Huis van de Auteurs werden in totaal 648 traditionele depots ingediend, 
waarvan 60 door Nederlandstalige auteurs. Een honderdtal Nederlandstalige auteurs 
maakte gebruik van e-depot om hun werk online te beschermen.

Het depot biedt bescherming aan elke auteur die onuitgegeven werk wil voorstellen 
aan een derde partij. Te vaak nog blijken auteurs onvoldoende of niet op de hoogte 
van het nut en de voordelen van een depot.
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11. Politiek en lobby 

Sinds de oprichting van deAuteurs zijn niet alleen de contacten met de Vlaamse politici 
sterk verbeterd en gegroeid. Willem Wallyn en Katrien Van der Perre onderhouden op 
regelmatige	basis	 contacten	met	 o.a.	 VOTP	en	BFP,	 de	 kabinetten	 van	de	Ministers	
van	 Media	 en	 Cultuur	 en	 de	 Minister	 van	 economische	 zaken	 (bevoegd	 voor	 het	
auteursrecht) evenals met andere stakeholders om de verschillende evoluties in het 
veld op te volgen.  

deAuteurs heeft in verschillende politieke dossiers grote inspanningen geleverd 
samen met o.a de gildes. Die inspanningen resulteerden in tastbare resultaten.

Wij sommen hierna de belangrijkste van 2013 op.

1. Culturele uitzondering

In het voorjaar van 2013 stond het behoud van de culturele uitzondering in het 
vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten ter discussie. Euopees Commissaris 
van	buitenlandse	handel,	Karel	De	Gucht	 is	hiervoor	bevoegd.	Michaël	Roskam,	 lid	
van	deAuteurs	 en	Katrien	Van	der	 Perre	hebben	 samen	met	 andere	filmmakers	 en	
producenten Karel De Gucht ontmoet en begrip gevraagd voor de situatie. 

In de verschillende vrijhandelsakkoorden die tot nu toe onderhandeld werden (Japan, 
Canada, Korea), werden  audiovisuele diensten steeds uitgesloten. Audiovisuele 
diensten hebben niet enkel een commerciële waarde, maar zijn ook dragers van 
culturele identiteit en diversiteit. Dit is steeds het uitgangspunt geweest van de 
Europese Unie en tegelijk ook de reden waarom audiovisuele diensten geen deel 
uitmaakten van de vrijhandelsakkoorden die tot nu toe werden onderhandeld. 

Als de culturele en audiovisuele sector uit het vrijhandelsakkoord worden gehouden, 
kunnen de Europese lidstaten zelf hun beleid blijven bepalen en beschermende 
maatregelen opleggen voor het behoud van de culturele sector (subsidies, quota, 
..). In het andere geval komen deze steunmaatregelen op de helling te staan omdat 
de Amerikanen kunnen eisen om deze ‘concurrentievervalsende maatregelen’ af te 
schaffen.	

Het	behoud	van	de	mogelijkheid	tot	financiële	ondersteuning	van	audiovisuele	werken	
en de preferentiële behandeling die aan Europese werken wordt gegeven, is cruciaal 
voor het voortbestaan van een sector die    4,5 % vertegenwoordigt van het Europese 
BBP en meer dan 8 miljoen mensen te werk stelt. In Vlaanderen alleen al werd de 
omzet van de audiovisuele sector berekend op 2,7 miljard euro en een toegevoegde 
waarde  van 1,1 miljard euro. De 652 werkgevers in de audiovisuele sector geven 
werk aan ongeveer 8000 mensen.  Daarnaast telt de sector ook nog een kleine 6000 
zelfstandigen (bron: Flanders DC). Een niet te onderschatten economische sector dus. 
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De Europese culturele en audiovisuele sector blijft zwak ten opzichte van Amerikaanse 
bedrijven.	De	liberalisering	van	deze	diensten	zou	geen	enkel	positief	effect	hebben	
op de Europese audiovisuele sector. Integendeel, het zou de dominantie van de 
Amerikaanse cultuur op de Europese markt alleen maar versterken. Er moet tot elke 
prijs voorkomen worden dat Amerikaanse werken als ‘Europees’ bestempeld kunnen 
worden en zo een rechtstreekse toegang verkrijgen tot de steunmaatregelen en 
quotabepalingen van de Europese lidstaten. 

De	lobbymachines	van	Amerikaanse	reuzen		zoals	Netflix,	Google,	Apple,	Amazon,	enz.	
zijn enorm. Enkel de uitdrukkelijke uitsluiting van de audiovisuele diensten uit het 
onderhandelingsmandaat kan de bescherming van de Europese culturele diversiteit 
garanderen. deAuteurs heeft samen met de Vlaamse audiovisuele sector dit dossier 
van nabij opgevolgd en de gevaren van het opgeven van de culturele uitzondering 
aangekaart bij Vlaamse en Europese politici.

Op 14 juni 2013 bereikten de ministers van Handel van de Europese Unie een 
compromisakkoord over wat wel en niet in het vrijhandelsakkoord met de Verenigde 
Staten komt. De audiovisuele sector wordt voorlopig buiten het akkoord gehouden.
 
De audiovisuele sector haalt dus opgelucht adem en deAuteurs zal samen met de 
Vlaamse, Belgische en Europese politici dit dossier nauwgezet opvolgen. Indien 
de audiovisuele diensten toch nog toegevoegd zouden worden aan het mandaat, 
moet volgens ons eerst een ‘impact assessment’ plaats vinden. In een sector die 
verantwoordelijk is voor economische groei in Europa, moet minstens eerst worden 
nagegaan wat de impact van mogelijke toegevingen aan Amerikaanse lobbyreuzen 
zou	kunnen	zijn	op	de	audiovisuele	film	-en	televisiesector	en	de	bijhorende	culturele	
eigenheid in de verschillende lidstaten.

2. Boek XI of nieuwe auteurswet. 

Op 12 juni 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe auteurswet of voluit 
‘de wet van 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’. De nieuwe auteurswet 
zal in werking treden op 1 januari 2015, tenzij een Koninklijk Besluit voor bepaalde 
artikels een andere datum van inwerkingtreding bepaalt. In totaal moeten 35 
uitvoeringsbesluiten worden opgesteld. 

deAuteurs heeft de totstandkoming van deze nieuwe auteurswet intensief opgevolgd 
en regelmatig suggesties gedaan ter verbetering van bepaalde artikels.
 
Een van de grote strijdpunten bij deze nieuwe auteurswet waren de bepalingen 
rond ‘het vermoeden van overdracht’. Hierover vonden talrijke vergaderingen 
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met de audiovisuele producenten plaats. deAuteurs 
heeft samen met de gildes en andere betrokken 
beheersvennootschappen hiernavolgende standpunten 
geformuleerd: 

• De audiovisuele artistieke sector staat vandaag onder 
grote druk van machtige exploitanten die pleiten voor 
een all-rights-included (ARI)-systeem dat het collectief 
beheer buiten spel wil zetten.

• Het behoud van het collectief beheer is 
fundamenteel. De vergoedingen die de auteurs via 
de beheersvennootschappen ontvangen, maken 
een belangrijk deel van hun inkomsten uit. Het is 
niet zomaar een ‘extraatje’ of ‘kers op de taart’, maar 
onontbeerlijk om verder te kunnen blijven creëren. 
Het is de noodzakelijke en gerechtvaardigde link met 
de daadwerkelijke exploitatie van hun werken en 
prestaties. Als het collectief beheer wordt uitgehold, 
betekent dat zoveel als broodroof voor de auteurs.
 
• Inzake het vermoeden van overdracht is de 
ideale oplossing voor scenaristen en regisseurs de 
gelijkschakeling met het bestaande regime voor 
de muziekauteurs, zoals in de eerste versie van het 
wetsontwerp beschreven stond. Op deze wijze wordt 
de rechtspositie van auteurs in de audiovisuele sector 
duidelijk versterkt.

Een aantal fundamentele uitgangspunten moeten worden gerespecteerd:
 
1. Het is van cruciaal belang dat het recht op een afzonderlijke vergoeding per 
exploitatiewijze onafstaanbaar wordt verklaard en dat de keuze om dat recht in 
collectief beheer te geven aan de “eigen” beheersvennootschap, aan producenten en 
exploitanten tegenstelbaar is.

2. Rechtstreekse tussenkomst van de collectieve beheersvennootschappen bij de 
exploitanten: als auteurs er voor kiezen om bepaalde exploitatiewijzen te laten 
beheren door een beheersvennootschap, dan moet deze beheersvennootschap (die 
de wettelijke verplichting heeft om de rechten te beheren) rechtstreeks kunnen innen 
bij de exploitanten die inkomsten verwerven met de exploitatie van deze werken en 
prestaties. De bestaande praktijken van inning door de beheersvennootschappen 
evenals de door hen gesloten contracten moeten gerespecteerd worden.
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3. deAuteurs is voorstander van multilateraal overleg met de producenten en 
exploitanten binnen de grenzen van het mededingingsrecht. Dit multilateraal overleg 
mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de beheersvennootschap om 
bilateraal te onderhandelen over licentievoorwaarden.

Met	deze	uitgangspunten	in	het	achterhoofd	heeft	deAuteurs	gestreefd	om	een	compromis	
te bereiken met de sector. Een compromis werd vanwege de te korte tijdspanne helaas 
niet bereikt. De tekst die nu in het Staatsblad gepubliceerd is, voorziet evenwel een stok 
achter de deur voor de onderhandelaars. Deze zit vervat in een rapporteringsverplichting 
voor	 de	 nieuwe	Minister.	 De	Minister	 is	 verplicht	 om	 tegen	 31	 december	 2015	 een	
evaluatieverslag over te maken aan het Parlement over het vermoeden van overdracht 
en de hiermee gepaard gaande onderhandelingen in de sector.

De onderhandelingen die in het najaar van 2013 hebben plaats gevonden tussen 
auteurs en producenten zullen in 2014 worden voortgezet. De sector wordt verplicht 
om de debatten verder te voeren en dit in een georganiseerd en gestructureerd 
overleg.	Artikel	XI.	282	bepaalt	de	oprichting	van	een	overlegcomité.	Dit	zal	worden	
samengesteld uit leden die door de minister aangeduid worden als vertegenwoordigers 
van de auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten, omroeporganisaties en 
gebruikers	 van	 audiovisuele	werken.	 Het	 comité	moet	 een	 advies	 aan	 de	minister	
bezorgen over de toepassing van de bepalingen inzake de audiovisuele werken en in 
het bijzonder inzake de artikelen over het vermoeden van overdracht (XI.182, XI.183 
en XI.206).

Andere krachtlijnen van de nieuwe auteurswet.

Controle : regulator en controledienst 

Om een zo groot mogelijke transparantie te garanderen, voorziet de nieuwe wet 
in 2 controleorganen, de (nieuw op te richten) Regulator en de (al bestaande)  
Controledienst. Via de Regulator kan men nagaan of de toegepaste innings-, 
tariferings- en verdelingsregels van een beheersvennootschap voldoende billijk en 
niet discriminatoir zijn. Na onderzoek kan de Regulator een waarschuwing geven 
en, wanneer deze niet wordt opgevolgd, naar het Hof van Beroep in Brussel stappen 
dat nadien met volle rechtsmacht beslist. Naast deze controlebevoegdheid heeft 
de Regulator ook een essentiële bemiddelingsfunctie en een belangrijke advies- 
en studieopdracht. De Controledienst is op zich geen nieuw orgaan, maar haar 
bevoegdheden worden wel uitgebreid. Waar de Controledienst vroeger enkel kon 
opsporen en vaststellen, kan ze nu administratieve boetes opleggen tot € 50.000. 
Ze controleert de regels van een beheersvennootschap op hun wettigheid evenals 
de interne, boekhoudkundige en administratieve organisatie. deAuteurs betreurt dat 
beheersvennootschappen	moeten	bijdragen	aan	de	financiering	van	deze	organen.
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Beheersvennootschappen 

Om de beheersvennootschappen zelf transparanter te laten functioneren heeft de 
nieuwe auteurswet nog enkele nieuwigheden voorzien. Vanaf 1 januari zal er nog 
maar	één	factuur	worden	gestuurd	voor	de	inning	van	auteursrechten	op	muziek	in	de	
horeca.	Dit	zal	gebeuren	via	de	oprichting	van	één	enkel	loket	en	de	samenwerking	
tussen	SABAM,	SIMIM	en	Playright.

Om ervoor te zorgen dat auteurs op tijd hun vergoedingen krijgen heeft de wet 
voorzien in een regeling die gebruikers verplicht om alle nuttige informatie te goeder 
trouw en binnen een zo kort mogelijke tijd (max.  3 maand) mee te delen.

Indien de regels van de beheersvennootschap niet worden gerespecteerd, heeft de 
beheersvennootschap de mogelijkheid om boetes op te leggen, bijv. in geval van 
niet-tijdige betaling door een organisator.Deze kan een extra bedrag (boete) worden 
aangerekend door de beheersvennootschap. Om willekeur tegen te gaan moeten deze 
boetes duidelijk worden opgenomen in de tariferings- en inningsreglementeringen. 
Deze regels moeten bovendien duidelijk te vinden zijn op de website van de 
beheersvennootschap.

De nieuwe wet heeft ook de werkingskost dat een beheersvennootschap mag 
aanrekenen geplafonneerd. Het afgehouden percentage mag vanaf 1 januari niet 
hoger zijn dan 15%. Indien dit toch het geval zou zijn moet dit afdoende gemotiveerd 
worden.

Leenrecht

Wanneer een werk wordt uitgeleend, levert dit een “leenrecht” op. Voortaan wordt 
in de wet ingeschreven dat het bedrag voor de leenrechtvergoeding bepaald en 
berekend wordt op basis van het volume van de collectie van de bibliotheek en/of 
het aantal uitleningen per instelling.

Volgrecht

Met	de	nieuwe	wet	zal	er	ook	een	uniek	platform	voor	het	volgrecht	in	werking	treden	
dat de dialoog tussen auteurs en doorverkopers moet bevorderen. Alle doorverkopen 
moeten maximum 1 maand na verkoop worden gemeld en maximum 2 maand na 
de verkoop moet de betaling rond zijn. Dit platform heeft ook de bevoegdheid om 
inlichtingen op te vragen om zijn werking te verbeteren.
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Kabelrechten

In het huidige systeem van kabelrechten gebeurt zowel het geven van toestemming 
voor de verspreiding via de kabel als de vergoeding die men daarvoor int, telkens via 
een beheersvennootschap. Dit betekent dat de beheersvennootschap de moeilijke 
opdracht heeft per productiecontract het beheer van kabelrechten te bewijzen.  De 
nieuwe auteurswet biedt een oplossing voor deze problematiek door vanaf 1 januari 
het recht op vergoeding van de auteur of uitvoerende kunstenaar onafstaanbaar en 
onoverdraagbaar te maken. Dit betekent dat de auteur of uitvoerende kunstenaar 
wel nog over de mogelijkheid beschikt zijn toestemming om een werk via kabel te 
exploiteren over te dragen aan de producent, maar het recht op vergoeding niet meer. 
Het geld voor kabeldoorgifte moet dus via de beheersvennootschap van de auteur bij 
de auteur terecht komen. Om transparantie te verzekeren krijgen kabelmaatschappijen 
de bijkomende verplichting om alle overeenkomsten en verschuldigde bedragen mee 
te delen aan de Regulator.

3.Kabelrechten en Telenetcase  

Telenet heeft in 2006 de beheersvennootschap AGICOA en de andere 
beheersvennootschappen gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg van 
Mechelen	over	 de	problematiek	 van	de	 simulcast,	 directe	 injectie	 en	de	 ‘all	 rights	
included’-overeenkomsten tussen de distributeurs en de omroepen. In het vonnis van 
12	april	2011	oordeelde	de	rechtbank	van	Mechelen	in	het	voordeel	van	Telenet.	De	
beheersvennootschappen hebben uiteraard beroep aangetekend tegen dit  vonnis.

En gerechtigheid geschiedt in 2013: bij het tussenarrest van 4 februari 2013 heeft het 
hof van beroep van Antwerpen geoordeeld dat de zgn. “directe injectie” weldegelijk 
een	vorm	van	kabeldoorgifte	is.	Telenet	is		geen	louter	doorgeefluik	maar	stelt	diverse		
pakketten  samen en  exploiteert deze  onder  haar  eigen  verantwoordelijkheid, 
waarvoor toestemming moet worden gevraagd aan de rechthebbenden. Het 
gaat evenwel om een tussenarrest, dus de debatten zullen worden heropend. De 
beheersvennootschappen moeten ondertussen aantonen voor welke uitzendingen zij 
rechten claimen en deze desgevallend nauwkeurig becijferen. Het repertoire van de 
beheersvennootschappen zal moeten worden aangetoond, evenals de berekening van 
de tarieven. Ondertussen tekende Coditel cassatieberoep aan tegen deze uitspraak, 
waardoor de pleidooien ten vroegste in 2016 zullen plaatsvinden.
 
deAuteurs blijft onderhandelen met Telenet in de hoop een akkoord te kunnen sluiten 
in plaats van dure processen te voeren.  
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4.Sociaal statuut 

In 2013 werden de regels m.b.t. de werkloos-
heidsreglementering voor kunstenaars grondig 
herzien en werden deze in een ontwerp van Pro-
grammawet gegoten. Vanaf 1 april 2014 zijn deze 
nieuwe regels een feit. Ze werden opgenomen 
in	 het	 Koninklijk	 en	 Ministerieel	 besluit	 van	 7	
februari 2014.

De meest opvallende wijziging in deze wetgeving 
is de uitbreiding tot alle werknemers die een 
artistieke activiteit verrichten. Het onderscheid 
tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars 
werd afgeschaft. Ook de regels voor zij die actief zijn 
binnen het spektakelbedrijf en anderen werden 
gelijkgesteld. Alle werknemers die artistieke 
activiteiten verrichten bij wijze van taakloon (nl. 
per prestatie: de zogenaamde ‘cachetregeling’) 
kunnen zich voortaan beroepen op de voordelige 
berekeningsregel van arbeidsprestaties om het 
recht op werkloosheidsuitkeringen te openen.

Daarnaast werden ook de toelaatbaarheidsvoorwaarden  van de verschillende regels 
herbekeken. Zo moet men een bepaald aantal arbeidsdagen kunnen bewijzen in een 
referteperiode (periode waarbinnen het aantal arbeidsdagen moet bewezen worden 
om toelaatbaar te worden verklaard) wil men kunnen genieten van de werkloosheids-
uitkeringen. Er werd tevens een mogelijkheid ingevoerd om terug te keren naar de 
eerste vergoedingsperiode (met hogere uitkeringen) en men kan de uitkeringen cu-
muleren met een artistieke nevenactiviteit als zelfstandige.

5. Kopierechten : studie reprografie en opmars van de print    

Reprobel is wettelijk verplicht om elke vijf  jaar door een onafhankelijke instelling 
een	 studie	 te	 laten	 uitvoeren	 over	 ‘het	 kopiëren	 voor	 privé-	 of	 didactisch	 gebruik	
van	werken	die	op	grafische	of	soortgelijke	drager	zijn	vastgelegd’.	Deze	studie	moet	
gegevens verzamelen over o.a. het aantal gebruikte apparaten en de verdeling per 
sector, het aantal gemaakte kopieën en de verdeling per sector, het aantal gemaakte 
kopieën van beschermde werken en de verdeling per sector, de geldmiddelen die 
worden	 besteed	 aan	 reprografie	 en	 de	 geldmiddelen	 die	 worden	 besteed	 aan	 de	
vergoeding	 voor	 reprografie.	Op	20	 juli	 2011	heeft	 de	Minister	 het	door	Reprobel	
voorgestelde ontwerp van studie goedgekeurd. Het onderzoeksbureau Profacts heeft 
de studie in opdracht van Reprobel uitgevoerd en is gestart in het najaar van 2011. De 
onderzoeksresultaten werden in september 2013 bekend gemaakt.
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Uit deze studie kunnen enkele opvallende feiten afgeleid worden. De studie is de 
grootste studie die ooit  in  België is ondernomen om het fenomeen van de papieren 
kopie in kaart te brengen, zowel in de professionele sectoren als in de thuisomgeving. 
Het veldwerk voor deze studie werd gespreid over een volledig jaar (van december 
2011 tot en met november 2012).
 
Reprobel heeft op vrijwillige basis en op eigen kosten deze studie uitgebreid tot een 
onderzoek naar alle reproducties op papier, dus niet alleen van papier naar papier 
(papieren kopie) maar ook naar prints. Prints niet mee onderzoeken zou immers 
een vertekend beeld van de werkelijkheid opgeleverd hebben. De resultaten zijn 
verbluffend:	in	België	worden	jaarlijks	16.6	miljards	prints	gerealiseerd.	
Als men de resultaten van de twee studies samenvoegt, komt men tot volgende 
vaststellingen:

• Er worden in België jaarlijks 27,1 miljard reproducties op papier gemaakt, waarvan 
10,5 miljard (38,6%) kopieën en 16,6 miljard (61,4%) prints zijn. 

•	Meer	dan	80%	van	de	reproducties	op	papier	(kopieën	en	prints	samen)	wordt	in	
de professionele sectoren gemaakt. De overige 19% worden in de thuisomgeving 
gemaakt. 

• In het onderwijs en in de bibliotheken wordt er verhoudingsgewijs meer gekopieerd 
dan	geprint.	Bij	de		overheid,	in	de	privésector	en	bij	particulieren	thuis	wordt	er	
meer	geprint	dan	gekopieerd.	 In	de	privésector	wordt	er	zelfs	 twee	keer	zo	veel	
geprint als gekopieerd. In die laatste sector wordt trouwens ook de helft van het 
jaarlijkse volume kopieën gemaakt. 

• Van de 27 miljard reproducties op papier (kopieën en prints) zijn er 4,5 miljard 
reproducties van beschermd werk. Dat is 16,85% van het totale volume 
reproducties.  

• Die 4,5 miljard reproducties van beschermd werk bestaan voor 2,66 miljard uit 
prints (58,13%) en voor 1,91  miljard uit kopieën (41,87%) van beschermd werk 
(fictie•en	 non•fictieboeken,	 educatieve	 en	 wetenschappelijke	 werken,	 strips,	
journalistieke teksten, bladmuziek maar evengoed foto’s, afbeeldingen, illustraties, 
tekeningen enz.)..  Dat is respectievelijk 15,96% van het totale volume prints en 
18,25% van het totale volume kopieën in België. 

• Het volume kopieën van beschermd werk is met 12% gestegen in vergelijking met 
de	laatste	officiële	meting	in	2002.		

• Als alleen naar reproducties van beschermde werken wordt gekeken, wordt er bij 
de overheid, in het  onderwijs en in de openbare bibliotheken verhoudingsgewijs 
meer	gekopieerd	dan	geprint.	In	de	privésector		en	in	de	thuisomgeving	wordt	er	
daarentegen meer geprint dan gefotokopieerd uit beschermde werken.

 
De studieresultaten bevestigen dus duidelijk een verschuiving van kopieën naar 
prints in België. 
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Het is  noodzakelijk dat Reprobel op basis van deze studieresultaten een aanzienlijke 
verhoging	van	de	reprografievergoeding	zal	kunnen	claimen.	Prints	en	printers	zullen	
ook in rekenschap moeten gebracht  worden bij het becijferen van de nieuwe tarieven. 

Hierbij moet ook nog het arrest van het Europees Hof van justitie van 27 juni 2013 (VG WORT 
v.	KYOCERA-arrest)	gevoegd	worden	waar	het	Hof	duidelijk	stelt	dat	de	reprografieregeling	
ook reproducties omvat “die worden vervaardigd met behulp van een printer en een pc’. 
Naast een papieren kopie kan een reproductie dus ook een print zijn.

Dit arrest van het Europese Hof van Justitie heeft uiteraard ook belangrijke 
rechtsgevolgen	 in	 België.	 De	wettelijke	 bepalingen	 inzake	 reprografie	 die	 vandaag	
nog gelden, zijn op meerdere punten  niet meer compatibel met het Europese recht. 
Het is duidelijk dat reproducties op papier ook de prints zullen moeten omvatten en 
dat printers ook bijdrageplichtig moeten/kunnen worden.

Ondanks de Europese rechtspraak, de gegevens  uit de studie en de sterke lobby van 
Reprobel, waar deAuteurs ook aan deelgenomen heeft, is het K.B dat de vergoeding 
uitbreidt naar prints en printers er deze legislatuur helaas niet gekomen. Een spijtige 
zaak voor de auteurs omdat zij de  aangetoonde schade door het massaal printgedrag 
niet vergoed krijgen. De komende regering moet hier zeker werk van maken. 

6. Nieuw Koninklijk Besluit Thuiskopie 

Op 24 oktober 2013 werd het nieuwe Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013 
eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De regeling is in werking getreden 
op 1 december 2013.

Dit K.B. bepaalt nieuwe tarieven en breidt de bestaande categorieën rechthebbenden 
uit. Voortaan vallen niet enkel de geluids-en audiovisuele werken meer onder het 
toepassingsgebied van de thuiskopievergoeding, maar ook de werken van letterkunde 
en	fotografische	werken.

Auvibel, die de thuiskopievergoeding int, zal de vergoeding voortaan ook moeten delen 
met de nieuwe rechthebbenden, namelijk de auteurs en uitgevers van literaire en 
fotografische	werken	voor	o.a	reproducties	van	e-books.	deAuteurs	zal	binnen	Auvibel	
zowel de audiovisuele als de literaire auteurs vertegenwoordigen. In december 2013 
werd binnen Auvibel al een bedrag gereserveerd voor de  literaire auteurs dat in 2014 
verdeeld zal worden onder de rechthebbenden.
 
De bestaande verdeelsleutel tussen de categorieën van rechthebbenden blijft gelden. 
Voor audiovisuele werken en geluidswerken krijgen de auteurs, uitvoerende kunste-
naars	en	producenten	elk	1/3	van	de	geïnde	vergoeding.	Voor	literaire	en	fotografische	
werken wordt de vergoeding in gelijke helften verdeeld tussen auteurs en uitgevers.
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Het .KB. voorziet ook in een aanpassing van de tarieven met als grote nieuwigheid dat 
de reeds bestaande tarieven voor mp3/mp4-spelers (en mobiele telefoons met een 
mp3 en/of mp4 functie) nu ook zullen worden toegepast op tablets.

12. Communicatie 

1. Ons communicatieplan 

Om de auteurs en gebruikers te bereiken wil deAuteurs gebruik maken van de 
grootschalige kanalen (website, mailings, advertenties, social media), maar ook 
focussen op het persoonlijke contact door aanwezigheid op evenementen, workshops 
en lezingen, vergaderingen van geassocieerde verenigingen / binnen de sector,… 

deAuteurs zal haar leden op regelmatige basis inlichten (via geschreven communicatie, 
maar ook infoloketten en informatiesessies) over hun rechten als auteur, de verdeling 
van hun royalty’s, maar ook de lobbydossiers die deAuteurs behartigt.

deAuteurs wil dat haar website www.deauteurs.be het centrale communicatiekanaal 
wordt, dat auteurs spontaan consulteren. In alle acties zal dit kanaal dus vermeld worden.

2. Gerealiseerde doelstellingen 

De bovengestelde doelstellingen worden via volgende kanalen bereikt

iTems: het magazine van deAuteurs verschijnt driemaal per jaar. In 2013 verscheen 
het audiovisueel nummer in februari , de editie gewijd aan de podiumkunsten in juli 
en het themanummer literatuur in oktober.

Website http://www.deauteurs.be Het aantal bezoeken per week lag begin 2013 in 
de buurt van 150 maar stijgt in de loop van het jaar al snel naar 250 met uitschieters 
tot 450. Tijdens TAZ en de Boekenbeurs wordt de site dagelijks geüpdatet. In totaal 
worden in 2013 ruim 20.000 pagina’s geconsulteerd.

Digitale nieuwsbrief: 27 november verscheen de eerste zeswekelijkse nieuwsbrief 
van deAuteurs. Onderwerpen waren o.a. deAuteurs op de Boekenbeurs, de 
tweede ‘deAuteursprijs’, Reprobel: verdeling rechten & studie kopieergedrag, de 
Toneelschrijfprijs 2013, het KB thuiskopie… De nieuwsbrief resulteerde die week  in 
ruim 500 bezoekers-sessies op de site van deAuteurs.
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Onze Facebookpagina kent een groeiend aantal volgers en wordt regelmatig 
geconsulteerd.
 
deAuteurs is actief aanwezig op Twitter, een project dat in 2014 verder wordt 
uitgebouwd. 

Daarnaast is het team van deAuteurs  aanwezig op events, studiedagen, premieres, 
festivals etc..

13. Het Huis van de Auteurs

Het Huis van de Auteurs huisvest vier autonome beheersvennootschappen: deAuteurs, 
SACD,	SCAM	en	SOFAM,	die	gelijke	ethische	waarden	delen.

Deze samenwerking is kostenbesparend en laat de vennootschappen toe meer 
middelen, een betere dienstverlening en krachtigere tools aan te bieden aan auteurs 
en de gebruikers van hun repertoire; troeven die in het oog van de actuele globalisatie 
steeds belangrijker worden.
 
Basis van dit project zijn de duidelijke en gedegen basisprincipes die de vier 
beheersvennootschappen gemeenschappelijk hebben:

• De leden (auteurs) leggen tijdens de Algemene vergadering en op de raad van 
bestuur concrete doelstellingen vast en controleren de realisatie.

• Wij zoeken naar oplossingen samen met de gebruikers van de repertoires.
• De verdeling van collectieve rechten vindt in principe 12 of 18 maanden na 

uitzending plaats (2 maanden als het over individuele rechten gaat), tenzij wettelijk 
anders bepaald. De uitbetaling wordt  toegelicht in een helder en duidelijk 
document.

• Het beoogde beheer is daadkrachtig en modern en met respect voor redelijke 
budgettaire normen.

• De netto kosten bedragen, behoudens overgangsmaatregelen, niet meer dan 15% 
van de normale jaarlijkse inningen.

• De beheersvennootschappen behandelen de repertoires en exploitaties In een 
internationale context

deAuteurs zoekt haar plaats binnen het Huis van de Auteurs en neemt regelmatig deel 
aan overlegvergaderingen binnen de organisatie. Bepaalde acties of standpunten 
worden	 gezamenlijk	 gecoördineerd	 zoals	 bijv.	 de	 strijd	 rond	 het	 sociaal	 en	 fiscaal	
statuut van de kunstenaar.

Als er gezamenlijk gecommuniceerd wordt, wordt dit logo gebruikt (zie links).
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Dé	partner	voor	Nederlandstalige	auteurs:	regisseurs,	scenaristen,	literaire	auteurs,	
animatiefilmers, documentairemakers, reportagemakers, theaterauteurs, choreografen, 

stand-upcomedians, illustratoren, radiomakers, striptekenaars...


