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Voorwoord
2014 was opnieuw een jaar van groei voor deAuteurs zowel qua leden als op het vlak van
inningen en verdelingen. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn.
Wij danken dit resultaat aan de inspanningen van een gemotiveerd team, constructieve
samenwerkingsverbanden maar zeker ook aan de bevlogenheid van een voorzitter en
de pioniers van de raad van bestuur: stuk voor stuk mensen die vanaf het eerste uur
geloofden in deAuteurs en  een niet-aflatend engagement aan de dag hebben gelegd.
Zo verdient Carlo Van Baelen een speciale vermelding, evenals Rik D’hiet, beiden
verenigd in het dagelijks bestuur van deAuteurs.
We nemen in 2015 met gemengde gevoelens afscheid van onze voorzitter, Willem Wallyn
en de bestuurders Erik Vlaminck, Paul Pourveur, Judith Vanistendael en Manu
Riche. We zijn hen dankbaar voor alles wat ze betekend hebben voor deAuteurs in de
pioniersjaren, maar betreuren tegelijkertijd dat hun mandaat ten einde is gekomen. Wij
zullen hen missen maar blijven nauw contact met hen houden in hun hoedanigheid van
ambassadeurs van deAuteurs.
Een heel bijzonder  woord van dank gaat uit naar Willem Wallyn, die met zijn strategisch
inzicht een grote stempel heeft gedrukt op de cruciale beginjaren van deAuteurs. Ik wil je
oprecht danken voor een unieke en aangename samenwerking. Je bent er altijd geweest,
jouw engagement was grenzeloos. Ik ga je missen, meneer de voorzitter! Je was steeds
een steun en toeverlaat en een baken van vertrouwen en integriteit.
Elk afscheid is een nieuw begin: in 2015 verwelkomen we een aantal nieuwe dynamische
bestuurders die mee de koers van deAuteurs zullen bepalen. Het belooft een woelige
zee te worden waar we zullen op varen: overal in Europa is de aanslag op kunst en
cultuur ingezet. Ook Vlaanderen ontsnapt hier niet aan en dus moeten nieuwe
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financieringsbronnen worden aangeboord. Op federaal vlak is het beloofde K.B. rond de
reprografie en de vergoeding op printers - 10 jaar na de Europese Richtlijn - er nog steeds
niet. Op Europees vlak wil men onder druk van grote Amerikaanse spelers de ‘barrières
van het auteursrecht’ opheffen zonder dit eerst te bestuderen of te beseffen welke
desastreuze gevolgen dit heeft voor de creatieve sector. Alles moet voor iedereen op elk
moment toegankelijk zijn: s-vod, binge-viewing, nieuwe business modellen ontwikkelen
zich, maar illegale initiatieven zijn nog nooit zo toegankelijk geweest. Denken we maar
aan Popcorntime, waar massaal films en reeksen kunnen worden gedownload zonder dat
hier al efficiënt tegen kon worden opgetreden. De afschaffing van de bibliotheekplicht
in Vlaanderen kan tot absurde toestanden leiden. Bibliotheken bieden iedereen toegang
tot boeken en informatie, een basisrecht. Door gemeenten vrij te laten of en hoe ze een
bibliotheek inrichten, dreigt de ongelijkheid toe te nemen. Het zal straks afhangen van je
woonplaats tot welke informatie je toegang hebt. Cultuur mag niet als pasmunt worden
gebruikt in discussies van lokale besturen over budgetten en investeringen, waar alles op
één hoop wordt gegooid.
De steeds dalende waarde van cultuur en content baart ons zorgen: hoe moeten auteurs
hier in overleven? Ook het almaar dalend respect voor auteurs: hoe moet een auteur zich
hier in positioneren? Hoe kan aan auteurs een faire vergoeding, gelinkt aan de exploitatie,
gegarandeerd worden? En hoeft het nog gezegd dat het behoud van de culturele
diversiteit één van de speerpunten moet blijven. Een ééngemaakte markt betekent geen
ééngemaakte cultuur.
Op al deze vragen moet deAuteurs een antwoord kunnen bieden en mee zoeken naar
oplossingen om de creativiteit te laten voortbestaan. Want aan talent is er geen gebrek,
wel aan een mentaliteitsverandering.
De constructieve vergaderingen die we in 2014 hebben gehad op de Vlaamse en
federale kabinetten zijn veelbelovend. Ook de Europese rechtspraak beslecht steeds
meer in het voordeel van de auteur. Europese wetteksten vertrekken vanuit de juiste
premissen. Getuige hiervan de rechtsoverwegingen bij Europese richtlijnen zoals «Het
creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars maakt een passend
inkomen noodzakelijk als basis voor verder creatief en artistiek werk en de investeringen
die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, zijn bijzonder
hoog en riskant en de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering
terug te verdienen, kan alleen daadwerkelijk worden gegarandeerd door een passende
juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden» (overweging 5 van de
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Europese richtlijn 2006/115/CE). Deze juridische bescherming kan gevonden worden in
een goed werkend collectief beheer dat de auteur een passend inkomen kan verzekeren
in het snel evoluerend medialandschap. Tevens kunnen beheersvennootschappen de
nodige garanties bieden aan de gebruikers die steeds meer repertoire op verschillende
platformen willen exploiteren. Beheersvennootschappen moeten hun rol verder kunnen
blijven spelen bij het innen van de vergoedingsaanspraken en dit in alle transparantie
en duidelijkheid. Zij kunnen zorgen voor de passende beloning die samenhangt met de
daadwerkelijke exploitatie van de werken.
Verder overleg met exploitanten en gebruikers is noodzakelijk om het goed werkende
bestaande systeem niet overboord te gooien en elke schakel in de creatieve  waardenketen
te respecteren en rechtszekerheid te bieden. Het audiovisuele, literaire en theaterlandschap evolueert snel. In tijden van massa-exploitatie van werken op multiplatformen
dringen technologieneutrale oplossingen zich op.
Ten opzichte van haar leden wil de deAuteurs de dialoog blijven aangaan om hun
belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Transparantie, garantie, informatie, promotie,
gepast juridisch advies en efficiëntie bij het innen en verdelen zijn cruciale doelstellingen
bij ons dagdagelijks beheer. ‘Voor en door auteurs’ blijft onze slogan. Meer dan ooit!

Katrien Van der Perre
Algemeen directeur deAuteurs
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Missie en ambities
van deAuteurs
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.
De missie wordt vertaald in vier prioritaire doelstellingen:
1. Correcte en transparante inning en verdeling van rechten
2. Juridisch advies: professionele ondersteuning en
lobby bij overheid
3. Steun aan auteursprojecten en promotie van hun werk
4. Uitbouwen van een internationaal netwerk
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Verslag Jaarwerking 2014
1. Evolutie aansluitingen
In 2014 sloten 134 nieuwe leden zich aan bij deAuteurs. 18 auteurs dienden daarvoor eerder
hun ontslag in bij een andere beheersvennootschap zoals SABAM, VEWA of SOFAM.
Opnieuw kozen heel wat Nederlandstalige leden van SACD en SCAM - 159 auteurs in
totaal - ervoor om de overstap te maken naar deAuteurs.
Dit bracht het totaal aantal leden eind december 2014 op 725.
Slechts één auteur heeft in de loop van 2014 ontslag genomen.
In het kader van de transparantie opgelegd door de nieuwe Auteurswet en het
uitvoeringsbesluit van de Controlewet op de beheersvennootschappen werd de ledenlijst
online geplaatst.

Evolutie ledenaantal
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2. Evolutie aangiftes per jaar en per categorie
1. Literatuur en illustraties
Jaar

Onder aangifte wordt verstaan
de opgave van de werken van
de leden, zodat de administratie deze in een databank kan
beheren.

Aantal aangiftes
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2. Podiumkunsten
Binnen de podiumkunsten wordt een onderscheid gemaakt tussen amateur- en
professioneel theater.
Jaar
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3. Audiovisuele werken: fictie
Jaar

Aantal werken

2012

201

2013

1361*

2014

952

* inhaaleffect nieuwe
leden en auteurs die
overstapten van andere
beheersvennootschappen
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4. Audiovisuele werken: documentaire
Jaar

Aantal werken

2012

133

2013

150

2014

1152*

* regularisatie en inhaaleffect
nieuwe leden en auteurs die
overstapten van andere
beheersvennootschappen;
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Aangifte van een audiovisueel werk
Waarom een werk aangeven?
Een aangifte van een werk is noodzakelijk om de auteursrechten te kunnen uitbetalen.
Zonder aangifte kan het werk niet worden geïdentificeerd en is het onmogelijk om de
auteursrechten te innen. Ieder werk dient afzonderlijk aangegeven te worden met de
vermelding van de rechtenverdeling tussen de rechthebbenden.
Hoe een werk aangeven?
Een werk kan online worden aangegeven via de ledentoegang van deAuteurs:
http://www.deauteurs.be/ledentoegang.
Uw aansluitingsnummer en paswoord zijn noodzakelijk (zie uw lidkaart).
Een papieren versie van het aangifteformulier is beschikbaar op de website van deAuteurs
onder de rubriek ‘Auteurs’.
Op het aangifteformulier worden alle rechthebbenden met hun functie en aandeel
vermeld. Het aangifteformulier wordt door alle rechthebbenden ondertekend.
Bij een audiovisuele aangifte moet een kopie van het productiecontract worden
toegevoegd. Een kopie van het contract wordt gevraagd om de regeling tussen de auteur
en de producent over de auteursrechten te kunnen nagaan.
Automatisering aangiften
deAuteurs streeft er naar om de aangiften van haar leden maximaal geautomatiseerd te
doen verlopen.
Zo wordt een samenwerking onderzocht met Meta4Books/Boekenbank van boek.be. Het
nieuwe oeuvre van de literaire auteurs zal dan door de documentatiedienst van deAuteurs
grotendeels automatisch opgevolgd kunnen worden.
Ook met de tv-zenders wordt de informatieaanlevering geoptimaliseerd. Gegevens over
uitzendingen zullen sneller in de databanken opgenomen kunnen worden.

deAuteurs • Jaarverslag 2014
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3. Inningen en verdelingen
Tabel Vergelijking Inningen/verdelingen 11-12-13-14
Inningen

2011-2012

2.013

2.014

Audiovisueel

€ 15.613,09

€ 363.679,22

€ 1.324.298,00

Theater

€ 16.278,03

€ 32.853,80

€ 143.483,42

€ 1.900,00

€ 86.540,65

€ 263.161,43

€ 0,00

€ 0,00

€ 47.141,77

Reprografie
Thuiskopie
Leenrecht

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.491,58

€ 33.791,12

€ 483.073,67

€ 1.793.576,20

Verdelingen

2011-2012

2.013

2.014

Audiovisueel

€ 15.316,09

€ 257.282,74

€ 1.007722,17

Theater

€ 1.042,87

€ 33.483,77

€ 86.677,87

Reprografie

€ 1.900,00

€ 43.066,90

€ 106.081,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Thuiskopie
Leenrecht
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.258,96

€ 333.833,41

€ 1.200.481,19

1. 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 over de contracten met de Vlaamse zenders,
distributeurs en andere exploitanten. De inningen gebeuren meestal gezamenlijk
met SACD en SCAM. In 2014 zijn contracten gesloten met VRT, SBS, Medialaan,
Vitaya, Telenet voor Prime, VOD, s-VOD en kabelrechten voor een aantal zenders,
Belgacom, Mobistar en KPN. Onderhandelingen met andere exploitanten zijn lopende.
Via het mandaat aan 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 Netflix, Dailymotion en 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 inningen en betalingen kan leiden.
In 2015 zullen wij deze inningswijze optimaliseren in overleg met de distributeurs.
deAuteurs is lid van Auvibel en onderhandelt voor haar leden over de thuiskopievergoeding.
De analyse van de uitzendgegevens gebeurt vooralsnog door de back-office
van SACD en SCAM. De uitbetaling van de rechten gebeurt door deAuteurs
via eigen documenten, die in de toekomst meer informatie zullen bevatten.
In 2014 werd € 1.324.298,00 aan audiovisuele rechten geïnd. Een deel ervan werd pas
begin 2015 uitbetaald. Daarnaast wordt de statutair bepaalde afhouding van de kosten
voor deAuteurs (13 % in 2014) in mindering gebracht.
deAuteurs maakt vervolgens de individuele rechtenoverzichten op voor haar leden en
betaalt uit.
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2. Podiumkunsten
In 2013 werd gestart met de individuele inningen voor podiumkunsten. In 2014 kwamen
er meer auteurs en dossiers bij. Contacten met organisatoren werden verder uitgebouwd
en steeds meer auteurs kozen voor het rechtenbeheer via deAuteurs.
deAuteurs sloot in 2014 ook een overeenkomst met OpenDoek voor het amateurtheater.
In Vlaanderen en Nederland zorgt deAuteurs rechtstreeks voor de inningen voor
opvoeringen. Voor opvoeringen in Wallonië in de Franse taal, Frankrijk en het buitenland
heeft ze een mandaat gegeven aan SACD.
In 2014 werd € 143.483,42 aan rechten geïnd voor leden van deAuteurs. De statutaire
afhouding voor het beheer van theaterrechten bedroeg 13%.

3. Literatuur en illustraties
Reprobel
deAuteurs is door Carlo Van Baelen en Katrien Van der Perre vertegenwoordigd in het
auteurscollege van Reprobel. In 2014 heeft ze voor het verbruiksjaar 2013 € 263.161,43
opgeëist voor het repertoire van haar leden, waarvan € 106.081,15 werd ontvangen en
nadien verdeeld onder de leden in december 2014. Het geïnde bedrag werd niet volledig
verdeeld omdat deAuteurs wettelijk verplicht is om een reserve aan te leggen voor
nieuw aan te sluiten leden die publicaties hebben in de voorafgaande jaren, evenals voor
bestaande leden waarvan nog een aangifte verwacht wordt. Daarnaast wordt de statutair
bepaalde afhouding van de kosten voor deAuteurs (5 % in 2014) in mindering gebracht.
In 2014 werden binnen Reprobel bewarende boekhoudkundige maatregelen genomen.
Dit heeft alles te maken met een lopende rechtszaak tussen Hewlett Packard (HP) en
Reprobel die de Belgische wetgeving op reprografievergoeding in vraag stelt. In 2015
wordt de uitspraak van het Europees Hof van Justitie als antwoord op enkele prejudiciële
vragen verwacht. Daarna moet het Hof van Beroep van Brussel zich opnieuw uitspreken.
Rekening houdend met de door Reprobel verzamelde informatie en na een zorgvuldige
risicoafweging en -analyse mede op basis van een mathematisch scenariomodel,
besliste de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur om bewarende
maatregelen te nemen, respectievelijk voor de Voorlopige Terbeschikkingstelling en
de Definitieve Terbeschikkingstelling over het boekjaar 2014. In totaal werd er over het
jaar 2014 een bedrag van € 3,3 miljoen als risicovol beschouwd. Om die reden werden
de inningen van 2014 ten belope van het genoemde bedrag niet verdeeld onder de
leden-beheersvennootschappen van Reprobel. De hiervoor vermelde risicoanalyse en
bewarende maatregelen kaderen mede in het nieuwe regelgevende kader (het Wetboek
van Economisch Recht en het K.B. van 25 april 2014 dat recent in werking trad (zie hierna).

deAuteurs • Jaarverslag 2014

•13•

In 2014 werd met Reprobel ook de procedure afgerond voor de nieuwe leden die nergens
aangesloten waren vóór 2012. deAuteurs centraliseerde de aanvragen en zorgde ervoor
dat Reprobel 51 auteurs rechtstreeks € 58.155,20 uitbetaalde voor de periode 2002-2012.
In december 2014 werd een akkoord bereikt voor de uitbetaling van het leenrecht met
betrekking tot het jaar 2012. deAuteurs heeft € 15.491,58 opgeëist voor de leden die in
2012 zijn aangesloten.

Auvibel
Sinds 1 december 2013 is de thuiskopieregeling ook van toepassing op de auteurs en
uitgevers van literaire en fotografische werken. In 2014 is binnen het literaire college van
Auvibel vooral gewerkt aan het opstellen van een verdeelreglement op basis waarvan
deze literaire thuiskopierechten zullen worden verdeeld. deAuteurs neemt actief deel aan
deze discussies en zal ook rechtstreeks de opeising doen voor haar literaire leden en
illustratoren.

Wijziging barema’s of verdeelschema’s
deAuteurs bereidt een grondige hervorming van haar verdelingsschema van het kopieen leenrecht voor. Deze schema’s moeten niet alleen eenvoudiger worden, maar ook
dichter aanleunen bij de realiteit en de uitgangspunten van de wetgeving.
Een werkgroep boog zich in 2014 verschillende keren over de wijziging van het
verdelingsschema kopierecht. Dit resulteerde in een ontwerptekst voor de verdeling
van rechten van literaire werken (boeken, kranten en tijdschriften). Er werden door de
repartitiedienst verschillende simulaties gemaakt om de resultaten te toetsen aan de
uitgangspunten.
Er wordt aansluitend gewerkt aan een verdelingsschema voor visuele werken (illustraties)
en journalistieke teksten.
Voor de – veel lagere – leenrechten wordt een werkbaar verdeelschema onderzocht op
basis van de parameters ‘collectie’ en ‘aantal uitleningen’.
Daarnaast moet ook een specifiek verdeelschema worden opgesteld voor de literaire
thuiskopierechten.
In het najaar van 2015 wil de Raad van bestuur van deAuteurs hierover overleg plegen met
een bredere groep auteurs. Wanneer een nieuw verdelingsschema na deze consultatie
wordt aanvaard, dient dit nog te worden goedgekeurd door de Controledienst van de
FOD Economie en vervolgens bevestigd door de Algemene Vergadering vooraleer het in
werking kan treden.
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4. Werken van beeldende kunst
In 2014 heeft deAuteurs een mandaat gesloten met SOFAM voor de inning van het
volgrecht bij verkoop van beeldende kunstwerken van leden van deAuteurs.

4. Statutaire afhoudingen
Op de algemene vergadering van 24 juni 2014 werden volgende provisionele afhoudingen voorgesteld en unaniem goedgekeurd:
- Audiovisuele rechten: 13%
- DVD-rechten : 3 %
- Theaterrechten: 13 %
               - Reprografie en leenrecht : 5 %

5. Jaarcijfers 2014
1, Resultatenrekening 2014
INKOMSTEN
Audiovisueel

€ 166.655,52

Theater

€ 21.865,25

Reprografie

€ 13.158,07

Thuiskopie

€ 5.185,59

Leenrecht

€ 774,58

Overige

€ 0,15

TOTAAL

€ 207.639,02

UITGAVEN
Personeel

€ 127.604,21

Huur

€ 6.260,00

Overhead Huis van de Auteurs
Eigen kosten deAuteurs
TOTAAL

deAuteurs • Jaarverslag 2014

€ 7.161,00
€ 76.279,81
€ 207.305,02
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In de eigen kosten kunnen volgende grote rubrieken worden onderscheiden:
- Erelonen: 8 %
- Werkingskosten bestuur: 15 %
- Werkingskosten secretariaat: 4 %
- Communicatie: 53 %
- PR en sponsoring: 13 %
- Overige kosten: 7 %
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR: € 334,61 (positief)

2. Werkingskost
In 2014 bedroeg de werkingskost van deAuteurs 11.56%, een lichte stijging ten opzichte
van 2013.
Dit percentage is nog steeds gunstiger dan de norm die de nieuwe auteurswet vooropstelt,
namelijk 15 %.

3. Balans per 31.12.2014
ACTIVA
financiële activa
€ 2.728,94
nog te ontvangen opbrengsten
€ 37.975,32
zichtrekening			€ 867.646,93
overlopende rekeningen		
€ 11.913,33
TOTAAL 				€ 897.048,84
PASSIVA
volstort kapitaal 			
€ 6.200
ledenaandelen			€ 15.875
overgedragen verlies 		
€ - 20.714,73
resultaat boekjaar			
€ 334,61
schulden op lange termijn		
leveranciers, BTW, RV		
te verdelen rechten		
rechten ter beschikking		
in verdeling gestelde rechten
overlopende rekeningen		

€ 70.567,26
€ 118.983,91
€ 725.886,69
€ 93.189,89
€ 12.657,72
€ 448,72

TOTAAL 				€ 897.048,84

deAuteurs • Jaarverslag 2014
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Toelichting in verband met de timing van inning - verdeling - uitbetaling
STAP 1: INNING
deAuteurs kan de vergoedingsplichtigen (Reprobel, Auvibel, tv-zenders…) slechts
factureren als er een akkoord is over het aan te rekenen bedrag. Voor de reprografierechten
en leenrechtvergoedingen kan dit pas nadat Reprobel de bedragen effectief heeft
ontvangen en na akkoord binnen het Auteurscollege en bekrachtiging door de Raad
van bestuur van Reprobel. Voor de audiovisuele rechten gebeurt dit op basis van
onderhandelingen met bijvoorbeeld de tv-zenders en distributeurs op basis van de
programmaoverzichten. Voor theaterrechten kan dit pas wanneer de organisatoren de
noodzakelijke gegevens, zoals uitkoopsom en recette, hebben overgemaakt.
In de praktijk kan deAuteurs deze facturen voor de grote bedragen meestal slechts
opmaken in december. Op de balans staan die opgenomen onder ‘nog te ontvangen
opbrengsten’ – onbetaalde facturen aan deAuteurs dus.
Het verschil in timing tussen factuur en betaling is de betalingstermijn voor de
vergoedingsplichtigen.
STAP 2: TE VERDELEN RECHTEN
Van zodra de facturen betaald zijn aan deAuteurs, kan de verdeling worden voorbereid.
Het verschil tussen ‘inningen’ en ‘verdelingen’ zijn de statutaire afhoudingen en de
wettelijk bepaalde reserve.
Het verschil in timing tussen beide bedragen is de administratieve verwerking.
STAP 3: INDIVIDUELE VERDELING
Als het totaal te verdelen bedrag bekend is – effectief ontvangen en na afhouding
reserves en statutaire afhoudingen – kan de verdeling per lid berekend worden op basis
van de verdeelschema’s en gebaseerd op de individuele aangiftes. Enkel de parameters
van de aangegeven werken worden toegepast – het is dus zeer belangrijk dat elk lid
zijn/haar oeuvre/repertoire volledig en tijdig invult. Een niet aangemeld werk kan geen
vergoeding ontvangen. deAuteurs kan onmogelijk voor al haar leden het oeuvre in alle
detail opvolgen.
De balanspost ‘te verdelen rechten’ is dus de optelsom van de rechten die per lid zijn
berekend en uitbetaald zullen worden, na aftrek van de roerende voorheffing.
Vanwaar het grote bedrag op de zichtrekening per 31.12.2014?
Door het late akkoord over de te factureren bedragen en de betaling daarvan eind
december 2014 door de vergoedingsplichtigen (Reprobel, Auvibel…), was het onmogelijk
om deze nog in 2014 te verdelen naar de leden. Na de uitgebreide rekenoefening – en de
nodige controles – zullen deze bedragen in 2015 worden uitbetaald.
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6. Culturele steun, beurzen en promotie
1. Culturele steun

Steun aan beroepsverenigingen
Het belang van het bestaan van de beroepsverenigingen hoeft geen betoog: ze zijn
broodnodig in de vertegenwoordiging en professionalisering van auteurs, over de
grenzen van de verschillende auteursvennootschappen heen. deAuteurs houdt eraan te
weten wat er leeft in de verschillende sectoren en pleegt  op regelmatige basis overleg
met hen.
Omdat deAuteurs overtuigd is van hun belang, heeft de deAuteurs ook in 2015 een
jaarlijkse een structurele steun aan de algemene werking van de Scenaristengilde, de
Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en de Unie van Regisseurs verleend. Samen met de
Stripgilde, de VIC, SACD, SCAM en SOFAM zetelen ze in de raad van verenigingen van
deAuteurs. Dit overlegorgaan kan adviezen en voorstellen formuleren die de Raad
van Bestuur van deAuteurs kunnen helpen om wat leeft te vertalen in haar beleid en
dienstverlening.
deAuteurs wil in de toekomst de samenwerking tussen de gildes over de taalgrenzen
heen stimuleren.

Naast deze steun werd projectsteun toegekend aan volgende events:
Theater aan Zee: Prinsen en Prinsessen der Poëzie
deAuteurs en TAZ hebben elkaar gevonden: ook dit jaar steunde deAuteurs, samen met
het Poëziecentrum, het literaire luik van het eigenzinnige theaterfestival in Oostende. De
spotlights werden ditmaal gericht op jonge dichters. Het programma werd samengesteld
door David Troch en kreeg de naam “Prinsen en Prinsessen der Poëzie”. Gedurende
zes avonden traden twaalf Vlaamse en Nederlandse dichters aan in het cultuurcentrum
De Grote Post. Per twee lazen ze voor uit eigen werk en leerden ze het publiek zijn of
haar “koning of koningin der poëzie” kennen, iemand naar wie ze opkijken of die een
voorbeeld voor hen is.
Door de ruime belangstelling en de vele warme, aanmoedigende reacties werkte
deAuteurs samen met TAZ aan een vervolg: “Prinsen en Prinsessen der Poëzie” vindt in
2015 opnieuw plaats onder curatorschap van David Troch.
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FIPA
Het festival in Biarritz is dé jaarlijkse afspraak voor televisiemakers. De één-reeks ‘De
Ridder’ werd geselecteerd voor de officiële competitie. Jan Matthys ontving een
oeuvreprijs en de eerste aflevering van ‘In Vlaamse Velden’, een reeks geschreven door
Charles De Weerdt, Carl Joos en Geert Vermeulen, werd er vertoond. SACD-België en
deAuteurs organiseerden er een ontmoeting voor hun auteurs en stelden reisbeurzen ter
beschikking aan hun leden.
Filmfestival Oostende
Met de steun van deAuteurs organiseerde de Scenaristengilde een eerste Belgische editie
van het Schrijfpaleis. Tijdens dit event krijgen auteurs de unieke gelegenheid om hun
scenario tot leven te zien komen. Hun script werd gelezen door gerenommeerde acteurs
onder de regie van een Vlaamse of Nederlandse regisseur. Een panel van experts hielp
daarop met tips en adviezen.
Een interessant concept waar zeker een vervolg aan komt.
Op de Franstalige avond in Oostende werden, in samenwerking met het FIFF, films uit het
andere landsgedeelte vertoond in aanwezigheid van de regisseurs. deAuteurs en SACD
nodigden hun leden uit om één van deze voorstellingen gratis bij te wonen en boden een
receptie aan naar aanleiding van deze samenwerking.
Mecetes: Making European film and television drama
Op donderdag 18 september vond tijdens het Filmfestival van Oostende in het Kursaal
de conferentie “Making European film and television drama” plaats. Het evenement
verzamelde zo’n 100 professionals, beleidsmakers en media-analysten om samen de
belangrijkste evoluties en trends waarmee de Europese film en televisie-industrie – en
dan vooral in kleinere landen en regio’s – te maken krijgt, te bespreken.
De ochtendsessie zoomde in op de uitdagingen waarmee Europese scenaristen
geconfronteerd worden (vooral bij het schrijven en produceren van Pan-Europees TVdrama). Onder meer Ingolf Gabold (producent The Killing, Borgen), Kathrine Windfeld
(regisseur The Bridge, The Team), Malin-Sarah Gozin (showrunner Clan, Connie en Clyde),
Hans Herbots (regisseur The Spiral, De Behandeling) en Olivier Goris (netmanager Een,
VRT) zetelden in het panel.
In de namiddag ging het over de uitdagingen en trends inzake financiering en distributie
van Europese films en ook over hoe de verdeling kan worden verbeterd.
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Het Mecetes onderzoeksproject is een consortium van de Vrije Universiteit Brussel,
de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van York en gaat na hoe Europese
audiovisuele content reist binnen de Europese landsgrenzen. Het project maakt deel uit
van het HERAprogramma van de Europese Unie.
Deze boeiende dag, die mede werd ondersteund door deAuteurs, werd afgesloten met
een receptie.

Boekenbeurs 2014
deAuteurs had in Antwerpen haar vaste afspraak met Confituur (het verbond van
onafhankelijke boekhandels) en De Morgen voor het auteurspodium. O.a. Joost De Vries,
Stefan Hertmans, Steven Goegebeur, Griet Op de Beeck, Jeroen Theunissen, Peter Terrin,
Ann De Craemer, Herman Brusselmans en Marnix Peeters tekenden present op de stand.
Daarnaast organiseerde deAuteurs samen met Boek.be een sketch battle die illustratoren
en striptekenaars in de spotlight stelde.
Het publiek stemde en de applausmeter was scherprechter.
Alex Agnew leidde als master of ceremony alles in goede banen.
IDFA
Van 19 tot 30 november vond het International Documentary Filmfestival in Amsterdam
plaats. Dit festival is de laatste jaren een niet te missen ontmoetingsplaats geworden voor
documentairemakers. deAuteurs was er voor de eerste keer aanwezig samen met Scam
Frankrijk om er een “Guests meet guests” te organiseren in het café de Jaren. Er werd
bovendien ook een beurs ‘Een ticket voor IDFA’ in het leven geroepen. Auteurs die naar
het festival afzakten kregen er hun reiskosten door terugbetaald.
Uitreiking Taalunie Toneelschrijfprijs
Tijdens de tweejaarlijkse Conferentie van Dramaastricht werd op 29 november de
Toneelschrijfprijs 2014 van de Nederlandse Taalunie ter waarde van € 10.000 feestelijk
uitgereikt in De Toneelacademie. Voor deze jaarlijkse prijs voor de meest belangwekkende
theatertekst van het afgelopen seizoen koos de jury uit ruim 40 inzendingen de winnende
tekst ‘Dracula’ van Freek Vielen.
Met deze onderscheiding wil de Taalunie de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en
de opvoering ervan stimuleren. De Taalunie organiseerde de uitreiking samen met
Schrijverspodium, Stichting Dramaastricht en het Nederlands Letterenfonds. De prijs
wordt financieel ondersteund door het LIRA-fonds, Sabam en deAuteurs.
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Voor de vijfde keer maakten ook studenten van Nederlandse en Vlaamse theateropleidingen
hun keuze uit de genomineerde stukken. De Prijs van de Studentenjury ging naar ‘Met
mijn vader in bed (wegens omstandigheden)’ van Magne van den Berg.
Dramaastricht
Op 28 en 29 november werkte het bestuur van de Stichting Dramaastricht samen met de
Taalunie, het Schrijverspodium, de Toneelacademie, de Jan van Eyckacademie en Theater
aan het Vrijthof Maastricht voor de dertigste editie van de Conferentie van Maastricht
2014. Deze conferentie stond geheel in het teken van: Levens in fictie – de theatrale en
audiovisuele biografie.
Op het programma stonden onder andere enkele masterclasses, georganiseerd voor
studenten van verschillende opleidingen drama en schrijven in zowel België als Nederland.
deAuteurs nam deel aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de
auteursrechtenorganisaties Lira, Sabam, het Schrijverspodium en een delegatie van
het Algemeen Nederlands Verbond. Katrien Van der Perre lichtte tijdens dit gesprek
de wetgevende ontwikkelingen van het auteursrecht in België toe. Naast informatieuitwisseling werden de actuele problemen rond ondermeer de vergoedingenregelingen
met de kabelexploitanten (kabelaars) besproken.
’s Avonds vond in de Jan van Eyckacademie het Schrijversdiner plaats.

2. Beurzen - ondersteuning van auteursprojecten
Jaarlijks beheert deAuteurs samen met SACD en Scam een budget dat voortvloeit uit
de Franse fondsen voor thuiskopie (d.i. de 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 collectief moet terugvloeien naar de ondersteuning van
nieuwe creatie.
Een groot deel van het budget wordt besteed aan individuele beurzen. Elk lid kan hierop
een beroep doen. Het aanbod is zeer divers en gaat van afstudeerbeurzen, reisbeurzen
om deel te nemen aan het Filmfestival van Cannes en Annecy, toneelschrijfbeurzen, tot
beurzen voor captatie van een choreografie, theaterstuk of documentaire.
deAuteurs bereidt een eigen beurzenprogramma voor, aangepast aan de vraag van haar
leden. Een werkgroep zal in 2015 voorstellen formuleren.
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3. Prijs deAuteurs 2014
Jaarlijks reikt deAuteurs een prijs uit twv € 2.500 aan een lid dat zich het afgelopen jaar
bijzonder verdienstelijk heeft getoond. Eerder ontvingen Malin Sarah Gozin en Fikry el
Azzouzi de prijs voor de tv-serie Clan en het theaterstuk Troost. In 2014 werd een literair
auteur bekroond.
De Raad van Bestuur stelde een shortlist op van drie genomineerden: Jeroen Theunissen,
Peter Theunynck en Annelies Verbeke. De gemeenschappelijke noemer voor deze keuze
over de genres heen, was het engagement van deze auteurs, zowel in hun literair werk als
in maatschappij- en auteursbelangen.
De bekendmaking en uitreiking zullen plaatsvinden tijdens het eerste weekend van
Theater aan zee 2015, tevens de start van de nieuwe editie van het deAuteursprogramma
‘Prinsen en Prinsessen van de poëzie’.
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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 infoloketten waar auteurs met hun individuele vragen terecht kunnen bij één
van de medewerkers. Deze vinden plaats in het Poëziecentrum in Gent en in het Huis van
het Boek in Antwerpen.
Naast deze infoloketten wordt er ook getracht afspraken te bundelen en ad hoc naar
Gent of Antwerpen te trekken.
In 2014 werden zeven infoloketten georganiseerd voor 23 deelnemers. Driekwart van de
auteurs kwam om hun aansluiting te regelen. Een aantal stelde ook specifieke juridische
vragen en praktische vragen over o.a. aansluiting, aangifte, beurzen en over hun volledige
dossier.

De infoloketten gaan door in:

Huis
van
het
Boek
Gent

Poëziecentrum,
Vrijdagmarkt 36
9000 Gent
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Antwerpen

Huis van het boek
Te Boelaerlei 37
2140 Borgerhout

Huis
van de
Auteurs
Brussel

Huis van de Auteurs
Koninklijke Prinsstraat 87
1050 Brussel
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8. Juridisch advies en contractonderhandelingen
In 2014 behandelden de medewerkers van deAuteurs ruim 420 juridische dossiers van
literaire, audiovisuele of theaterauteurs, en dit in persoon, per mail/telefoon of op de
infoloketten te Gent en Antwerpen. Sommige dossiers hadden enkel betrekking op het
verlenen van eerstelijns juridisch advies, terwijl andere een onderhandeling met producent
of uitgever inhielden en dus meer tijd en inzet vroegen over een langere periode heen.
deAuteurs leest contractvoorstellen kritisch na en voert, indien gewenst, samen met haar
leden de onderhandelingen met producenten, uitgevers of theaterorganisatoren. De
juridische dienst kan auteurs wijzen op noodzakelijke clausules, volgt de gebruiken in de
sector op de voet en informeert over de gebruikelijke tarieven. Ook voor de opvolging
van exploitaties kunnen auteurs bij de juridische dienst terecht. Om een beroep te doen
op deze dienstverlening kunnen auteurs-leden contact opnemen met de juridische dienst.
Voor contractonderhandelingen in Nederland wordt deAuteurs bijgestaan door het
contractenbureau van LIRA. Voor onderhandelingen met Franse uitgevers of producenten
kan zij steeds terecht bij de juridische dienst van SACD Parijs.

9. Depots
In 2014 vond er een duidelijke verschuiving plaats van het traditionele papieren depot
naar het online depot. Bij het Huis van de Auteurs werden in totaal 637 traditionele depots
ingediend, waarvan 57 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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10. Politiek en lobby
1. Het Wetboek Economisch Recht of de nieuwe auteurswet
Op 1 januari 2015 is de nieuwe auteurswet in werking getreden. deAuteurs heeft de
totstandkoming van deze nieuwe auteurswet, 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’, intensief opgevolgd en regelmatig suggesties gedaan ter verbetering
van bepaalde artikels.
Op 29 december 2014 verscheen het K.B. van 19 december 2014 dat de inwerkingtreding
van een aantal bepalingen uitstelde tot 1 januari 2016, zoals bijvoorbeeld de bepalingen
over de reprografie (kopierechten). Tot die tijd zullen de ‘oude’ bepalingen uit de auteurswet
gelden, waardoor prints en printers nog niet onder de reprografieregeling vallen.
Andere bepalingen waarvan de inwerkingtreding werd uitgesteld, zijn ondermeer de
bepalingen ivm het volgrecht, de regulator en de billijke vergoeding omdat de concrete
uitvoeringsmaatregelen niet tijdig konden worden genomen.
Een van de grote strijdpunten bij deze nieuwe auteurswet waren de bepalingen rond
‘het vermoeden van overdracht’. Hierover vonden talrijke vergaderingen 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 substantieel deel van hun
inkomsten uit. Het is niet zomaar een ‘extraatje’, 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
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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.
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. Dit compromis werd vanwege de te korte tijdspanne helaas niet
bereikt. De tekst die uiteindelijk werd goedgekeurd, 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 standpunten
en onderhandelingen daarover in de sector.
De onderhandelingen die in 2014 plaatsvonden tussen auteurs en producenten zullen
in 2015 worden voortgezet. De sector wordt verplicht om de debatten verder te voeren
en dit in een georganiseerd en gestructureerd overleg. Het nieuwe 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 beheersvennootschappen: regulator en controledienst
Om een zo groot mogelijke transparantie te garanderen, voorziet de nieuwe wet in twee
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 waardoor middelen aan hun leden worden onthouden.

deAuteurs • Jaarverslag 2014

•26•

Beheersvennootschappen
Om de beheersvennootschappen nog transparanter te laten functioneren heeft de
nieuwe auteurswet nog enkele nieuwigheden voorzien.
Om ervoor te zorgen dat auteurs op tijd hun vergoedingen krijgen heeft de wet voorzien
in een regeling die gebruikers van auteurswerken 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 door de
gebruikers, 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 die 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. (NB. voor
deAuteurs bedroeg dit percentage in 2014 11,56 %).
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 werd er ook een uniek platform voor het volgrecht voor beeldende
kunst opgericht dat de dialoog tussen auteurs en doorverkopers moet bevorderen. Alle
doorverkopen moeten maximum 1 maand na verkoop worden gemeld en maximum
2 maanden na de verkoop moet de betaling rond zijn. Dit platform heeft ook de
bevoegdheid om inlichtingen op te vragen om zijn werking te verbeteren.
Kabelrechten
Het recht op vergoeding van de auteur of uitvoerende kunstenaar voor de verspreiding
via de kabel is sinds 1 januari 2015 onafstaanbaar en onoverdraagbaar (art. XI.225). Dit
betekent dat de auteur of uitvoerende kunstenaar nog wel over de mogelijkheid beschikt
zijn toestemming te verlenen aan de producent om een werk via kabel te exploiteren,
maar het recht op vergoeding niet meer. De vergoeding voor kabeldoorgifte moet dus
via de beheersvennootschap bij de auteur terechtkomen. Om transparantie te verzekeren
krijgen kabelmaatschappijen de bijkomende verplichting om alle overeenkomsten en
verschuldigde bedragen mee te delen aan de Regulator.
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Agicoa en BAVP, twee beheersvennootschappen die de belangen van de audiovisuele
buitenlandse en Belgische producenten vertegenwoordigen, vragen echter de annulatie
van het artikel over de kabeldoorgifte (art. XI.225) en de artikelen rond de billijke
vergoeding (art. XI. 212-213), omdat deze discriminerend zouden zijn ten opzichte van
producenten die geen onoverdraagbaar recht hebben. Dit onderscheid zou volgens hen
niet objectief en redelijk gerechtvaardigd zijn.
deAuteurs vond het dan ook noodzakelijk tussen te komen in deze procedure tot
annulatieberoep van art. XI. 225 WER, ingesteld door AGICOA en BAVP voor het
Grondwettelijk Hof.
Belang en argumenten voor deAuteurs om tussen te komen tegen dit verzoek tot
annulatie:
• Art. XI.225 moet verdedigd worden. Deze bepaling garandeert een werkelijke vergoeding
voor kabeldoorgifte aan de leden van de beheersvennootschappen, wat objectief en
redelijk verantwoord is.
• De onoverdraagbaarheid van de kabelvergoeding is in de wet ingeschreven om
het evenwicht te herstellen tussen auteurs en uitvoerende kunstenaars enerzijds en
producenten anderzijds.
• De producenten zijn bovendien houder van een eigen naburig recht dat hen toelaat om
te onderhandelen met de exploitanten.
• De onoverdraagbaarheid van de vergoeding werd in de wet opgenomen om
audiovisuele auteurs te beschermen tegen het vermoeden van overdracht. Dit vermoeden
geldt niet voor auteurs van muziekwerken. Voor de producenten geldt er eveneens geen
vermoeden van overdracht. Zij kunnen vrij onderhandelen met zenders, distributeurs of
andere exploitanten.

2. Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en
boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en
de jaarrekening van de beheersvennootschappen alsook de informatie
die zij moeten verschaffen
Op 1 oktober 2014 traden een aantal bepalingen in werking die belangrijke wijzigingen
met zich meebrengen in de dagelijkse organisatie van beheersvennootschappen. Zo
moet elke beheersvennootschap beschikken over een passende beleidsstructuur, een
administratieve en boekhoudkundige organisatie en een interne controle die passend is
voor haar werkzaamheden, worden doelstellingen aan die beleidsstructuur opgelegd en
worden regels in verband met de interne controle bij beheersvennootschappen voorzien.
Daarnaast dienen de facturen, uitnodigingen tot betaling en andere vorderingen mbt.
de inning van rechten die worden verstuurd naar gebruikers een aantal specifieke
vermeldingen te bevatten.
deAuteurs betreurt de administratieve overlast en extra kosten die dergelijke bepalingen
met zich meebrengt. De extra verplichtingen staan niet in verhouding tot de organisatie
van een beheersvennootschap zoals deAuteurs.
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3. Kabelrechten
Op 2 mei 2014 heeft Telenet cassatie aangetekend tegen het tussenarrest van 4
februari 2013 van   het hof van beroep van Antwerpen. Dit arrest was gunstig voor de
beheersvennootschappen en de auteurs omdat het hof hier terecht geoordeeld heeft
dat de zgn. “directe injectie” wel degelijk 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. De beheersvennootschappen moeten wel aantonen voor welke
uitzendingen zij rechten claimen en deze desgevallend nauwkeurig becijferen.
Zowel Coditel als Telenet tekenden cassatieberoep aan tegen deze uitspraak, waardoor
de pleidooien ten vroegste in 2016 zullen plaatsvinden. Coditel heeft haar cassatieberoep
ondertussen ingetrokken en sloot een akkoord met SACD/SCAM en deAuteurs.
deAuteurs blijft onderhandelen met Telenet in de hoop een akkoord te kunnen sluiten in
plaats van dure processen te voeren.
Concreet heeft dit cassatieberoep tot gevolg dat voor 25 zenders, waaronder SBS en
Medialaan, sinds 2006 geen kabelrechten werden uitbetaald aan de auteurs.

4. Sociaal statuut – gewijzigde wet 2014
Artikel 1bis (24.12.2002) werd door de Programmawet van 31 december 2013 gewijzigd en
ging van kracht op 1 januari 2014: “Deze wet vindt eveneens toepassing op de personen
die, omdat ze niet door een arbeidsovereenkomst kunnen zijn verbonden daar een of
meerdere essentiële elementen voor het bestaan de overeenkomst in de zin van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ontbreken en die tegen betaling
van een loon prestaties leveren of werken produceren van artistieke aard, in opdracht
van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. In dat geval wordt de opdrachtgever als
werkgever beschouwd en moet hij de verplichtingen bedoeld in artikel 21 en volgende
naleven.”
Van zodra men een artistieke prestatie levert, in opdracht van een natuurlijke of
rechtspersoon en men niet door een arbeidsovereenkomst kàn zijn verbonden, is men
onderworpen aan deze wet.
Belangrijk is dat men dus een opdrachtgever dient te hebben. En dat er géén sprake
kàn zijn van een arbeidsovereenkomst (omdat essentiële parameters om van een
arbeidsovereenkomst te spreken, ontbreken).
Opmerkelijk is dat de opdrachtgever nu uitdrukkelijk als werkgever wordt beschouwd en
dus ook de nodige verplichtingen dient na te komen.
Uiteraard kan men ook opteren om te werken als zelfstandige.
DEFINITIE VAN KUNSTENAAR?
De gewijzigde wet op het Statuut stelt nu: “Om de artistieke aard van een prestatie of
werk vast te stellen, wordt inzonderheid rekening gehouden met de activiteitensector
waarin de prestatie of het werk wordt gecreëerd of uitgevoerd. Daarnaast oordeelt de
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commissie Kunstenaars op basis van een methodologie bepaald in haar huishoudelijk
reglement, bekrachtigd bij een Koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
of de betrokkene “prestaties levert of werken produceert van artistieke aard” in de zin van
dit artikel”.
Om het gebruik van artikel 1bis beter af te lijnen, wordt een visum voor kunstenaars
ingevoerd. Enkel diegenen die zich op dit vermoeden van artikel 1bis willen of kunnen
beroepen, zullen dergelijk visum moeten aanvragen. Kunstenaars die dus werken met een
arbeidsovereenkomst of via een SBK, zullen dat kunnen blijven doen en hebben GEEN
visum nodig om bv. in de werkloosheid als kunstenaar erkend te worden.
Het visum onderscheidt zich van de zgn. kunstenaarskaart, die al ingeschreven was in
de reglementering, maar nog niet werd ontwikkeld. Dit systeem geldt voor ‘kleinschalige
artistieke prestaties’ waarbij geen onderwerping aan de sociale zekerheid voorzien is,
omwille van de beperkte omvang ervan.

5. Fiscaal statuut
Het fiscaal statuut voor inkomsten uit auteursrechten bleef ongewijzigd in 2014. Enkel de
grensbedragen voor de forfaitaire kostenaftrek werden geïndexeerd en bedroegen:
- tot € 15.220 = 50 %
- van € 15.220 – € 30.440 = 25 %
- van € 30.440 – € 57.080 = 0 %
Inkomsten uit auteursrechten boven € 57.080 worden beschouwd als beroepsinkomsten.
Het Hof van Cassatie heeft in september de artistieke wereld dooreen geschud. Zij
oordeelde in haar arrest van 15 september 2014 dat werkgevers sociale bijdragen moeten
betalen op naburige rechten. De vergoeding die een acteur kreeg als tegenprestatie
voor de overdracht van naburige rechten is volgens het Hof verbonden aan de in de
arbeidsovereenkomst geleverde prestatie. Deze vergoeding voor de overdracht van
naburige rechten wordt dus beschouwd als loon.
De impact van deze uitspraak is beperkt tot de wet van 27 juni 1969 betreffende de
sociale zekerheid van werknemers. Dat wil zeggen dat bovengenoemde regel enkel
van toepassing is op arbeidsovereenkomsten (in een werkgever-werknemerrelatie).
Zelfstandigen vallen hier niet onder.
De mogelijke gevolgen van dit arrest worden ondertussen verder geanalyseerd. Wij
houden jullie op de hoogte. We raden in elk geval aan twee contracten met uw werkgever
te ondertekenen: een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst voor de overdracht van
rechten. De duur van de overeenkomst voor de overdracht van rechten wordt best niet
gebonden aan de arbeidsduur.
Ondertussen publiceerde de FOD Financiën op 22 oktober een circulaire over de
kwalificatie van de inkomsten uit de overdracht van naburige of auteursrechten. Deze
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circulaire werd begin september gepubliceerd en vervolgens weer ingetrokken om nu
dus weer ongewijzigd te verschijnen.
De circulaire stelt dat de splitsing tussen auteursrechten en beroepsinkomsten op basis
van de bepalingen in de overeenkomst tussen de partijen moet worden uitgevoerd. Om
(een deel) in auteursrechten te worden vergoed, dient men in de overeenkomst duidelijk
een verdeelsleutel op te nemen. Het moet uiteraard om een werkelijke overdracht van
rechten gaan en deze overdracht moet uitdrukkelijk in de overeenkomst staan.
Bovendien stelt de circulaire dat “indien in het onderliggend contract enkel sprake is van een
concessie van auteursrechten- en niet in prestatie – dan wordt de volledige vergoeding geacht
betrekking te hebben op de auteursrechten”. De Nederlandstalige uitgevers voelden zich
gesterkt in hun praktijk om de freelancers-journalisten in 100% auteursrechten uit te betalen.
In dat geval geeft deAuteurs de freelancers de raad om de minimum sociale bijdrage te
betalen om zijn sociale zekerheidsrechten niet te verliezen.

6. Rechtspraak: Little Black Spiders
Het onderwerp van dit vonnis betreft een fictie-langspeelfilm die zich afspeelt in de
jaren ’70 en enkele pijnlijke gebeurtenissen uit die periode in beeld brengt evenals een
boekbewerking van het scenario met een gelijknamige titel als de film. De fictiefilm en
het boek spelen zich af tegen een feitelijke achtergrond, waarvan enkele feiten worden
beschreven in het non-fictie boek dat eerder is verschenen.
In een vonnis van 3 juni 2014 bevestigt de rechtbank van koophandel van Brussel dat
feiten en historische gebeurtenissen geen auteursrechtelijke bescherming genieten,
aangezien zij geen originele werken zijn die voortvloeien uit een intellectuele inspanning.
Een film met een fictief verhaal die dezelfde feitelijke achtergrond heeft als een nonfictie boek, maar grote verschillen vertoont in opzet en uitwerking, maakt dan ook geen
inbreuk op de auteursrechten van de auteur van dat boek. deAuteurs heeft dit proces, dat
een belangrijke precedentwaarde heeft, mee ondersteund.
De rechter stelt dat feiten, gebeurtenissen en historische aangelegenheden niet
auteursrechtelijk beschermd kunnen worden, omdat zij niet voldoen aan de
originaliteitsvereiste. Om auteursrechtelijke bescherming te genieten, moet een werk
immers voortvloeien uit de intellectuele inspanning van de auteur en zijn persoonlijke
toets weergeven. Een non-fictie werk kan auteursrechtelijke bescherming genieten; de
onderliggende feiten en gebeurtenissen kunnen dat niet, aldus de rechter.

7. Europese Unie
* De Europese Richtlijn 2014/26/EU van 26 februari 2014 betreffende het
collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale
licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de
interne markt verscheen op 20 maart 2014 in het Publicatieblad van de EU.
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Met deze richtlijn wordt beoogd een passend wettelijk kader voor het collectieve
beheer van rechten te creëren op Europees niveau, door regels vast te stellen die beter
bestuur en grotere transparantie van alle rechtenbeheerders waarborgen. Specifiek voor
het beheer inzake muziekwerken moet multiterritoriale licentieverlening bevorderd en
vereenvoudigd worden.
Maatregelen worden op twee gebieden noodzakelijk geacht:
- Ten eerste moeten de doelmatigheid, nauwkeurigheid, transparantie en verantwoording
van de dienstverlening bij het collectieve rechtenbeheer in alle sectoren worden verbeterd.
- Ten tweede moet een oplossing worden gevonden voor de problemen die aanbieders
van onlinemuziekdiensten ondervinden bij het verwerven van de rechten en het verwerven
van licenties met samengevoegd repertoire voor het grondgebied van meer dan één
lidstaat. Een oplossing voor deze situatie is van cruciaal belang voor de bevordering van
het legale onlineaanbod van muziek in de EU.
De datum voor omzetting van de richtlijn is 10 april 2016. De Belgische wetgever zal de
bepalingen over het collectief beheer dus opnieuw moeten wijzigen.
* Met betrekking tot de thuiskopie stelde het Franse Europarlementslid Françoise Castex
een ontwerpresolutie op.
Ditzelfde verslag werd goedgekeurd door het Europees Parlement in de plenaire
vergadering van 27 februari 2014 (cfr. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/
ficheprocedure.do?reference=2013/2114(INI)&l=EN). In dit rapport wordt gepleit voor
een modernisering en harmonisatie van de privékopie. Het is juridisch niet bindend.
* Ook in 2014 heeft het Hof van Justitie talrijke arresten ivm auteursrecht geveld. Zo
oordeelde het Hof van Justitie in het OSA-arrest van 27 februari 2014 dat indien een
beheersvennootschap tarieven oplegt die aanzienlijk hoger zijn dan in andere lidstaten (bij
een vergelijking van de tariefniveaus op homogene grondslag), dan wel prijzen hanteert
die te hoog zijn en niet in een redelijke verhouding staan tot de economische waarde van
de geleverde prestatie, dit een aanwijzing kan zijn van misbruik van machtspositie door
de beheersvennootschap.
* In het Svensson-arrest van 13 februari 2014 oordeelde het Hof, in antwoord op een
prejudiciële vraag van het Zweedse Hof van Beroep dat de eigenaar van een website zonder
toestemming van de houders van het auteursrecht, via hyperlinks kan doorverwijzen naar
beschermde werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn. Dit geldt zelfs wanneer
bij de internetgebruikers die op de link klikken, de indruk wordt gewekt dat het werk wordt
getoond op de website waar de link zich bevindt (‘embedded link’).
De feiten die aan de basis liggen van dit arrest, zijn de volgende: verschillende
Zweedse journalisten hebben krantenartikelen geschreven die werden gepubliceerd
en vrij toegankelijk waren op de website van Göteborgs-Posten. Retriever Sverige, een
Zweedse onderneming, exploiteert een website die haar klanten aanklikbare internetlinks
(hyperlinks) verstrekt naar artikelen die zijn gepubliceerd op andere websites, waaronder
die van Göteborgs-Posten. Deze onderneming Retrieve Sverige heeft geen toestemming
gevraagd aan de betrokken journalisten voor het plaatsen van hyperlinks naar de vrij
beschikbare artikelen op de website van Göteborgs-Posten.
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Volgens het Hof is het plaatsen van aanklikbare links naar beschermde werken te
kwalificeren als een mededeling aangezien het werk op zodanige wijze voor het publiek
beschikbaar wordt gesteld dat het voor dit publiek toegankelijk is (ook al maakt het geen
gebruik van die mogelijkheid). Het verschaffen van toegang aan een onbepaald aantal
eindgebruikers vormt mededeling ook als men zelf geen transmissie verzorgt.
Maar de toestemming is alleen vereist indien de mededeling gericht is tot een nieuw
publiek, d.w.z. publiek dat door rechthebbenden niet in aanmerking werd genomen toen
zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling aan het publiek.
Aangezien het hyperlinks betreft die linken naar artikelen die vrij beschikbaar zijn, betreft
het geen nieuw publiek. De bronsite waar naar gelinkt wordt, is onbeperkt toegankelijk. In
dat geval worden rechthebbenden geacht hun toestemming mede te hebben uitgestrekt
tot toegang via de linksite. Het plaatsen op een website van hyperlinks naar werken die op
een andere website vrij beschikbaar zijn, maakt geen handeling uit die een mededeling
aan het publiek vormt, aldus het Hof.
Indien men zou linken naar een bronsite die niet onbeperkt toegankelijk is (abonneedienst)
of naar content die niet meer op de bronsite beschikbaar is, dan gaat het om een
omzeiling en heeft men wel de toestemming nodig van de rechthebbenden omdat hier
wel sprake is van een ‘nieuw publiek’: de gebruikers van de onderneming of persoon die
de hyperlinks plaatst werden door de rechthebbenden niet in aanmerking genomen als
potentieel publiek toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling
op de bronsite. Het business model van de bronsite is dus (mede-) bepalend voor de
vraag of een linksite een mededeling aan het publiek verricht.
Samenvattend kan gesteld worden dat de communautaire interpretatie van het publieke
mededelingsrecht een globale beoordeling veronderstelt waar met volgende criteria
rekening moet worden gehouden:
-Het moet gaan om een mededeling.
-Aan het publiek = onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers.
-Het moet gaan om een ‘nieuw publiek’, i.e. een publiek dat door de houders van
het auteursrecht niet in aanmerking werd genomen als potentieel publiek toen zij
toestemming verleenden voor de mededeling.
-Het winstoogmerk speelt een rol.
-De doelstelling van de gebruiker speelt een rol.
* Tot 5 maart 2014 konden stakeholders reageren op de publieke consultatie van de
Europese Commissie over de herziening van de Europese auteursrechtelijke regels.
deAuteurs heeft een antwoord op die consultatie ingezonden. In juli publiceerde de EC
een rapport over de antwoorden op deze consultatie. De Commissie ontving meer dan
11.000 antwoorden.
* In het ACI/ADAM-arrest van 10 april 2014 (ACI Adam BV e.a. / Stichting de Thuiskopie)
heeft het Europees Hof van Justitie duidelijk gesteld dat een nationale wettelijke regeling
voor privé-kopie die geen onderscheid maakt tussen de situatie waarin de bron van een
voor privégebruik vervaardigde reproductie geoorloofd is en de situatie waarin deze bron
ongeoorloofd (illegaal) is, strijdig is met het Unierecht.
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Mocht worden aanvaard dat reproducties voor privégebruik uit een ongeoorloofde bron
zijn toegestaan, dan zou de verspreiding van nagemaakte of vervalste werken worden
aangemoedigd. Dit zou tot gevolg hebben dat de legale verkopen of transacties dalen
waardoor afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie daarvan.
Het Hof van Justitie heeft met dit arrest uitsluitsel gegeven over het antwoord op de vraag
of het maken van een privé-kopie uit een ongeoorloofde bron mag worden toegestaan:
privé-kopie mag maar downloaden uit illegale bron is niet toegestaan. Omdat het maken
van een privé-kopie uit een ongeoorloofde bron niet onder de thuiskopie-uitzondering
valt, mogen rechthebbenden ook niet door middel van een billijke vergoeding worden
gecompenseerd voor de schade die zij ten gevolge van dat privé-kopiëren lijden.
Ook de Belgische regeling zal in deze zin geïnterpreteerd moeten worden.
* In een arrest van het Hof van Justitie van 5 juni 2014, in de zaak van Public Relations
Consultants Association Ltd t. Newspaper Licensing Agency Ltd e.a. kwam het Hof
tot de conclusie dat kopieën op het computerscherm van de gebruiker en kopieën in het
internetcachegeheugen van de harde schijf van die computer die door een eindgebruiker
bij het raadplegen van een internetsite worden gemaakt, voldoen aan de voorwaarden
tijdelijk te zijn, van voorbijgaande of incidentele aard te zijn en een integraal en essentieel
onderdeel te vormen van een technisch procedé en derhalve zonder toestemming van de
houders van auteursrechten mogen worden gemaakt”.
* In september heeft het Hof van Justitie zich ook uitgesproken over een vraag van het
Brusselse Hof van beroep over de parodie-uitzondering. Vooral interessant is de vraag
aan het HJEU of een parodie er moet op gericht zijn ‘aan humor te doen of de spot
te drijven, ongeacht of de daarbij eventueel geuite kritiek het oorspronkelijke werk of
iets dan wel iemand anders raakt’. Op die manier wordt het HJEU ertoe uitgenodigd
om duidelijkheid te verschaffen of een parodie een kritiek moet inhouden op het
oorspronkelijke werk (parodie ‘op’), dan wel of een parodie ook kan gebruikt worden om
een kritiek op iets of iemand anders te formuleren (parodie ‘met’).
De feiten die aan de basis lagen, waren de volgende: in Gent verspreidde de lokale
Vlaams Belang afdeling naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de stad in 2011 een
kalender met daarop een karikatuur van de Gentse burgemeester, expliciet refererend
aan het album van Suske en Wiske ‘De Wilde Weldoener’, waarbij Lambik vervangen werd
door burgemeester Termont die kwistig geld uitstrooide (aan migrantenfamilies).
Het Hof van Justitie heeft zich op 3 september 2014 uitgesproken in deze zaak. Het
Hof herinnert er in de eerste plaats aan dat het begrip parodie - bij gebrek aan definitie moet worden gedefinieerd in overeenstemming met de gebruikelijke betekenis ervan in
de omgangstaal, rekening houdend met de context waarin het wordt gebruikt en met de
door de richtlijn nagestreefde doelstellingen.
Het Hof definieert de wezenlijke kenmerken van een parodie als volgt:
-Het moet gaan om een bestaand werk dat wordt nagebootst doch met duidelijke
verschillen.
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-Er moet aan humor worden gedaan of de spot worden gedreven.
Volgens het Hof moet de parodie geen ander eigen oorspronkelijk karakter vertonen.
Het volstaat dat er duidelijke verschillen zijn met het geparodieerde oorspronkelijke werk.
Ook bronvermelding van het geparodieerde werk is niet vereist.
Bij de beoordeling van de parodie moet men nagaan of er een rechtvaardig evenwicht is
bereikt tussen de belangen en de rechten van de auteurs en rechthebbenden enerzijds
en de vrije meningsuiting van de persoon die zich beroept op de uitzondering van de
parodie anderzijds.
Het Hof stelt vast dat indien een parodie een discriminerende boodschap weergeeft
(bijvoorbeeld door gewone personages te vervangen door gesluierde en gekleurde
figuren), de houders van de rechten op het geparodieerde werk in beginsel er rechtmatig
belang bij hebben dat hun werk niet met deze boodschap wordt geassocieerd.
Verder schuift het Hof de hete aardappel door naar de verwijzende rechter door te stellen
dat de nationale rechter, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval,
moet oordelen of de toepassing van de uitzondering van de parodie het rechtvaardige
evenwicht tussen de uiteenlopende belangen van de betrokkenen in acht neemt.
Dit is de eerste en zeer belangrijke uitspraak van het Europese Hof over de parodie. De
rechter moet bepalen of iets grappig of spottend bedoeld is en vervolgens nagaan of het
rechtvaardig evenwicht tussen de rechten van de auteur en de vrijheid van meningsuiting
werden gerespecteerd. Auteurs hebben het recht om een parodie te verbieden als die
discriminerend is.
* Het Hof van Justitie heeft zich op 11 september 2014 in het Darmstadt-arrest (Technische
Universität Darmstadt tegen Eugene Ulmer KG, C-117/13) uitgesproken in een dispuut
tussen een universiteit en een auteur van een boek dat op digitale wijze ter beschikking
werd gesteld via de gebouwen van in de universiteitsbibliotheek geïnstalleerde terminals.
Het Hof kwam tot de conclusie dat voor het publiek toegankelijke bibliotheken hun
collectie mogen digitaliseren, indien die reproductiehandeling noodzakelijk is om die
werken via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen beschikbaar te stellen
voor de gebruikers. Het Hof verduidelijkt ook dat dit niet geldt voor “handelingen zoals
het afdrukken van werken op papier of de opslag ervan op een USB-stick, die door de
gebruikers worden verricht via speciale terminals die zijn geïnstalleerd in de in die bepaling
bedoelde voor het publiek toegankelijke bibliotheken”. Binnen bepaalde grenzen en
onder bepaalde voorwaarden, waaronder de betaling van een billijke vergoeding aan de
rechthebbenden, zouden dergelijke handelingen echter wel kunnen worden toegestaan.
* Op 10 december 2014 legde de nieuwe Europese Commissie de eed af, onder het
voorzitterschap van Jean-claude Juncker. Gunther Oettinger is de commissaris die
bevoegd is voor het auteursrecht, die belast is voor de digitale economie. Eurocommissaris
Andrus Ansip, bevoegd voor de digitale eenheidsmarkt, zal zich ook buigen over een
mogelijke hervorming van het auteursrecht.
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8. Prioriteitennota voor Vlaamse, federale en Europese beleidsmakers
In 2014 vonden verschillende contacten plaats met het kabinet van Vlaams Minister
van cultuur Sven Gatz, het kabinet van federaal Minister Kris Peeters, bevoegd voor
auteursrecht en het kabinet van federaal Minister Alexander Decroo, bevoegd voor de
digitale agenda.
Op basis van deze vergaderingen stelde deAuteurs stelde een prioriteitennnota op. We
lichten er een aantal zaken uit:
Vlaams niveau:
Inzake het leenrecht is het belangrijk om na te gaan wat er nodig is aan gegevens om
verdeling op basis van collectie en uitleningen mogelijk te maken en wat er beschikbaar
is. De rol die de overheid hier kan in spelen is het organiseren van een overleg tussen de
verschillende stakeholders zoals Bibnet/Locus, boek.be, Reprobel (inningparameters en
verdeelparameters) en Agentschap sociaal-cultureel werk.
Specifiek voor de audiovisuele sector moet gezocht worden naar een oplossing voor
een vergoeding aan scenaristen en regisseurs bij bioscoopexploitatie (naar analogie
met muziekauteurs: vergoeding via beheersvennootschap). De onderhandelingen
moeten worden opgestart en de verschillende modellen moeten worden onderzocht.
Wij lieten eveneens verstaan dat het een goed signaal zou zijn mocht de cultuurprijs
voor Film naar een scenarist zou kunnen gaan. Scenaristen zijn de grondstofleveranciers
van het audiovisueel werk en helaas nog te veel ondergewaardeerd.
In de sector van de podiumkunsten zouden meer stimuli gecreëerd moeten worden
voor originele toneelteksten. Bij de toekenning van subsidies in het kader van het
Kunstendecreet moet de billijke vergoeding van kunstenaars bewaakt worden.
Daarnaast moet aan de Kunstencentra niet alleen de opdracht worden toevertrouwd  om
zorg te dragen voor startende uitvoerende podiumkunstenaars en gezelschappen maar
ook voor de creators van podiumproducties, de auteurs.
Federaal niveau:
Verschillende zaken werden aangekaart waaronder de zorgwekkende wantrouwende
houding van de Belgische wetgeving tav beheersvennootschappen (repressief model).
Beheersvenootschappen zijn partners in de bescherming van de kwetsbare sociaaleconomische positie van de auteur. Hier moet ook aandacht aan besteed worden bij de
omzetting van de Europese Richtlijn over beheersvennootschappen.
Europees niveau:
De hele discussie over multi-territorialiteit en portability moet nauwgezet worden
opgevolgd. Het begrippenkader goed gedefinieerd worden en er moet vooraf een
impact assessment worden uitgevoerd.
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11. 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 viermaal per jaar. Het audiovisueel
nummer verscheen eind januari en liet naast Carl Joos en Philippe De Schepper, ook
Sahim Omar Kalifa, Sofie Benoot, Martijn Bal en Philippe Van Meerbeek aan het woord.
Het aprilnummer was volledig gewijd aan de nieuwe auteurswet. Op de cover van het
julinummer prijkte de foto van de winnaar van de tweede deAuteurprijs: Fikry El Azzouzi,
David Troch weidde uit over ‘Prinsen en Prinsessen van de Poëzie’ op TAZ. Verder waren  
er gesprekken met Bernard Van Eeghem, Sabine Molenaar, Lieve Franssen en Kurt Melens.
Het literaire nummer verscheen eind oktober, net voordat in Antwerpen de Boekenbeurs
van start ging: naast de roman (Ann De Craemer), was er aandacht voor theaterliteratuur
(Martijn Nicolaas over o.a. de Taalunie Toneelschrijfprijs, stand-upcomedy (Steven
Goegebeur over zijn eerste boek), stripverhalen (Koen Van Rompaey), de graphic novel
(Judith Vanistendael), poëzie & vertalingen (Patrick Lateur) en de leescultuur bij Vlaamse
jongeren (Carlo Van Baelen).
Website www.deauteurs.be Het aantal bezoeken per week schommelde in 2014 tussen
250 en 350, met uitschieters tot 470. In totaal 9.500 unieke bezoekers waren goed voor
13.900 sessies en 39,800 pagina views. Een gemiddeld bezoek duurt ongeveer 2 minuten
en de ledentoegang is een van de drukst bezochte pagina’s.
Digitale nieuwsbrief: in 2014 werden 8 digitale nieuwsbrieven verstuurd waarvan het merendeel
8 à 9 onderwerpen bevatte. De openingsrate schommelt rond de 50%. Alle nieuwsbrieven
worden gearchiveerd op de site van deAuteurs onder menu-item AKTUEEL/Nieuwsbrieven.
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De Facebookpagina van deAuteurs (www.facebook.com/deauteurs) kent intussen een
flink aantal aantal volgers en wordt veelvuldig geüpdatet.
deAuteurs is actief aanwezig op Twitter. Dit project wordt in 2015 verder uitgebouwd.
Daarnaast is het team van deAuteurs   aanwezig op events, studiedagen, premieres,
festivals etc..

12. 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.
Aan de basis van dit project liggen dan ook 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 ervan.
• 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 bijvoorbeeld 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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©Sven Laurent

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.

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.

©Julie Verlinden

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.

©Daphne Titeca

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. In 2014 sleepte ze drie
nominaties voor de Eisner Awards in de wacht.
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©Kristien Clerinx

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.

©Danny Willems

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 werkt momenteel zijn eerste fictiefilm af, ‘Problemski
Hotel’, naar het boek van Dimitri Verhulst.

Paul Pourveur (theater)

©Nadiye Baran
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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. Ze maakt
verrassende, niet-conventionele illustraties bij teksten van bekende kinder- en
jeugdboekenschrijvers. Maar ze schrijft ook zelf verhalen en theaterteksten. 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) en ‘Het
Takkenkind’. Tegenwoordig doceert ze ook aan het LUCA School of
Arts in Gent. Gerda werd in 2007 de eerste en enige kinderconsul.

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.
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Team
van
deAuteurs

Katrien Van der Perre
Algemeen directeur
kvanderperre@deauteurs.be

Barbara Cardoen
Auteursdienst en PR
Adjunct Directeur
bcardoen@deauteurs.be

Kaatje Dermaut
Podiumkunsten
Toestemmingen en inningen
kdermaut@deauteurs.be

Dorien De Loore
Communicatie en events
Administratieve ondersteuning
ddeloore@deauteurs.be

Annelies De Vos
Onthaal en depot
adevos@deauteurs.be

Barbara Persyn
Juriste
bpersyn@deauteurs.be

Erik Verpoort
Documentatiedienst
Aangiften en rechtenverdeling
everpoort@deauteurs.be
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Team
van
deAuteurs

Christian Lallemand
Financieel directeur
boekhouding@deauteurs.be

Jos Bergen
Grafische vormgeving
Website en nieuwsbrief
j.bergen@skynet.be

David Wyckhuys
Boekhouding
boekhouding@deauteurs.be

Nathalie Van der Perre
Interviews ITems
nathvdperre@hotmail.com
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Dé partner voor Nederlandstalige auteurs: regisseurs, scenaristen, literaire auteurs,
animatiefilmers, documentairemakers, reportagemakers, theaterauteurs, choreografen,
stand-upcomedians, illustratoren, radiomakers, striptekenaars...

or auteurs

voor auteurs, do

deAuteurs
www.deauteurs.b
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deAuteurs • Jaarverslag 2014

